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PRE AMBULE .BEN VISIE OP MENS EN MAATSCHAPPIJ
1.De Liberaal—Democratische maatschappijvisie is ge—
baseerdop en gaat uit van een mensbeeld, dat zich
zowel realistische als idealistische elementen in
zich verenigt.
2.Dit mensbeeld kan schetsmatig worden opgezet langs
de volgende lijnen
a. Ieder mens vormt een unieke grootheid en waarde
op zich. En niet slechts datg ieder mens dient
gezien te worden als een actieve kracht in het
veld van de samenleving, autonoom en werkend van—
uit een zeifbepaalde krachtbron.- zijn persoonlijk—
heid, zijn wensen en verwachtingen.
b.Ieder mens heeft daarbij een onvervreemdbaar
recht op een zo groot mogelijke persoonlijke vrij—
heid,die slechts mag worden beperkt, als het bereiken van een even grote mate van vrijheid van
anderen zou worden verhinderd.
c.Daarmee krijgt de menselijke solidariteit en on—
derlinge verantwoordelijkheid een afgeleid
daarom niet minder belangrijke

-

-

maar

functie. Een

functie namelijk ban regulering van ontplooiings3

mogelijkheden, meer in het tijzoder van invloed,
kennis en welzijn, aldus lidend. tot een rechtvaardiger, en, evenwichtiger verdeling, dan nu het
geval

3.

is.

gen maatco1apijvisie voor heden en toekomst, uitgaand van bovenstaand mensbeeld, kan niet anders
luiden dan dat de menselijke samenlev±ngsverbanden
op zich slechts hun waarde ontlenen aan de dienende
taak , die zij weten te vervullen ten behoeve van de
individuele mens.
Meer toegespitst betekent dit

a.Maatschappelijkc ordening dient uitsluitend gerichtte zijn op hat zekerstellen van de individuele mensenrechten, maar dan ook voor alle mensen,
zonder verschil naar ras, afkomst, geloof, sexe of
capaciteiten.
1.Het benadrukken van belangentegensteflingen of
verschillen van mening, waarbij het niet gaat om
het zichtbaar maken daarvai,biaar om het zich op
onverzoenlijke wijze daarin vastbijten, zonder recle bereidheid tot overleg en samenwerking, wordt
door ons afgewezen, niet alleen omdat het moreel
onjuist is zo te handelën, maar omdat het in een
democratische samenleving ook ondoelmatig is.
4

c.Een hetere samenleving in de toekomst kan niet
worden-gebouwd op de puinhopen, maar alleen op
• de fundamenten van de huidige. Dat houdt echte
tevens in dat bestaande verhoudingen en gegroeide machten in onze maatschappij voortdurend kritischrnoeten worden onderzocht en waar nodig
dieneir te worden veranderd, gericht op het uiteindelijk doel een rechtvaardiger verdeling en
derhalve een vrijer bestaan voor ieder mens.
d.Daar het aanpassingsvermogen van de mens
zeker van zijn samenleving

-

-

en

beperkt is, zal ees

dergelijk proces plaats moeten vinden in een geleidelijke en beheerste evolutie, die zo soepel
is opgezet, dat onderweg waar nodig kan worden
bijgestuurd.
stuurd.
4-Uitgaande vn het bovengeschetste mens- en maatschappijbëld kiezen de Liberaal-Democraten voor de
volgend politieke uitgangspunten:
a.Ons werelddeel bezit een unieke mogelijkheid voor
het in gang zetten van veranderingen: de idee van
de democratie is niet alleen in West-Europa ontwikkeld, maar heeft daar ook
kortkomingen

-

-

ondanks alle te-

zeer hechte culturele en staats-

rechtelijke fundamenten.

5

Het buitenlands beleid dient gericht te zijn op
het tot stand komen van een waarlijk mondiale
rechtsorde, die stoelt op samenwerking en solidariteit. Daarin is voor een strikt nationale
belangenbehartiging geen plaats. Voor de korte
termijn zal het verzekeren van de rechten van de
mens, in ie meest ruime zin, een kardinale plaats
moeten hebben in het door ons land te voeren buitenlands beleid.
b.De grondslag voor veranderingen ligt in de mogelijkheden voor veelvormige informatie en de daarop gebaseerde persoonlijke meningsvorming en bewustwording. Het scheppen van die mogelijkheden
én het verzekeren daarvan voor de toekomst is dan
ook een eerste voorwaarde voor maatschappijvernieuwing.
c.Hoewel materiie prestaties een voorwaarde vormen
voor een menselijke samenleving, zijn zij geen
doel op zich, zij dienen slechts de welvaart 6n
het welzijn van de Individuele mens,
d.Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling
on in het bijzonder die van de techniek, is bezinning noodzakelijk over de eisen die aan ie politiek maatschappelijke besluitvorming worden gesteld. Het hiervoor noodzakelijke onderzoek dient
6

op onafhankelijke wijze te worden verrichtwaarbj
een samenwerking in geïntegreerd verband dient te
worden bevorderd. -tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines, onder uiteindelijke controle en sturing door de samenleving als geheel.
e.Beslissingen over te voeren beleid dienen uiteindelijk genomen te worden door alien, die direct
danwel indirect de gevolgen van die beslissingen
zullen ondervinden. Dit kan allen als de vertegenwoordigende bestuurslichamen an beleidsinstanties onder voortdurende controle staan, een controle die gekoppeld wordt aan een functionele delegatie van bevoegdheden en aan decentralisatie.
Het afleggen van verantwoording door hen, die op
enigerlei wijze gezag ofivioed uitoefenen, aan
hen die daaraan onderhevig zijn, is geen gunst
doch een rechtens afdwingbare plicht.
f.Tenslot-te kan de partijpolitieke besluitvorming
in een democratische samenleving slechts gebaseerd
zijn op belangenbeha rtiging vanuit een bereidheid
tot samenwerking, Daarbij geldt et beginsel dat
om redenen van functionaliteit wellicht de meerderheid de doorslag geeft,doch altijd met respecteren van de meningen en de belangen van de minderheid,hoe klein die getalmatig ook mag zijn.
7

HOOFDSTUK t
STAATSRECHT EN JUSTITIE

Staatsrecht
1. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen sinds
de laatste wereldoorlog dwingen tot verbeteringen
en vernieuwingen op staatsrechtelijk gebied. De
(inter)nationale samenleving is vel ingewikkelder
geworden door schaalvergroting en door technocratisering waardoor specialisten als enigen de beschikbare informatie kunnen schiften.
2.Anderzijds hebben de verlenging van de opleidingsduur en de ontwikkeling van de massacommunicatiemedia de individuele burgers tot grotere bewustwording gebracht en tot een to&genomen behoefte aan
inspraak en invloed, ook t.o.v. instellingen als de

SOE.R., de vakbonden, de grote ondernemingen etc.
3. Inspraak heeft echter alleen zin als deze plaatsheeft in een stadium dat er nog een reele mogelijkheid bestaat tot een alternatieve oplossing
over te gaan.Openbaarheid van besluitvorming moet
regel zijn, geen uitzondering.
4. De volksvertegenwoordiging moet sterker en onaf8

hankelijker to.v, de regering komen te staand In
dit verband is om to beginnen een wet op het partij—
weze gewenst daarinnioet o.a. de kandidactotel—
ling voor de Tweede Kamer zo worden geregeld dat
de partijleden daarop eon rechtstreekse invloed
kunnen uitoefenen. Subsidie van politieke partijen
uit do algemene middelen is gewenst, waardoor de
kamerleden de mogelijkhë-i-fi wordt geboden zich te
doen bijstaan door een adequate staf.
5. in ht kiesstelsel moet een betere binding van de
gekozene aan de kiezer tot stand komen. Een studie
naar de mogelijkhe den voor maatregelen in die rich—
ting, met vasthouden aan liet beginsel van evenre—
dige vertegenwoordiging is gewenst.
Een door de kiezers rechtstreeks verkozen minister-

president wordt afgewezen.

6.De constitutionele monarchie is op gronden van con—
tinuiteit en doelmatigheid de meest geeigendé
staatsvorm voor ons land,
7.In de grondwet moet het beginsel van de integriteit
van de menselijke persoonlijkheid (fysiek en psy—
chisch) worden opgenomen; ten onrechte is momenteel
de eigendom beter beschermd tegen aantasting dan

de persoonlijke integriteit..
Er moet een wettelijke regeling komen terzake van
de bescherming van door derden opgeslagen persoons-

gegevens, wa arin o.ni. het recht van inzage en zo
nodig correctie van de eigen gegevens is opgenomen.
In principe wordt eon databank in de zin van een
centrale opslag van alle persoonlijke gegevens afge we zend
8.De mogelijkhedenvooi beroep te-gen-overheidsdaden
moeten worden uitgebreid9 waarbij dat beroep in
beginsel moet worden behandeld door buiten de administratie staande organen.
Als beginsel moet gelden dat de overheid ter bereiking van boleidsdoeleinden die middelen moet gebruiken die de rechten en belangen van de individuele burger het minst aantasten.
Justitie

9. De mogelijkheden voor een verdachte om zich in alle stadia te laten bijstaan door een advocaat, ook
al tijdens het politieverhoor moeten worden uitgebreid. Gestreefd moet worden naar eon grotere toegankelijkheid van de advocatuur. Wetswinkels ver-

vullen daarbij een nuttige (overgangs)functie.
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10. Er moet meer aandacht besteed worden aan het
slachtoffer van strafbare feiten, c.q. de bena—
deelde in civielrechtelijke zin. Daartoe wordt
gedacht aan instelling van een fonds uit openbare
middelen.
11,.

Andere vormen van straf en detentie verdienen stu—
dies weekend—zitten, werken i.p.v. straf, de hoog—
te van vermogensstraffen koppelen aan inkomen en
vermogen.

12 Dc minieterile richtlijnen voor het opsporings—
en vervolgingsbeleid dienen, in beginsel openbaar
gemaakt te worden,

ill

IOOFDSTUK II
-

SOC IME, ECONOMISCFEgN FINANCIELE VRAAGSTUKIN
1. Uitgegaan wordt van het beginsel, dat voor een gezonde, sociaal-economische en financile situatie
de burgers zich bewust zijn van hun individuele
verantwoordelijkheid, daar hij een collectieve verantwoordelijkheid niemand zich meer verantwoordelijk acht.
Tegen deze achtergrond heeft de sociaal, economische
en financile politick van de L.D.P. de volgende
hoofdlijnenz
2, Belastingen
Aangezien de ruimte in het belastinggebied zeer beperkt is, kan de huidige belastingdruk slechts verhoogd worden, als aanvullende collectieve voorzieningen zijn afgewogen met eventuele verminderingen
van alle andere voorzieningen en alle mogelijkheden
voor een efficinter gebruik van de belastinggelden
zijn uitgeput. Wij kiezen, mede op grond van de EEGontwikkeling meer voor belasting in de indirecte
sfeer.

3.

Inkomen
De mens heeft recht op een minimum inkomen.
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De sociale volksverzekrinen dienen nog verbeterd
te worden, zodat zij feitelijke leefsituaties beter
volgen.

Jaarlijks wordt in edn debat tussen regering en parlement beslist over liet deel der te verwachten produktiviteitestijging dat zal worden besteed voor
collectieve doeleinden en welk deel voor particuliere bestedingen.- Overigens dient de inkomensvorming door vrije onderhandelingen tot stand te komen,
4. Sociale Voorzienin Zen
De werkeloosheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering dienen te worden uitgebreid
tot een volksverzekering voor alle actieve personen.
De ziektekostenverzekering moet drastisch worden
herzien. Gestreefd dient te worden naar een volksverzekering met een toenemend eigen
risico voor hoCD
gere inkomens.
Nationalisatie van gezondheidszorg wordt afgewezen.
5. Inflatie
Als eerste Panzet tot een doelmatige bestrijding van
de inflatie dient de loonvorming te worden losgekoppeld van een indexering op basis van de stijging van
13

de kosten van 1vensondrhoud.

6.

Algemeen
Man en vrouw dienén in het economisch leven gelijk—
berechtigd te zijn. Zij hebben recht op arbeid en
bij de beloning van die arbeid dient elke vorm van
discriminatie te worden afgeschaft.

14

HOOFDSTUK

III

ONDERWIJS EN VORMING; WETENSCRkP EN ONDERZOEK
Algemeen

1. Onderwijs is meer investering dan consumptie. Een
onderwijsbegroting die in de komende jaren ongeveer
35% van de Rijksbegroting voor zich zal opeisen,is

mede vanuit dat gezichtspunt

zijn omvang te be-

oordelen. Het is de taak van de overheid er op toe
te zien, dat de verdeling van de gelden maximale
ontplooiing van- ieder individu in onze samenleving
waarborgt. Een dergelijk uitgangspunt betekent dat
de eerste prioriteit ligt aan de basis, bij het
kleuter- en basisonderwijs en bij de bevordering
van scholingsmogelijkheden voor werkende jongeren.
Daarnaast is het punt van her- en bijscholing van
diegenen, die door ontwikkelingen in de maatschappij
tussentijds van werk -moeten veranderen te noemen.
Deze visie houdt beperkingen in voor hét voortgezet
en wetenschappelijk onderwijs.
-

- -

2- Omdat onderwijs zich voltrekt in een gemeenschap
waarin diverse groepen en belangen elkaar ontmoeten,
dient een gereglementeerde democratisering van die
gemenschap op den duur subsidievoorwaarde te zijn.
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3. In een dynamische maatschappij als de onze kan het
onderwijs niet statisch zijn. Experimenten zijn
voor een modern onderwijs1ecansvo-orwaarde. Aan de
aLë i 'kant eist het onderwijs vanuit....haar aard
ook een bepaalde rust, die verkregen kan worden
door een goede begeleiding, een goed overleg en
een duidelijk inzicht waar naar toe. men werkt.Het
geven van een contour waarbinnen de vernieuwingen
gefaseerd worden aangegeven, is eon overheidstaak
het besturen van scholen dient wel in regels te
worden vastgelegd, maar is in principe geen overheidstaak
Lange termijn
4. De contour waarbinnen de L.D.P. zich het onderwijs
op langere termijn denkt, bestaat uit een fasering
van het onderwijs in een aantal meerjarige blokken.
Ieder blok dient een afgesloten geheel te zijne De
eerste drie blokken zijn verplichte Het recht om
na een aantal jaren onder bepaalde voorwaarden opnieuw een blok aan te vangen, moet worden gewaarborgd. Het eerste blok begint op vierjarie leeftijd. Een indeling op deze manier schept betere integratiemogelijkheden van kleuter naar basis en
vervolgens naar alle vormen van voortgezet onder-

16

wijs. In een later stadium worden onnodig lange opleidingen vermeden, en kan een duidelijker scheiding
dan tot nu toe tussen onderwijs en onderzoek worden

aangebracht.
5. Wil men het beginsel van de externe democratisering
werkelijk centraal stellen in het gehele onderwijs,
dan is het geven van een contour onvoldoende. Men
moet dan de moed hebben te stellen, dat een bepaalde vorm van milieubeinvioeding noodzakelijk is,opdat reeds in de: eerste levensfase de in ieder individu aanwezige mogelijkheden kunnen worden geactiveerd. Radio en T.V. kunnen hierbij een belangrijke
rol vervullen. Overigens dient deze aanpak een gedegen voorbereiding, omdat de vrijheid in de gezinnen centraal dient te blijven staan.
6.Het onderwijsbeleid van Nederland tenslotte dient
voor zover mogelijk gericht te zijn op de bevordering van een Europese onderwijsintegratie.
Korte termijn
In het licht van de bovenstaande uitgangspunten kunnen
de volgende beleidsbeslissingen op korte termijn genomen worden:
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7. Het bespoedigen van de totstandkoming van de integratiewet voor het kleuter- en basisonderwijs2
en het stimuleren van experimenten inzake deze
integratie

8. De bevoegdheden van de ouderraden uitbreiden als
eerste stap tot het overdragen van het gehele
schoolbestuur.
9.Experimenten met de middenschool met kracht bevorderen.

10. Het algemeen vormend karakter van het lager be
roepsonderwijs ten behoeve van de doorstroming
waarborgen.
11.Het recht op onderwijs voor werkende jongeren uitbreiden.
12.Een begin maken met de oprichting van een avonduniversiteit.
13. In de nieuwe lerarenopleidingen een verplichte
stage van tenminste een half jaar inbouwen.
14.. De regering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

WE

HOOFDSTUK IV
DE CONSUMENT

EN ZIJN LEEFMILIEU

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
1.Dc inrichting en wijziging van de gebouwde en ongebouwd omgeving dienen te worden benaderd vanuit de
behoeften en verlangens van de gebruikers. De leefbaarheid van de woonomgeving, van het dorp of de
stad., van de regio en van het gehele land, vormen
op ieder niveau het belangrijkste criterium bij de
oplossing van de vraagstukken van de huisvesting
van al onze maatschappelijke activiteiten, waaronder het wonen.
2.De in Nederland beschikbare leefruimte dient met
grote omzichtigheid te worden beheerde
3. De maatschappelijke en culturele rol die de grote
steden in ons land zouden moeten vervullen, dient
bevorderd te worden.
4. Het centrum van steden en dorpen moet weer leefbaar *orden, met daar waar nodig aangepaste nieuw11

bouw en geduldige voorzichtige reparatie van het
oude hart. Aan de randen van steden en in dorpen
en in open gebien dient in pricipe niet hoger
19

dan de bomen te worden gebouwd.

5. In overeenstemming met het voorgaande en ook met
het algemene streven naar democratisering dient
de bevolking in een zo vroeg mogelijk btd1Lthi in
alle openheid te worden betbkkêhiThij ae
van het ruimtelijk beleid, vooral door een actieve informatieverspreiding die een overwogen oordeel mogelijk maakt. In verband hiermede dienen
vooral gemeenten te waken tegen een te vroege
binding aan uitvoerende bouwbedrijven en projectontwikkelaars, opdat zo lang mogelijk een keuze
open blijft uit werkelijke alternatieven Tevens
dient er tegen te worden gewaakt dat v6rddt de
besluitvorming is afgerond comrnercile belangen
een zodanig gewicht kunnen krijgen, dat hiervan
onrecht in de ruimtelijke ordening" het gevolg
kan zijn. De rechtszekerheid van de gebruikers
van de gebouwde omgeving vormt een belangrijk
aspect van de leefbaarheid.

6. In de gevoelige zones rondom natuurgebieden dient.
het grondgebruik in die zin te worden beperkt, dat
geen schadelijke invloeden hiervan op het natuurgebied kunnen uitgaan. Zo nodig moet daartoe een
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bebouwingsvrije overgangszone worden vastgesteld.
Mil ieu

7. Voor gebruik in woningen en bedrijven dienen schone brandstofien te worden gereserveerd. ( met name
aardgas en zwavelvrije olie). De overige brandstoffen (kolen, zware stookolie) dienen te worden
gebruikt door industrien en energiebedrijven die
voor het gebruik van deze brandstoffen ontzwavelings- en gaszuiveringsinstallaties zuilen moeten
installeren. Een dergelijke ontwikkeling dient door
de overheid te worden gestimuleerd d.m.v. een gewijzigd tarievenbeleid en daartoe strekkende juridische maatregelen.
Energie
8.Er dient onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
op gang te worden gebracht zowel naar efficientieverhoging van het gebruik van o.a. fossiele brandstoffen als ook naar de mogelijkheid van toepassing van andere energiebronnen in Nederland. Dit
onderzoek kan worden gefinancierd door een speciale belasting op alle energiegebruik.

21

Verkeer en vervoer
9.Het gebruik van dwang tot benutting van het openbaar vervoer
waaronder begrepen liet dispropor-

tioneel belasten van wegen, brandstoffen, voertuigen, e.d.

-

wordt afgewezen.

10.Nationaal als ook internationaal dienen onderzoekingen te worden gestimuleerd, naar nieuwe veroerssystemen, zowel voor het particuliere als
voor het openbaar vervoer.
11.Teneinde geluidshinder en luchtverontreiniging
te verminderen, dienen in Nederland op zo kort
mogelijke termijn normen en hierop gebaseerde
richtlijnen 'te worden vastgeteld.

22

HOOFDSTUK V
INTERNATIONALE BETREKKINGEN
1. Doelstellingen
Deze wereld heeft slechts een kans

Op

voortbestaan,

als de mensheid erin slaagt zijn problemen in een
mondiaal samenwerkingsverband op te lossen. Voor
de doelstellingen van ons land in de buitenlandse
politiek houdt dit in
-

Het voeren van een integratiebeleid, waarin economische, s o ciale, monetaire en militaire middelen worden;e uiktin dienst van het uiteindelijk doel mondiale rechtsorde,-

-

Daarbij is een pragmatisch en realistisch beleid
noodzakelijk, echter niet als doel op zich, maar
om de mogelijkheden voor het uiteindelijk ideaal
geheel open te houden.

2.De Verenigde Naties
Het reeds bestaande kader voor de mondiale rechtsorde, de V.N,, dient te worden verbeterd en uitgebreid. Eeg verplibhte onderwerping aan bemiddeling
door een inte rnation aal recht s orgaan ingeval van
geschillen, met opschortende werking van de gewraakte handeling of nalatigheid, dient tot stand
23

te komen. Uiteindelijk zullen sanctiemogelijkheden voor het regelen van de mondiale rechtsorde in handen van de V.N. moeten worden gelegd.
Ons land zal binnen de V.N. moeten ijveren voor
de praktische bescherming van de rechten van de
mens, in de meest ruime zin, waarbij ook eenzijdige, strikt Nederlandse, politieke en economische sancties tegen een andere staat, die deze
rechten intern dan wel internationaal schendt,
in laatste instantie moeten worden toegepast.
3, Ontwikkelingssamenwerking
Een rechtvaardiger spreiding van welzijn onder
de mensheid dient uitgangspunt voor het beleid
te vormen. De offers, die vooral de ontwikkelde
landen hiertoe dienen te brengen, moeten vooral
de mogelijkheden bieden om de 'derde wereld"
zichzelf te laten ontwikkelen, zonder inmenging
of beperking door de hulpverlenende landen. Een
internationale arbeidsverdeling, waarbij de specifieke mogelijkheden en middelen van elk land
beter worden benut, is daarbij gewenst.
4. Europese samenwerking
De samenwerking van de Europese landen in de

is

E.G. moet zich richten op een uiteindelijk wijder
verband voor geheel West- en Oost-Europa.
Voorlopig dient echter de totstandkoming van een
politieke,economische en monetaire unie :van de huidige 9 leden als eerste stap te worden beschouwd.
Een rechtstreeks gekozen Europees pa rlement moet
meer bevoegdheden krijgen zoals het budgetrecht
het recht van amendement en benoemingsrecht van da
leden van de Europese Commissie. In het algemeen
dient een grotere openbaarheid van bestuur en een
drotere invloed van de burgers var de lidstaten op
het Europees beleid tot stand te komen

5. Defensiebeleid
Het accent van de bondgenootschappelijke defensieihsanning moet liggen op het voork6men van oorlog
op crisisbeheersing in de eerste fase van een conflict. De huidige internationale situatie maakt
een Nederlands lidmaatschap van de NAVO daarbij
nog steeds gewenste. Ontspanning door wederzijdse
troepenverminderingen en afspraken over gebruik
van nucleaire wapens dient daarbij niet gefrustreerd te worden door voortijdige en nzijdige
stappen zonder dat daar aan ie andere kant iets
tegenover wordt gesteld.

25

Voor de korte termijn zal de nadruk van de Ne—
derlands NAVO—bijdrage moeten worden gelegd op
het beschikbaar houden van snel—inzetbare (para—
te) conventionele strijdkrachten in het nw—deel
van Europa en het oostelijk deel van de Atlanti—
sche oceaan.
Intern zal een modern personeelsbeleid, dat ade—
quaat reageert maar vooral tijdig anticipeert op
algemene maatschappelijke ontwikkelingen, moeten
leiden tot goed gemotiveerd personeel, dat door
voldoende functionele opleiding en oefening en
met beschikking over modern materieel, in staat
is tot een vertrouwenwekkende vervulling van zijn
taak in vredes— en in oorlogstijd.

Driebergen, 29 september 1973-

26

.

Handtekening:

INZENDEN AAN: Secretariaat LibDem.Partij,Postbus 80 te Zoetermeer

Belangstelling voor:..

Telefoonnr.:.

Beroep:

Geboortejaar:

Man/vrouw—gehuwd/ongehuwd

NADERE IIqF0RMATIE:

nr.2924869 tnv.Penningmeester LD.P., Postbus 80,Zoetermeere

kwartaal/maand door overschrijving of storting op postrekening

De betaling van de contributie (zo.z )zal geschieden per jaar/

LIBERAAL DEMOCRA.TISCEE PARTIJ

geeft zich hierbij op als lid van de politieke partij

adres:

te

AANMELDING S F 0 R M U L IER

Ondergetekende:

LID nr:

CONTRIBUTERE GEL ING

f 6.-.

per maand, voor leden met een inkomen
boven 1' 20.000— per jaar

f

4.-.

per maand., voor leden met een inkomen
beneden f 20.000.— per jaar

f 2, per maand, voor leden zonder inkomen,
zoals huisvrouwen studenten
etc.

Secretariaat L.D.P., Postbus 80, Zoetermeer.

