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94ste Algemene Vergadering ( 47ste Jaarlijkse Algemene Vergadering) 
21/'}2, mei 1994, Turfschip te Breda van de VVD. 

tape la. 

Voorzitter. 
Kunnen we gaan beginnen? Het is iets over tweeën en we hebben een 
heleboel te doen. Kan iemand daar vragen aan diegene die daar nog zijn 
om naar binnen te komen? 
Het mag wel iets meer. Dit geeft een bepaald sfeertje, vind ik. 

Voorzitter. 
Goed; Hartelijk welkom allemaal op deze 47ste Jaarlijkse Algemene 
Vergadering. Toen wij vorig jaar ook hier in Breda bijeen kwamen waren 
we nog druk bezig met de voorbereiding van 3 verkiezingen in dit jaar en 
niemand had waarschijnlijk toen kunnen bevroeden dat we een jaar later, 
nu dus, zouden kunnen terugzien op twee schitterende verkiezingsuitslagen 
en het harde werken wat iedereen heeft gedaan het afgelopen jaar, heeft 
heel veel vruchten afgeworpen. Morgen wordt het startschot gegeven voor 
het 3e en de laatste etappe van de verkiezingsmarathon voor de Europese 
verkiezingen en voordat dat zover is hebben we vandaag toch nog een 
groot aantal zaken te behandelen en af te handelen en ik wou beginnen 
met een aantal mededelingen aan U te doen nadat ik natuurlijk de 
vergadering heb geopend. 

De beschrijvingsbrief voor deze Algemene Vergadering en ook de 
aanvullende beschrijvingsbrief die zijn meegezonden op 23 februari van dit 
jaar, respectievelijk 27 april van dit jaar met het Thorbecke-nieuws en de 
mededelingen van het hoofdbestuur en voorzover U nog niet in het bezit 
bent van deze stukken of er nog een zou willen hebben dan zijn er nog 
exemplaren buiten bij de inschrijfbalie te verkrijgen. 

Dan zijn er door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de centrale 
vergaderingen van de ondercentrales en de kamercentrales de commissies 
van advies en de bijzondere groepen konden er tot en met 5 april van dit 
jaar amendementen c.q. moties bij het Algemeen Secretariaat worden 
ingediend op de voorstellen die in de beschrijvingsbrief waren opgenomen 
en die zijn gepubliceerd in de aanvullende beschrijvingsbrief en daar was 
ook aan toegevoegd het financieel verslag van de penningmeester en 
tevens is aan U toegestuurd het jaarverslag over 1993. 

De derde mededeling gaat over de waarde van de stembiljetten en briefjes 
die wij zeker vanavond nodig zullen hebben. 1 stem is oranje, 5 stemmen is 
wit en 10 stemmen is blauw en zoals te doen gebruikelijk kunnen meerdere 
stemmen met een lagere waarde zo U dat wilt worden omgeruild voor een 
exemplaar met een hogere waarde en dat bevorderd natuurlijk de 
overzichtelijkheid bij het stemmen dus ik zou iedereen die dat kan doen 
adviseren om het ook te doen. 
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Dan zult U al gezien hebben of straks zult U gelegenheid hebben om in de 
foyer langs de diverse stands te gaan die er staan. Er staat er een van de 
Haya van Somerenstichting, er staat er een van onze bestuurders
vereniging, er staat een van de Organisatie Vrouwen in de VVD, de ELD 
en de Teldersstichting en er bestaat tevens de mogelijkheid om 
propaganda-materiaal aan te schaffen voor de komende Europese 
campagne. 

De volgende mededeling betreft het feit dat afgelopen woensdag, U heeft 
ongetwijfeld daar in de kranten over gelezen, in de Eerste Kamer het 
eerste exemplaar van de biografie van Haya van Someren is aangeboden 
aan Hans Wiegel en vandaag en ook morgen is dat boek te koop bij de 
speciale stand die wij daartoe hebben ingericht in de foyer en ik kan U 
allemaal aanraden om het boek niet alleen te lezen maar zeker ook te 
kopen. 

. 
Dan de volgende mededeling. Iets over de vergaderorde. Ik stel me voor 
dat ik bij de diverse agendapunten allereerst bij U inventariseer wie in 
eerste instantie het woord willen voeren, vervolgens ga ik de eerste spreker 
en de andere sprekers die zich hebben aangemeld het woord verlenen en 
als U dan zo vriendelijk zou willen zijn om alvast in de buurt van een 
microfoon te gaan staan dan bevorderd dat de efficiëntie van de 
vergadering. Wanneer de laatste spreker die zich heeft aangemeld het 
woord heeft gevoerd zal het Hoofdbestuur antwoorden en voor de tweede 
termijn zou ik de zelfde procedure willen laten volgen dus U moet er alert 
op zijn dat wanneer ik ga inventariseren wie bij de diverse onderwerpen 
als spreker willen worden genoteerd en als U dan spreekt zegt U dan 
a.u.b. even Uw naam en afdeling en wees U kort en duidelijk. 

Dan heb ik een laatste mededeling. Vanavond zal aan de orde komen het 
beleid van de kamerfracties ik zou iedereen die dat nu al van plan is, 
willen vragen om vragen die men heeft, schriftelijk bij de inschrijfbalie in te 
dienen dan kunnen wij die vast doorspelen naar de kamerleden. Er is 
vandaag ook het een en ander in Den Haag aan de gang zoals U 
ongetwijfeld gehoord heeft en we weten nog niet of het al afgelopen is of 
dat er nog meer volgt maar dat zullen we in de loop van de dag hier wel 
gewaar worden maar misschien kunnen we met elkaar bevorderen dat wij 
in ieder geval de vragen schriftelijk hebben ingezameld zodat dat vanavond 
ook zo efficiënt mogelijk kan gaan. Ik zal dat vanavond voor de mensen 
die dan arriveren ook nog een keer herhalen. 

Dan zou ik graag willen overgaan tot benoeming van de leden van het 
stembureau. Ik stel voor de volgende leden in het stembureau te 
benoemen; 
De heer Kuipers uit Apeldoorn als voorzitter. De heer J. Dijk uit Ommen, 
Mevrouw van Doorn uit Almelo, de heer Driesprong uit Dirksland en 
Mevrouw van Bergen-Nijenholt uit Breda. Kan dat Uw instemming 
hebben. Accoord, dank 
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Dan zou ik de leden van het stembureau willen vragen om pas op het 
moment wanneer er gestemd moet gaan worden achter de tafel plaats te 
nemen want anders dan zit U daar zolang redelijk alleen. 

Dan het volgende punt is de benoeming van een commissie van drie leden. 
U weet dat een dergelijke commissie toezicht moet houden op de 
verslaglegging van deze vergadering en ik stel daartoe de volgende drie 
leden voor; de heer M. Souman uit Delft, de heer W.C.J. Kavelier uit 
Breda en de heer W.M. Geluk uit Doorwerth. Kavelier heet Rosmalen, 
wat zegt U, Rosmalen, uit Rosmalen oh die meneer heet anders, die heet 
Rosmalen. Goed. Dus meneer M. Bouman uit Delft, de heer W.C.J. 
Rosmalen wel uit Breda goed zo en de heer W.M. Geluk uit Doorwerth. 
Kan dat Uw instemming wegdragen. Accoord, dank U wel. Dan dacht ik 
dat na deze mededelingen de vergadering duidelijk geopend was en ik 
hoop dat wij met elkaar een goede vergadering hebben. 

Dan zijn nu aan de orde de voorstellen die door een aantal afdelingen en 
kamercentrales zijn ingediend. Voorstellen zijn gepubliceerd in de 
beschrijvingsbrief. Het Hoofdbestuur stelt aan U voor om de voorstellen 
van de kamercentrale Utrecht en de kamercentrale Leiden die handelen 
over Vrijheid en Democratie om die bij agendapunt 3c te behandelen. Ik 
neem aan dat dat accoord is omdat we dan dat onderwerp bij de kop 
hebben en dan is nu het voorstel van de afdeling Beverwijk aan de orde. 
De afdeling Beverwijk heeft een voorstel ingediend met betrekking tot de 
verkiezing van de lijsttrekker van de Tweede Kamer. U heeft dat en ook 
het advies van het hoofdbestuur in de beschrijvingsbrief kunnen lezen. Het 
advies van het hoofdbestuur als ik dat nog even hier herhaal luidt om een 
totaal pakket aan evaluaties te behandelen zodat afstemming op elkaar 
kan plaatsvinden van de diverse regelingen en danwel gelijktijdig en het 
hoofdbestuur is voornemens om dat zo spoedig mogelijk te realiseren. Wil 
de afdeling Beverwijk of een ander over dit voorstel of wordt het advies 
van het hoofdbestuur overgenomen? Dank U. Accoord. 

Dan ga ik nu over het voorstel van Utrecht en Leiden hebben we dus naar 
3c gedaan, dan heb ik een voorstel van de afdeling Dalfsen. Afdeling 
Dalfsen heeft een voorstel ingediend met betrekking tot uitlatingen van 
coryfeeën. De afdeling heeft gevraagd om die brief op deze Algemene 
Vergadering als ingekomen stuk te behandelen en de strekking ervan mede 
te delen. De strekking van het voorstel is dat zij hun ongerustheid en 
afkeuring uitspreken over het feit dat sommige coryfeeën in onze partij te 
pas en te onpas publiciteit zoeken die de goodwill die opgebouwd is weer 
afbreekt en men zou daar eigenlijk paal en perk aan willen stellen. Het 
advies van het hoofdbestuur luidt om zoals verzocht wordt U hier 
mededeling te doen van de strekking van het voorstel en de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. Is dat accoord. Dank U. 
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Dan ga ik naar 
punt 3 bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
De diverse beleidsterreinen en aandachtspunten komen achtereenvolgens 
aan .. , maar dat betekent natuurlijk niet dat U ook andere zaken hier aan 
de orde kunt stellen. Wij hebben ter voorbereiding van deze bespreking 
die zo gaat volgen een schriftelijke verantwoording uitgebracht. U heeft 
ook het jaarverslag over 1993 gekregen, dat is zoals dat ook behoort ter 
kennisneming toegezonden aan besturen van afdelingen en centrales en 
voorzover U dat wilt kunt U daar ook onderdelen daarvan bij dit punt aan 
de orde stellen. Zijn er algemene opmerkingen of vragen uit de zaal, zo 
nee dan ga ik over tot de diverse onderdelen en allereerst is dat 

punt 3b Inhoudelijke discussie en partijcommissies Laten we eerst 
inhoudelijke discussie doen. Heeft iemand daar een vraag over? Accoord. 
Mevrouw Roscam Abbing, dat betekent geen bericht goed bericht, dus dat 
U het uitstekend hebt gedaan. Dank ook namens de vergadering. (applaus) 
Dan krijg ik de partijcommissies. Heeft iemand daar vragen over, wanneer 
de portefeuillehouders nog iets toe te voegen hebben of er iets op willen 
attenderen dan bestaat natuurlijk die mogelijkheid, ik kan niet helemaal 
achter mijn rug zien maar geef me dan even een seintje. Ja ik kan een 
spiegeltje straks hier nemen, maar ja goed. Iemand vragen over? .. ja, 
mevrouw gaat Uw gang. 

Groosman, secretaris van de partijcommissie Ruimtelijke Ordening. Mijn 
commissie heeft wat moeite met het terugbrengen van het aantal 
partijcommissies in relatie met het handhaven van slechts 10 leden in de 
commissies. De partijcommissie Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud 
Openluchtrecreatie zal worden samengevoegd, volgens het besluit van het 
hoofdbestuur met de commissie Bouwen en Wonen. Dat betekent dus dat 
ons werkveld bijzonder wordt uitgebreid en dat wij met 10 leden in de 
commissie daarmee naar ons idee ons werk niet voldoende kunnen 
uitvoeren. 

Voorzitter. 
Dank U, duidelijke vraag. 

Heer van Vugt. 
Mevrouw de voorzitter ik kan er op antwoorden dat het hoofdbestuur juist 
bij de samenstelling van die commissies die zijn ontstaan uit een 
samenvoeging van beleidsterreinen die voorheen over twee of meer 
commissies verdeeld waren, dat het hoofdbestuur daarbij het aantal van 10 
leden niet als een absoluut getal heeft gehanteerd en juist ruimte heeft 
gelaten om inderdaad een wat grotere commissie nieuwe stijl samen te 
stellen. 

4 



Voorzitter. 
Lijkt mij een bevredigend antwoord. Mevrouw Groosman. Ja dank U. Zijn 
er nog meerdere vragen over het onderwerp partijcommissies, zo niet, heer 
van Vugt, hartelijk dank voor de inzet. (applaus). Dan ga ik naar 

punt 3 c Vrijheid en Democratie. 
Ik stel voor hier de voorstellen van de kamercentrale Utrecht en de 
kamercentrale Leiden te betrekken. Zijn er voor dat ik deze punten 
expliciet aan de orde stel andere zaken door iemand van U te vragen zo 
neen?, dan ga ik eerst maar naar het voorstel, ingediend door 
kamercentrale Utrecht. Wil Utrecht daar nof iets aan toelichten? Neen. 
Wil de heer Knip daar nog iets over zeggen .. 

Heer Knip. 
Ja voorzitter het antwoord kan buitengewoon kort zijn, het gaat erom dat 
Utrecht en ze zal daar niet alleen. in staan, vraagt om het Partijorgaan 
vaker te laten verschijnen maar dat is gewoon een financiële kwestie, daar 
is niet meer geld voor beschikbaar gezien de nijpende financiële situatie en 
dat is dan dat. Dat is het antwoord. 

Voorzitter. 
Dus het antwoord is eigenlijk nee. Ja meneer van Heukelum. 

Ja geen geld beschikbaar, ja dat is een kwestie van prioriteiten natuurlijk. 
Het is maar waar je het geld aan uit wilt geven en ik moet toch zeggen; ik 
heb er wel begrip voor, laat ik dat voorop stellen, maar anderzijds de 
communicatie van het hoofdbestuur naar de leden verloopt, behalve deze 
vergadering en nog een aantal sessies, toch voornamelijk via Vrijheid en 
Democratie en ik moet zelf ook zeggen dat ik het aantal nummers dat 
verschijnt per jaar buitengewoon weinig vind en ik zou het hoofdbestuur 
toch dringend in overweging willen geven om na te gaan of U dat niet met 
2 of 3 nummers zou kunnen vermeerderen per jaar. (applaus). 

Heer Knip.· 
Voorzitter het zal duidelijk zijn dat de portefeuillehouder deze opmerking 
als een steun in de rug beschouwd bij de nadere prioriteitenstelling die het 
komende jaar weer zal gebeuren maar U geeft het terecht aan het is een 
prioriteitenstelling natuurlijk volop meegewogen en dit is er uit gekomen 
en ja wellicht dat het volgend jaar meer kan zijn, maar Uw opmerking is 
duidelijk. 
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Voorzitter. 
Dank U, dan wil ik, wil iemand er nog iets over zeggen overigens, want 
anders ga ik door naar de Kamercentrale Leiden. Nee dan de 
kamercentrale Leiden. Dat gaat over de aankondiging van cursussen. Wil 
Leiden daar iets over zeggen anders geef ik de heer Knip het woord. 

Heer Knip. 
Dank U voorzitter, ik kan de kamercentrale Leiden in zoverre iets 
tegemoet komen er zal op gelegenertijd weer die aankondigingen worden 
opgenomen. Ik kan niet garanderen dat het in elk nummer het geval zal 
zijn maar waar mogelijk en nuttig zal daar inderdaad enige ruimte voor 
zijn ook weer binnen de perken van de financiële mogelijkheden en 
natuurlijk de verschijningsfrequentie maar in zoverre kan aan dat verzoek 
tegemoet worden gekomen voorzitter. 

Voorzitter. 
Nou dus bij het ene de hand op de knip en hier de hand wat minder op de 
knip. Ja. Dank U. Niemand lacht ze begrijpen hem geloof ik niet maar 
goed. (gelach) oh ze kende hem al. 
- ik begrijp hem niet voorzitter 
- oh nou dan zal ik het straks uitleggen. 
Goed dan ga ik naar het volgende onderwerp. 

punt 3d Jongerenbeleid en de samenwerkingsovereenkomst 1995/2000 
Een zeer belangrijk onderdeel voor de VVD. U weet de grootste partij 
geworden bij afgelopen verkiezingen en het gaat er nu dus om, om ook de 
jongeren daadwerkelijk aan ons te gaan binden nou daar vindt U hier 
voorstellen voor aangedragen. Wil iemand daar iets over vragen? Ja. 

Heer Prins. 
Ja voorzitter en dat namens de kamercentrale Leiden en de afdeling 
Capelle a/d IJssel. Voorzitter in 1985 hebben we dacht ik voor de eerste 
keer met elkaar gesproken over een samenwerkingsovereenkomst tussen 
VVD en JOVD. Een en ander maal heeft de kamercentrale Leiden toen al 
duidelijk uitgesproken dat men tegen de wat ik noem de unieke positie van 
de JOVD was. Dit temeer omdat in de praktijk heel duidelijk bleek dat 
veel jongeren rechtstreeks binnen de VVD zelf wenste te participeren en 
in die situatie is naar ons gevoel in de afgelopen 9 jaar zeker geen 
wijziging gekomen. Integendeel het is alleen maar versterkt. De 
kamercentrale Leiden heeft geen enkel bezwaar tegen een samenwerkings
overeenkomst maar het zal U duidelijk zijn dat ons eerder ingenomen 
standpunt terzake van die ene liberale jongeren organisatie zijnde de 
JOVD nog steeds onverkort van kracht is. Het is ook een bepaling die 
geen enkele toegevoegde waarde heeft in die samenwerkingsovereenkomst 
het weglaten ervan staat geen enkele of staat niets aan een goede 
samenwerking tussen VVD en JOVD in de weg. De verkiezingsuitslag van 
3 mei 11. die heeft heel duidelijk laten zien dat er weer veel jongeren op de 
VVD hebben gestemd meer dan op welke andere partij ook. Het gaat 
daarbij om 25% jongeren en hier moeten we dus wat mee doen als partij 
en dan sluit ik aan bij de woorden die U net heeft uitgesproken. 
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De kamercentrale Leiden nodigt daarbij het hoofdbestuur en ook het 
hoofdbestuur in nieuwe samenstelling, maar dat kan ik nu nog niet doen, 
uit om meer dan tot nu toe het geval is geweest samen met de Landelijke 
Commissie Jongerenbeleid een duidelijk programma op te zetten, teneinde 
die vele jongeren rechtstreeks en blijvend aan de VVD te binden. Dank U 
zeer. (applaus). 

Voorzitter. Dank U heer Prins. Mevrouw Aeyelts Averink 

Dank U mevrouw de voorzitter. De heer Prins heeft gelijk; in 1985 hebben 
wij de eerste samenwerkingsovereenkomst met de JOVD gesloten. Na een 
periode waarin binnen de liberale jongeren erg veel onrust was geweest. 
Die eerste overeenkomst maakte dan ook zeer nauwkeurige en zeer 
beperkende afspraken. Wij hebben daar in een aantal jaren tussen beide 
organisaties een vertrouwen op kunnen bouwen en in 1990 hebben wij U 
een samenwerkingsovereenkomst .kunnen voorleggen. 1989 was het die in 
1990 inging, waarin uitgegaan werd van een vertrouwen tussen beide 
organisaties waardoor niet zoveel dingen meer geregeld moesten worden 
omdat men er van uitging dat men elkaar op een juiste manier bejegende. 
We hebben in de samenwerkingsovereenkomst toen en dat is inhoudelijk 
dezelfde die nu voorligt, afgesproken dat wij op een aantal terreinen 
zouden samenwerken en dat ligt nu weer voor. Deze overeenkomst geeft 
terwijl die duidelijk de band tussen de JOVD en de VVD aangeeft geen 
knellende banden binnen die overeenkomst zijn er vele mogelijkheden ook 
voor de VVD en de JOVD om op het gebied van jongerenbeleid actief te 
zijn. U heeft daar bij voorbeeld vorig jaar een eerste proeve van gehad een 
landelijke jongerendag, buitengemeen succesvol, ook dit jaar herhalen wij 
die en op die manier geven wij op een beperkte wijze invulling want dat 
zal ook de heer Prins zich realiseren wij hebben wel degelijk afspraken die 
buiten deze overeenkomst vallen met de JOVD. De JOVD is de 
organisatie van liberale jongeren die door de VVD erkend is als bij haar 
horende en in die zin is er dus een duidelijke band die ver boven deze 
overeenkomst uitgaat. Deze overeenkomst regelt een beperkt aantal zaken 
maar op een plezierige manier maar geeft toch aan dat we in bepaalde 
zaken samen willen werken, dat gaat goed tussen de VVD en de JOVD, 
vanzelfsprekend zijn er ook wel eens momenten dat wij het niet eens 
logisch het zijn twee verschillende organisaties, maar in principe gaat die 
samenwerking goed en wij zouden de vergadering dan ook zeer willen 
vragen de samenwerkingsovereenkomst op deze wijze te willen voortzetten. 
Dank U wel. 

Heer Prins. 
Ja ik wil daar wel even kort op reageren- voorzitter: ja het hoeft niet -
aan de ene kant geeft Mevrouw Aeyelts mij gelijk en aan de andere kant 
moet ik haar ook weer gelijk geven, maar het zit ergens in het midden 
natuurlijk. 
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U weet waar het bij ons in de kamercentrale Leiden die schoen wringt en 
het gaat met name om die tekst en wij zullen daarom niet tegen die 
samenwerkingsovereenkomst stemmen maar we zullen wel degelijk blijven 
volhouden dat die tekst eruit moet en U geeft daar zelf ook de grond voor 
aan want U zegt zelf er zijn een heleboel dingen die buiten die 
samenwerkingsovereenkomst zijn geregeld en waarbij die bepaalde relatie 
met de JOVD is en dan zeg ik dat is prima, hou dat er dan inderdaad 
allemaal buiten en zet deze niet nodige zin in de samenwerkings
overeenkomst. Goed, dat is het een het ander daar heb ik nog geen 
antwoord op gehad. Ik ben en blijf van mening namens de hele 
kamercentrale Leiden dat er in de nabije toekomst nog veel meer dan tot 
nu toe het geval is geweest, ik zeg dat nog maar eens een keer met nadruk 
samen met die Landelijke Commissie Jongerenbeleid, die hebben we niet 
voor niks, die jongens en meisjes zitten daar niet voor joker om te 
proberen het grote arsenaal jongeren wat ook nu weer op de VVD heeft 
gestemd om dat voor die club te ~ehouden. 

Voorzitter. 
Dank U, U heeft het over artikel llid 2 he, ja oke. 

Mevrouw Aeyelts. 
Ik denk meneer Prins dat wij, daar wij de huidige situatie niet veranderen 
door het al of niet opnemen van dat artikel, daar hebt U volkomen gelijk 
in, ik er voor zou pleiten dit artikel op dit punt gewoon te handhaven. 
Verder wil ik U zeggen dat wij met elkaar overeengekomen zijn dat wij op 
landelijk niveau een aantal zaken met elkaar doen als mensen die 
betrokken zijn met het jongerenbeleid speelt de LCJ een duidelijke rol. 
Daarnaast ligt er op het gebied van jongerenbeleid natuurlijk een enorme 
taak bij de kamercentrales en ik moet U zeggen, Uw kamercentrale, de 
kamercentrale Leiden heeft die taak al vele jaren zeer goed opgepakt en 
ik denk ook dat veel kamercentrales een voorbeeld aan kunnen nemen, 
want daar liggen natuurlijk de taken, in afdelingen en kamercentrales, want 
jongeren staan ver van het hoofdbestuur. Wij kunnen een aantal zaken 
organiseren maar verder staan jongeren vrij ver af van het hoofdbestuur. 
Ik denk dat U vooral op ander niveau binnen de partij die banden echt 
moet aanhalen. Wij willen U daar aan alle kanten helpen wij willen ook 
jongeren een plaats geven binnen die partij. Bij talentmanagement 
bijvoorbeeld is talentmanagement van jongeren een uitermate belangrijke 
factor, ledenwerving, ledenbehoud wordt ook echt aandacht aan jongeren 
besteed en ik denk dat dat ook echt zal moeten omdat jongeren anders 
dan de andere leden van de partij veel meer hechten aan het bezig zijn in 
de partij. Steunleden heeft de VVD gelukkig heel veel maar onder 
jongeren zal je steunleden niet veel vinden die willen gewoon wat doen en 
in het algemeen zal dat doen toch eerst op het gebied van afdelingen en 
kamercentrales vallen. Wij proberen van onze kant, ik heb het al gezegd, 
talentmanagement proberen met een jongerendag, topkadercursus 
jongeren, wij proberen dat ook te stimuleren maar het is misschien jammer 
maar ik leg toch een beetje de bal in het speelveld ook van afdelingen en 
kamercentrales terug. Dank U. 
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Heer Prins. 
Dat vind ik uitstekend, voorzitter, als ik nog een keer mag, ik vind het 
prima dat doen we dan ook graag en dan reken ik er dus nu op dat U 
inderdaad die steun van het hoofdbestuur krijgen om activiteiten te 
ontwikkelen voor de jongeren om ze binnen die VVD te binden. Als dat 
de toezegging is uit Uw woorden, dan ben ik helemaal tevreden. 

Mevrouw Aeyelts. 
Meneer Prins, ik weet niet wat U onder steun verdient, als het over geld 
gaat moet ik heel voorzichtig zijn, geestelijke steun en facilitaire 
ondersteuning zullen wij U graag bieden, maar net als mijn collega 
hiernaast als U denkt dat er veel financiën zijn voor het jongerenbeleid, 
het is voortdurend een probleem ook bij ons, dan zal het dus nee moeten 
zijn. 

Heer Prins. . 
Als het dus samen met de LCJ programmatisch is ben ik tevreden en die 
centen die komen wel. 

Voorzitter. 
Oke ik constateer dat we het eens zijn. Oh pardon mevrouw Kroos. 

Mevrouw Kroos. 
Voorzitter Capelle a/d IJsseltoch nog even over 1.2 want mevrouw Aeyelts 
zegt het maakt niet zoveel uit om dat te schrappen. Ik denk dat het toch 
iets meer heeft te maken met een gevoel dat als ik toch af en toe naar 
publicaties kijk en daar hoor ik de jongeren ook over spreken dat dan 
ongeveer alle jongeren toch onder de JOVD worden geschoven en men 
dat niet altijd als plezierig ervaart en hier 1.2 uit te halen, ik weet, we 
hadden dan met een concreet voorstel moeten komen, maar dat zullen we 
dan misschien nog wel eens op een later moment doen, had denk ik toch 
veel van dat soort zaken voorkomen. Er zijn gelukkig heel veel jongeren 
actief binnen de VVD en er kiezen ervoor jongeren om lid te zijn van de 
JOVD. Ook prima, maar ik vind dat je dat wat beter uit elkaar moet 
kunnen houden. 

Mevrouw Aeyelts. 
Voorzitter ik denk dat wij hier slechts spreken over het jongerenbeleid van 
de VVD en zoverre het uitgevoerd werd met de JOVD en wij hebben in 
andere afspraken vastliggen dat wij de JOVD als de jongeren-organisatie 
van de VVD beschouwen. Als U daar verandering in zou willen brengen, 
wat ik heel erg jammer zou vinden, dan zou dit op een ander moment en 
niet via deze overeenkomst moeten gebeuren. 

Voorzitter. 
Accoord voor dit moment. 
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Brood is mijn naam en ik spreek op strikt persoonlijke titel. Dit onderwerp 
heeft lange tijd mijn hart gehad en ik had niet verwacht dat na een aantal 
jaren de discussie eigenlijk weer opnieuw zou beginnen. Wat we denk ik 
met zijn allen wel moeten vermijden is dat we de komende jaren weer 
gaan praten over structuren en over verhoudingen tussen organisaties. Ik 
denk dat één ding wel inmiddels na alle discussies duidelijk is, dat is dat er 
een jongeren-organisatie is naast de VVD die heet de JOVD en dit is de 
organisatie die zich primair op jongeren richt. Wat we moeten vermijden in 
de komende jaren is dat we discussies gaan krijgen over structuren binnen 
de VVD of structuren gaan krijgen die een heel eigen leven gaan leiden. 
Ik zou erop willen aandringen dat we in de komende tijd een soort 
inventarisatie bijhouden of een soort inventarisatie maken van wat er zich 
aan concrete activiteiten op laag niveau voor jongeren afspeelt en kijken in 
hoeverre daar de JOVD en de VVD elkaar kunnen vinden. Op die 
manier, alleen door concrete activiteit en te zorgen dat die zelfstandigheid 
van de JOVD aan de ene kant g~waarborgd blijft en aan de ander kant 
dat er voldoende aanbod is van concrete activiteiten van jongeren, dat is 
het enige dat we met elkaar moeten zien te bereiken alles wat we anders 
doen. Dat beschadigt enerzijds de verantwoordelijkheid van de VVD ten 
aanzien van haar eigen jongeren en anderzijds beschadigt dat de 
onafhankelijke positie van de JOVD waar, op zichzelf beschouwd, geen 
bezwaar tegen hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat we concrete 
activiteiten de komende jaren aanbieden en dat we vermijden dat we 
terugvallen in de discussie van het begin van de jaren 80. Daar is volgens 
mij niemand mee gediend. 

Mevrouw Aeyelts. 
Dank U voorzitter. Deze woorden zijn mij uit het hart gestolen, meneer 
Brood. We hebben in de voorgaande jaren wel eens veel discussies en 
heftige discussies gehad maar ik kan mij eigenlijk bij U aansluiten. Wij 
hebben dit ook proberen te ondervangen door aan kamercentrales te 
vragen werkplannen te maken waarop zij binnen het kamercentrale gebied 
met jongeren bezig zijn en daarin te inventariseren hoe hun afdelingen met 
jongeren bezig zijn. Bovendien is en dat ziet U ook in de SWO vastgelegd 
duidelijk de afspraak dat met name op regionaal en afdelingsniveau de 
samenwerking gestalte krijgt in de vorm van samenwerking en activiteiten 
als elkaar cursussen bezoeken en dergelijke zaken. Ik ben het helemaal 
met U eens. Dank U wel. 

Voorzitter. 
Dank U. Ik stel voor dat we van dit onderwerp afgaan. Ik zou mevrouw 
Aeyelts hartelijk willen danken voor het beleid dat zij als hoofdbestuurslid, 
belast met het jongerenbeleid voert. IK zou ook mevrouw Hekman 
daaraan toe willen voegen, die op basis van de samenwerkings
overeenkomst het hoofdbestuur adviseert en ik zou ook de heer Knip er 
nog aan willen toevoegen omdat door het grapje wat ik straks probeerde te 
maken de dank aan zijn adres bij het vorige stuk niet is uitgesproken. 
Hartelijk dank. Ja daar mag best even voor geklapt worden. 
(applaus). Ja en de SWO is aangenomen. 
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Dan gaan we naar 
punt 3e. Beleid vorming en scholing. 
Het zal vandaag voor de laatste keer zijn net zoals dat voor de heer van 
Vugt straks al gold, dat de betreffende portefeuillehouder dat agendapunt 
voor zijn rekening neemt. Vorming en scholing, wie heeft daar vragen 
over? 
Niemand. Dank U. Hartelijk dank heer Steenmeijer. (applaus). 

Dan het volgende onderwerp: 

punt 3f. Beleid public relations en propaganda. 
Zeker in dit jaar met drie verkiezingen een erg belangrijk beleidsterrein. 
Wie wil daar iets over zeggen, vragen, opmerken. Niemand. Dan wil ik 
zowel de heer Rutte als mevrouw van Dijk, die ook onderdelen onder haar 
portefeuille had, hartelijk danken voor het beleid in de afgelopen jaar 
gevoerd. (applaus). 

Dan punt 3g. Beleid internationale zaken. waaronder o.a. Midden- en 
Oost-Europa. 
Wie heeft daar vragen over? Ja gaat Uw gang, meneer. 

De heer Hartog van de Afdeling Brussel. 
Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Ik wil allereerst het hoofdbestuur 
en met name de internationaal secretaris feliciteren met het genomen 
initiatief in het afgelopen jaar. Aan de titel van dit onderwerp te zien heb 
ik de indruk, ben ik er niet van overtuigd dat de zwaartepunten volledig 
juist liggen binnen het beleid. Er staat in de titel o.a. 
Midden- en Oost-Europa in de bijlage in het bijzonder het Midden- en 
Oost-Europa. Waar ik U op zou willen wijzen is dat met het verdrag van 
Maastricht nieuwe initiatieven moeten worden genomen tot Europese 
partijvorming enz. en ik wil er ook op wijzen dat veel beleid misschien 
zelfs teveel beleid gevoerd wordt vanuit Brussel de invloed vanuit Brussel. 
We hebben daar lang over gesproken binnen de partij, gelukkig. Is 
misschien niet onaanzienlijk. Ik zou willen vragen via U aan de 
internationaal secretaris of hij misschien wat nader zou kunnen toelichten 
welke initiatieven er zijn genomen in 1993 en welke initiatieven hij denkt 
te nemen in 1994 op het gebied van die Europese partijvorming zoals we 
ons daartoe hebben verbonden via het verdrag van Maastricht. Ik dank U 
zeer. 

Heer van Baaien. 
Dank U wel voorzitter. Ik denk dat de heer Hartog gelijk heeft dat Europa 
belangrijk is. Wat we zien: de prioriteitsstelling in het internationaal 
beleid betekent dat door ons Oost- Europabeleid heel direct gericht is op 
de Europese Unie. Landen die dus binnenkort of op wat minder lange 
termijn zouden kunnen toetreden, daarmee hebben wij contacten 
aangeknoopt ten behoeve van laten we zeggen het beleid ten aanzien van 
de Europese Unie. 
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Er is een Europees verkiezingsprogramma aangenomen in Torquay, in 
december van vorig jaar en eigenlijk heeft het buitenland-beleid vanaf 
begin 1993 sterk, laten we zeggen is gericht geweest op dat programma en 
dat betekent dat wij daar onze inboeding in hebben gehad. Nu gaan wij in 
het vervolg kijken of wij ook in Europese besturen van de ELDR 
Nederlanders kunnen krijgen en of wij samen met de ELDR-projecten 
kunnen opstarten over laten we zeggen de Europese Unie en een 
voorbeeld daarvan is bij voorbeeld de Europaconferentie die maandag a.s. 
in de Eerste Kamer wordt georganiseerd. Dus er is veel gebeurd op het 
gebied van Europa en ook voor het nieuwe jaar zal er op dat gebied veel 
gebeuren. 

Voorzitter. 
Dank U heer van Baaien. Tevredengesteld, meneer Hartog? Accoord, 
dank U, nog meer vragen over dit onderwerp?, Niet?, dan denk ik dat wij 
de heer van Baaien hartelijk danlien voor zijn beleid als internationaal 
secretaris. (applaus). 

Dan ga ik naar het volgende onderwerp. 
punt 3h. Beleid Positieve Aktie 
Heeft iemand daar vragen over. Nee dank U wel, we zullen de dank aan 
de heer Gmelich Meijling overbrengen die vanmiddag verhinderd is maar 
vanavond hier wel zal zijn. 

Het volgende punt is 3i Talent Mana~ement. 
Heeft iemand daar vragen over, dank U. Ook die dank zullen wij aan de 
heer Gmelich Meijling overbrengen en een stukje zal ik tegen mij zelf 
zeggen. Dan gaan wij naar het volgende punt. 

punt 3j. Voorstel tot wijzi~in~ van het Huishoudelijk Re~lement en dan 
met name de artikelen 68.1 en 68.2. 
Ik denk dat de tekst van het voorstel en de toelichting voor zich spreken er 
worden een aantal verantwoordelijkheden duidelijker geformuleerd 
vandaar dat het hoofdbestuur U voorstelt om twee artikelen van het 
Huishoudelijk Reglement te wijzigen. Wie mag ik daarover het woord 
geven. 

Heer van Heukelum. 
Voorzitter dat voorstel dat hier voorligt dat heeft op zijn zachtst gezegd, 
wat verbaast. U hebt enige tijd geleden een commissie ingesteld die zich 
bezig moet houden met de structuur van de partij en hierover zal volgens 
Uw toezegging te zijner tijd in de partij een discussie plaatsvinden. 
Afgesproken is daar hierbij ook nadrukkelijk de positie van de algemeen
secretaris zou worden betrokken. Wel of niet gehonoreerd. Nu komt U op 
één onderdeel van het geheel met een voorstel voor de wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. Een voorstel dat in mijn ogen verregaande 
consequenties heeft voor de leden van het hoofdbestuur. De band van de 
leden van het hoofdbestuur met de staffunctionarissen, die hun portefeuille 
beheren, wordt wezenlijk anders. 
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U durft momenteel, op een moment dat bijna de helft van het bestuur 
morgen niet achter de tafel zit en mijn vraag is of U daarmee iets te snel 
bent ten opzichte van Uw opvolgers. Maar naar mijn mening kunt U deze 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement ook niet doorvoeren als U niet 
eerst een discussie in de partij aangaat over de zojuist genoemde zaken. U 
zult naar mijn mening eerst duidelijk moeten maken duidelijk moeten 
hebben hoe de verhouding is tussen de algemeen secretaris en de 
directeur. Daar zit een essentieel verschil tussen. De algemeen secretaris is 
per definitie ook statutair ook verankerd in een bestuursfunctie, dat hij wel 
of niet gehonoreerd is is een andere zaak, dit is een bestuursfunctie en een 
directiefunctie is een managementfunctie. Wat U in mijn ogen in feite doet 
is om in bedrijfstermen te spreken de verantwoordelijkheden van de Raad 
van Commissarissen en de Directie door elkaar te hutselen. Ik acht dit niet 
goed. U zegt dat het de duidelijkheid bevordert, maar in mijn ogen krijgt 
U alleen maar meer onduidelijkheid. U zult naar mijn mening moeten 
kiezen, U zult nu eenmaal moeten kiezen tussen of een algemeen 
secretaris die bezoldigd en bij gevolg uiteraard management-taken doet, 
die zijn uitstekend beschreven in de instructie voor de algemeen secretaris, 
dus U zult óf een algemeen secretaris moeten benoemen, bezoldigd, óf een 
directeur moeten benoemen. Die twee dingen door elkaar halen lijkt mij 
vrijwel onmogelijk. Maar nogmaals ik loop hiermee in feite al vooruit op 
de discussie die U de partij toegezegd heeft en ik zou U dan ook met klem 
willen adviseren om het voorstel terug te nemen het in het nieuwe 
hoofdbestuur nog eens te bespreken en het mee te geven aan de 
Commissie Structuur zodat er in de partij breder over gepraat kan worden. 

Voorzitter. 
Zijn er meer vragen over dit punt, want dan wil ik ze graag eerst maar 
verzamelen. Gaat Uw gang. 

Van der Marel, afdeling Delft. 
Bij ons in de afdeling is er ook gediscussieerd over Uw voornemen om hier 
het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. Wij zouden U willen verzoeken 
om het terug te nemen en terug te komen nadat het nieuwe hoofdbestuur 
is aangetreden en er een uitgebreide discussie in de partij heeft 
plaatsgevonden over dit onderwerp. (applaus). 

Mevrouw Buzeman. 
Ja ik weet niet of ik veel moet zeggen nog, mevrouw de voorzitter ik ben 
het eens met de 2 voorgaande sprekers. Ik denk dat het goed is om het 
over deze zaak, deze periode heen te tillen en om er nog eens heel goed 
naar te kijken. Dank U wel. 

Heer Tirion. 
De kamercentrale Gelderland stelt zich ook achter de woorden van de 
heer van Heukelum. We vinden ook dat er op dit moment een voorschot 
wordt genomen op de wijzigingen die nog te bespreken zijn dacht ik in de 
partij. 
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Kamercentrale Overijssel zou ook graag willen pleiten voor uitstel van dit 
voorstel. 

Voorzitter. 
Dat gaat dus in de richting van een voorstel van orde, he. Nog meer 
sprekers. Het hele Noorden idem. Ja. Nog iemand. Heer Schut idem. Oke 
ik geef eerst graag het woord aan de heer Korff, die dit onderdeel voor 
zijn rekening zal nemen. Ik stel voor dat U toch ingaat op wellicht een 
aantal onduidelijkheden die er bestaan. 

Heer Korff. 
Dank U wel voorzitter. Dames en heren. Ik bespeur overigens enigszins tot 
mijn verrassing nogal wat weerstand tegen dit voorstel. Het is niet meer 
dan een formalisering van de situatie zoals die nu aan de Gracht is. En het 
beoogt de, laat ik zeggen, de lijnen binnen de Gracht wat helderder te 
maken. Het is absoluut niet zo dat er nu opeens taken van zoals ik zojuist 
hoorde, Raad van Commissarissen en Directie door elkaar worden 
gehusseld. Het is ook niet zo dat het hoofdbestuur hiermee alle contacten 
met de adjunctfunctionarissen van de Gracht gaat verliezen. Integendeel. 
Op de Gracht is het toch zo net zoals in een normale organisatie, dat 
werkzaamheden gedaan moeten worden, dat ze verdeeld moeten worden 
over de mensen dat ze moeten worden gecoördineerd enz. Dat kan je als 
hoofdbestuur niet doen, tenzij je zelf iedere dag 24 uur op de Gracht gaat 
zitten maar ja dat is voor vrijwilligers ook wat lastig. Er is dus behoefte aan 
een figuur om het wat oneerbiedig te zeggen die dagelijks de leiding van 
het Bureau heeft; die er dagelijks op toeziet dat de werkzaamheden zoals 
het hoofdbestuur die verricht wil hebben ook inderdaad gebeuren en dat 
ze ook goed gecoördineerd verlopen en dat niet een deel van het 
Algemeen Secretariaat structureel overbelast is en een ander deel fluitend 
naar het strand gaat als het uitkomt. Ik zeg het wat oneerbiedig maar zo 
zou je het af en toe eens kunnen kenschetsen. Als hoofdbestuur kan je dat 
soort dingen niet in de gaten houden, nogmaals je zou er dan dag en nacht 
moeten gaan zitten, dat is onbegonnen werk als dat zo is dan stappen we 
inderdaad op want dan is het niet meer te doen. 
Wat hier ligt is gewoon een formalisering van de huidige situatie. Het 
maakt het voor de medewerkers ook een stuk duidelijker, want zoals het 
nu werkt wordt het niet meer gedekt door de reglementen zoals ze er nu 
nog zijn. Daarin staat dat de adjunct-secretarissen verantwoording schuldig 
zijn voor hun doen en laten voor hun functioneren enz. aan het ja het 
desbetreffende lid van het hoofdbestuur. Zo werkt het niet en zo werkt het 
allang niet meer. Ik wou het hierbij laten op dit moment. 

Voorzitter. 
Iemand in tweede termijn. 

Heer van Heukelum. 
Voorzitter, ik geloof best dat dat geregeld moet worden maar er is met wat 
ik heb willen betogen een verschil tussen een algemeen secretaris en een 
directeur. De functie van een directeur kennen wij niet in onze statuten. 
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De algemeen secretaris, de bezoldigd algemeen secretaris heeft middels 
instructie, ik zal het niet voorlezen want het is te lang, maar binnen zijn 
instructies voldoende delegatie van het hoofdbestuur om taken op de 
Gracht te kunnen regelen om opdrachten te kunnen geven aan 
medewerkers wat dies meer zij, dat is in de instructie nadrukkelijk 
geregeld. De vraag is nou wie U nu meer bevoegdheden gaat geven, geeft 
U nu meer bevoegdheden aan de algemeen secretaris of aan de directeur 
want U zult eerst duidelijk moeten maken hoe die twee functies zich met 
elkaar verhouden en daar en dat is eigenlijk mijn grootste punt daar 
zouden we in de partij over praten. Dat is herhaaldelijk toegezegd en daar 
neemt U nu een voorschot op en dat vind ik niet juist. (applaus). 

Voorzitter. 
Ik mag even ter verduidelijking zeggen dat het woord directeur in de tekst 
niet genoemd staat. Om dat stuk onduidelijkheid weg te nemen, de tekst 
gaat alleen maar over de algemeen secretaris die wij nu ook hebben. 

Heer Tirion. 
Ik verbaas mij een beetje over het antwoord, dat gegeven wordt. Blijkbaar 
wordt er dan nu al gehandeld zoals thans wordt gesuggereerd. Zoals U nu 
wilt wijzigen in de statuten of er wordt op dit moment dan tegen de 
statuten gehandeld, anders hoeft U die wijziging niet te doen, dus ik 
begrijp niet helemaal waar we nu precies staan - voorzitter; er zijn geen 
statuten - Huishoudelijk Reglement, neem me niet kwalijk, ik vind als U 
het bestuur heeft de bevoegdheden en dan natuurlijk ook op een delegatie 
binnen de Huishoudelijk Reglement ook bevoegdheden delegeren aan de 
directeur of hoe de manager ook heten mag. Dus ik vind op dit moment 
dat toch niet de formele wijziging moeten doorvoeren. 

Voorzitter. 
Nog meer sprekers. 
Heus uit Den Haag. 
Mevrouw de voorzitter, in de toelichting bij het voorstel komt zowel het 
woord secretaris als het woord directeur voor. Er staat dat U op grond van 
externe adviezen besloten heeft tot het aantrekken van een manager cq. 
directeur, inmiddels ook benoemd tot algemeen secretaris, nou dat is dus 
alles bij elkaar. En die toelichting, die maakt het, ik ben niet zo erg op de 
hoogte van wat er allemaal speelt op de Gracht, maar die toelichting 
maakt het voor mij volstrekt onduidelijk dus toen ging ik eens vragen van 
wat is er aan de hand. Nou, ik merk heel wat, als ik het zo hoor. 

Voorzitter. 
Ik zie daar nog iemand staan. 

Van der Meulen, afdeling Heerlen. 
Mevrouw de voorzitter ik had ook willen zeggen datgene wat de 
voorgaande spreker zei en U willen wijzen op het feit dat het woord 
directeur wel voorkomt in het stuk. In de tweede plaats constateer ik dat 
er in de vergadering een behoefte is om aan U te vragen om er nog eens 
over na te denken. 
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Tegelijkertijd krijgen wij als antwoord dat de situatie nu al zo is onder het 
huidige Huishoudelijke Reglement, dus het kan, U kunt nog even doorgaan 
en toch nadenken zonder dat we nu het Huishoudelijk Reglement definitief 
wijzigen en op de derde plaats als er met de vergadering wordt gesproken 
hier in de sfeer van dan moeten hoofdbestuursleden 24 uur per dag daar 
gaan zitten dan vind ik dat een beetje kinderachtig want dan zit U dan 
15 uur per dag helemaal alleen want dan zijn er niet eens medewerkers 
om te coördineren. Dank U wel. 

De heer Korff. 
Ja het natuurlijk altijd leuk om woorden in het belachelijke te trekken. 
Waar het om gaat is dat er voor de medewerkers zelf geen heldere situatie 
is. In het huidige Huishoudelijk Reglement staat dat zij verantwoording 
verschuldigd zijn aan de hoofdbestuursleden. In de praktijk is dat allang 
niet meer zo. Als je nieuwe mensen aantrekt moet je altijd weer die vraag 
beantwoorden en of er nou een algemeen secretaris of een directeur of 
wat dan ook hebben er zal toch iemand in het Thorbeckehuis moeten zijn 
die de leiding geeft aan degene die daar werken. Ja tenzij je natuurlijk 
naar een anarchistische organisatie wil dan kan dat maar dat zou mijn 
voorkeur niet hebben. Maar goed ik proef in de vergadering dat het 
voorstel van ons nou niet onverdeeld gunstig wordt ontvangen. Ik zou 
daarom het voorstel van de heer van Heukelum willen volgen en het 
voorstel zoals wij dat nu hebben gedaan voor het moment terugnemen. 
(applaus). 

Voorzitter. 
Oké daarmee maakt het geen onderdeel van de beraadslagingen meer uit. 
Dan ga ik naar 

punt 4. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de penningmeester 
over 1993. 
Bij dit punt zijn geen moties ingediend. De rekening en verantwoording in 
het jaarverslag van de penningmeester zijn meegezonden met het 
Thorbeckenieuws van eind april 1994 en ik zou graag eerst voor een korte 
toelichting het woord aan de penningmeester willen geven. 

Heer Korff. 

Dank U wel voorzitter, dames en heren. Penningmeesters zijn van 
professie zwartkijkers en ondanks dat ik een opgeruimde natuur heb moet 
ik zeggen van in die visie wordt je wel eens gesteund als je de cijfers van 
onze partij ziet. Enige vergaderingen terug en ook weer daarna is erg vol 
lof uitgestort over mijn voorganger Pieter Ressenaar; ik ben nu eens in de 
gelegenheid om dat ook eens in het openbaar te doen en bij deze doe ik 
dat dan ook. Hij heeft de financiën van de partij buitengewoon goed 
aangepakt en gesaneerd, daarbij ook de steun gekregen van de hoofd
besturen waarin hij gezeten heeft dus wat dat betreft is het voor mij een 
redelijk comfortabele uitgangspositie, ik begin wat minder akelig dan hij 
7 jaar geleden begon. 
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Dat neemt niet weg dat er toch een paar dondere wolkjes aan de hemel 
zijn verschenen daar hoeven wij geen kiekeboe over te spelen. U hebt het 
allemaal kunnen lezen in het verslag dus dat hoef ik nu niet toe te lichten. 
Het is zo dat wij de begroting 1994, dat was dan overigens in de loop van 
het vorige jaar al, hebben vastgesteld met een prognose van een tekort van 
f.220.000,--. Het probleem is dat wij geen kans hebben gezien om erg te 
snijden in de kosten die de Vereniging maakt en veroorzaakt maar dat wel 
het ledental steeds verder terug gelopen is en ja op een gegeven moment 
moet je natuurlijk wel de tering naast de nering zetten maar je kan dat ook 
niet tegelijker tijd doen. We worden ook gehinderd door het feit, als ik het 
zo mag zeggen, dat voor nieuwe leden voor het eerste jaar een halve 
contributie geldt, dus je hebt altijd wat laat ik zeggen aanloop verliezen. 
Nou we zijn nu bezig met de uitvoering van de begroting van 1994 en we 
zitten eind mei dus zeg maar aan het eind van de 5e maand van het jaar. 
Er beginnen zich wat tendensen af te tekenen en voor ons reden genoeg 
om in de afgelopen hoofdbestuursvergadering toch eens alvast is een eerste 
ronde te wijden aan, wat ik heb dan maar heb genoemd, mijn 
voorjaarsnota, waarin ik een beeld heb geschetst van .. nou de 
partijfinanciën zien er nu zo uit; als we niet uitkijken zou het er anders uit 
kunnen zien en dat anders is dan altijd minder goed als dat je zou willen 
wensen. We zijn druk bezig dat te analyseren. Het kan heel goed zijn dat 
er nu veel extra kosten zijn gemaakt omdat er tenslotte toch drie 
verkiezingen achter elkaar hebben. Ja, je kantoorkosten stijgen dan en je 
reis- en verblijfkosten stijgen natuurlijk ook. Het kan heel goed zijn dat dat 
na 9 juni een stuk naar beneden gaat en dat je dan alsnog eind december 
op een laat ik zeggen tijdsevenredig gemiddelde zit dan is er dus niets aan 
de hand. We hebben in Papendal een contributieverhoging vastgesteld er 
wordt heel dramatisch over gedaan, maar ik vind nog altijd dat f.15,-- op 
f.115,-- nou niet zo verschrikkelijk veel is. Het is overigens mijn beleid om 
een contributieverhoging als een ultiem middel te zien. We moeten niet 
iedere keer als er problemen dreigen naar de vergadering stappen en 
zeggen mogen we a.u.b. meer hebben, we zullen ook heel goed naar ons 
eigen kostenniveau moeten kijken. Nou de komende weken zijn wij daar 
hard mee bezig; nogmaals, naar aanleiding van de realisaties tot nu toe en 
ik heb er goede hoop op dat wij dit jaar redelijk goed kunnen afsluiten. 
Dank U. 

Voorzitter. 
Dank U voor deze toelichting ik denk dat voordat wij met elkaar een 
discussie aangaan, voorzover dat door de zaal gewenst wordt, dat het goed 
is om ter voorlichting van U allen te vragen aan de commissie van drie 
leden die de rekening en verantwoording van de penningmeester hebben 
nagekeken om het verslag aan U hier nu uit te brengen. Mevrouw Kleyn, 
zou U zo vriendelijk willen zijn om dat te doen. 
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Mevrouw Kleyn. 
Dames en heren, hiermede maken wij, maakt ondergetekende, leden van 
de commissie van de drie leden ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester conform artikel 30.2 van de Statuten van de VVD bekend, 
de jaarrekening van 1993 te hebben getoetst en goed bevonden. De 
commissie spreekt haar instemming uit over het gevoerde financiële beleid 
en vraagt de vergadering aan de penningmeester decharge te verlenen. 
Den Haag, 14 april 1994, was getekend; 
Mevrouw Bregman-Kaaks, Ing. Tirion en mevrouw Kleyn-v.d. Wulp. 

Voorzitter. 
Hartelijk dank Mevrouw Kleyn. Ik ben blij met datgene wat U zojuist 
gezegd heeft ik zou ook graag de commissie willen bedanken voor de 
werkzaamheden die zij ook dit jaar weer ter voorbereiding van de 
behandeling van dit punt hier hebben verricht en ik denk dat het een heel 
positief bericht is wat U hier heeft gegeven. Hartelijk dank graag een 
applaus hiervoor. (applaus). 
Goed dan zijn de betreffende stukken nu aan de orde voorzover daar 
vragen over zijn. Niemand. Penningmeester dat is een compliment waard -
voor mijn voorganger - voor Uw voorganger natuurlijk, maar goed 
penningmeesters hebben ook continuïteit he, hartelijk dank daarvoor. Ik 
hoop dat U volgend jaar als het de eerste keer is dat U hier echt Uw eigen 
beleid van dit jaar zit te verdedigen ook zo gaat en nogmaals dank aan de 
leden van de commissie van drie, die dit jaar hun werkzaamheden hebben 
verricht. Ik zou graag over willen gaan tot het volgende punt van de 
agenda. 

punt 4c. Benoeming van een commissie van drie leden. die de rekening en 
verantwoording van de penningmeester over het jaar 1994 zullen gaan 
bekijken. Ik stel voor om de volgende leden als leden van de commissie 
van drie te benoemen. Dat is: De heer Pier te Tjietjerk, de heer Raasveld 
uit Amsterdam en de heer Tirion uit Gosterbeek he, ja. En als 
plaatsvervangende leden, de heer van Hulst uit Oss, Mevrouw Muys uit 
Simpelveld en Mevrouw Tangel uit 's-Gravenhage. Er zijn geen andere 
kandidaten gesteld zodat ik deze leden voor benoemd kan verklaren. 
(applaus). Dank U. Dan ga ik naar .. 

Voorzitter, even terzijde, mag ik begrijpen dat uit het applaus op de 
commissie van drie tegelijkertijd inderdaad door de vergadering decharge 
is verleend aan de penningmeester anders moeten we dat toch wel officieel 
doen. 

Voorzitter. 
Ja ik heb dat woord zo niet met name genoemd maar in de woorden die ik 
gebruikte zat dat natuurlijk in maar ik denk dat het goed is om te 
constateren dat de stukken zijn goedgekeurd en dat de penningmeester 
decharge wordt verleend voor zijn werkzaamheden. Accoord. (applaus). 
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Oké dan ga ik naar 

punt 5 Reglement op de districtscentrale. 
Het voorstel vindt U als bijlage II bij de beschrijvingsbrief. U vindt ook in 
de aanvullende beschrijvingsbrief de wijzigingsvoorstellen en het advies van 
het hoofdbestuur daarop aan. Ik zou allereerst mevrouw van Dijk willen 
vragen om in het kort een toelichting op dit stuk te geven. 

Mevrouw van Dijk. 
Dank U voorzitter. Wij weten allemaal het bestuur is in beweging op alle 
fronten in Nederland en dat was aanleiding voor een aantal districten, 
kamercentrales, betrokken ondercentrales om te verzoeken een reglement 
te maken voor de werkwijze van een districtscentrale. Ik schets U even 
heel in het kort hoe een en ander tot stand is gekomen. Het hoofdbestuur 
heeft toen de direct betrokkenen dus die al het verst waren in dit geval 
was het de kamercentrale Amste:r:dam met omliggende ondercentrales, 
kamercentrale Den Haag is er bij betrokken geweest en het gebied wat 
onder de Haaglanden gaat vallen en uiteraard ook de kamercentrale 
Dordrecht en Rotterdam waar het gaat om de vorming van wat inmiddels 
er naar uit gaat zien gemeente. Wij hebben daar wat over zitten stoeien we 
hebben ook wat suggesties gekregen. Het ging er vooral om om mensen in 
de gelegenheid te stellen op de juiste tijd en tijdig genoeg aanvang te 
maken met procedures rondom de verkiezing van een bestuur van een 
districtscentrale. Uiteindelijk hebben we in overleg met de betrokken 
mensen op de Gracht gekozen om een model-reglement en geef duidelijk 
aan een model-reglement samen te stellen wat eigenlijk gestroomlijnd langs 
de ander voorliggende modelreglementen zoals al jaren worden gehanteerd 
en gepubliceerd zijn geworden omdat in elkaar te schuiven. Nogmaals het 
is een model-reglement. In ieder die voor zijn of haar eigen district een 
reglement wil opstellen kan daar hele eigen zaken in aanbrengen mist men 
dat dan even aan het hoofdbestuur laat toetsen of het verder klopt met al 
hetgeen er verder bij ons in de partij zag maar normaal is zodat er geen 
echt afwijkende zaken staan. Ik zou eigenlijk U willen vragen om te 
reageren op het voorliggende model-reglement dan kunnen we samen 
kijken waar we uit gaan komen. 

Voorzitter. 
Ik wilde eigenlijk de amendementen gaan behandelen, ik zie daar iemand 
staan ik neem aan dat dat is voor een amendement. 
- Het is een vraag mevrouw de voorzitter. 
Een voorafgaande vraag aan de behandeling van de amendementen. 
- Als dat zou mogen. 
Dat kan. 

Dank voor dit voorstel. Mevrouw van Dijk heeft al gezegd model
reglement. Een specifieke vraag ter verduidelijking. Als dit het geval is 
binnen één kamercentrale dan is mijn vraag niet van toepassing, maar 
wanneer dat bij meer kamercentrales het geval is dan dient zich een vraag 
aan maar wellicht is die via het aspect model-reglement op te lossen. 
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Het is duidelijk dat dit reglement voor die districtscentrale een beperkte 
doelstelling heeft, dat staat in artikel 3.2, nl. het bevorderen van de 
verkiezing voor die regio, provincie neem ik aan mevrouw van Dijk. Het 
verzorgt ook beperkt een propaganda taak en dat betekent dat we ook 
goed naar de partijorganisatie moeten kijken alle andere bestuurlijke taken 
en verantwoordelijkheden blijven dus berusten bij de huidige partij
organisatie zijnde de betreffende kamercentrale of kamercentrales. De 
kamercentrale Dordrecht stelt dus bij artikel 8 bij U de vraag of het dan 
verstandig is of dat er ruimte is om af te wijken van wat daar staat 
namelijk al een gekozen in feite van de leden van de afdelingen, dat 
betreft dan het bestuur van de districtscentrale. Gezien het feit dat je in 
één partijorganisatie verhoudingen en verantwoordelijkheden goed moet 
regelen vragen wij ons al kamercentrale Dordrecht af of dat bij een 
districtscentrale die door meer kamercentrales moet worden samengesteld 
of dat een verstandige weg is. Daar kan je dus twee besturen uit leden 
krijgen die naast elkaar opereren en wij vragen of het niet verstandiger is 
om in dit geval als het ook kan te zorgen dat dan de samenstelling door de 
vier samenstellende kamercentrales wordt verzorgd. We kennen daar meer 
voorbeelden van onder andere bij de verkiezingen van de Provinciale 
Staten. 

Voorzitter. 
Oké, mevrouw van Dijk wil graag eerst dit punt even beantwoorden. 

Mevrouw van Dijk. 
Dank U wel voorzitter. Ja, U struikelt, eigenlijk gezegd van als het één 
kamercentrale is geen probleem. Daar heeft U gelijk in. Het is inderdaad 
een districtscentrale heeft een beperkte werkingsduur. Het gaat in eerste 
instantie om het regelen van de verkiezingen. Het moment dat er meer 
kamercentrales bij betrokken zijn dan zijn in feite de afdelingen liggen 
binnen het gebied van het district, zijn het de meest aangewezen mensen, 
zou ik dan zeggen aan de wijze kamercentrale te sturen om te kijken of ze 
vanuit die betrokken afdelingen voordrachten kunnen doen om in het 
bestuur van een districtscentrale plaats te gaan nemen. En ik denk, wij 
kennen ook· rondom de verkiezing van de Provinciale Staten, hoewel dat 
steeds minder wordt, het fenomeen van statencentrales of provincie 
centrales. Daar is eigenlijk in het verleden nooit enig probleem geweest als 
er taken moesten worden uitgevoerd. De mensen betrokken bij de 
districtscentrales komende uit bepaalde afdelingen zullen denk ik in al hun 
wijsheid alles wat daar opborrelt als het op propaganda aankomt meneer 
Bakker graag meenemen en een andere kennis van laten nemen zodat 
alles wat georganiseerd wordt een zo groot mogelijke impact heeft. Ik denk 
een ding moet heel duidelijk zijn, het is nog zoeken zolang er nog geen 
duidelijkheid is hoe de districten eruit gaan zien wat zelfs de echte 
afgebakende bevoegdheden zullen gaan worden. U noemde net op 
provincie. 
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Kijk, het moment dat bijvoorbeeld de regio Rotterdam provincie gaat 
worden dan is er een heel groot probleem opgelost want dan kunnen wij 
Rotterdam zeg maar omvormen tot kamercentrale en dan ligt er een 
duidelijk reglement. Het gaat zuiver en alleen over de districts-centrales 
waar dus de onderlinge samenwerking op bestuurlijk niveau wordt gezocht 
en waar niet zegt, maar sprake is van een provincie centrale. We hebben 
ook gezegd; het heeft even geduurd het was nog een beetje in het duister 
tasten. De Kamer is er ook bij lange na nog niet uit alleen om zaken voor 
te zijn ligt hier het model-reglement. Ik zou eigenlijk aan willen raden; 
laten we het een keer ermee proberen er zit geen enkele punt in waarvan 
je zegt van daar gaan we nu echt een buil mee vallen en na één keer 
werken hetzelfde trouwens als nu met de reglementen die we net van 
toepassing hebben gehad op Tweede Kamer en Gemeenteraad nu op 
Eerste Kamer en straks op Provinciale Staten, daarna gaan evalueren en ik 
moet eerlijk zeggen dat ik voor een ieder hoop dat er dan ook zeg maar 
van bovenaf dus zeg maar op regeringsniveau duidelijkheid is over de 
bestuurlijke indeling van Nederland. Of althans meer duidelijkheid dan op 
dit moment. Het is een handreiking. 

Heer Prins. 
Voorzitter om hier nog even op te reageren voordat ik aan mijn eigen 
punt begin. Op het gevaar af versleten te worden voor een lid van het 
CDA maar mijn conclusie moet zijn dat zowel de één als de ander gelijk 
heeft. De heer Bakker heeft gelijk en mevrouw van Dijk heeft gelijk. We 
moeten namelijk een onderscheid maken. Ik denk dat de heer Bakker 
volstrekt gelijk heeft en in die zin werken wij ook in dat oergebied als hij 
zegt van die districtscentrale met een hele beperkte taakopdracht die ook 
maar voor een hele korte periode want daar is het in ieder geval duidelijk 
dat het maar een hele korte periode zal zijn, die kun je dus inderdaad 
structureren op een wat, ja, provincie centrale bestuurachtige wijze en dan 
zou je dus inderdaad ook kunnen zeggen van hier gaan we dus ook de 
bestuursleden benoemen uit kamercentralen besturen die betrokken zijn 
bij die regio waar overigens ook Leiden bij hoort mevrouw van Dijk. Dan 
Uw verhaal is ook volstrekt legitiem en daarom denk ik dat ik de 
vergadering ook met nadruk kan adviseren om dit model-reglement 
inderdaad zo over te nemen omdat er op diverse wijzen in het land allerlei 
regiootjes gevormd gaan worden. Waarvan nog lang niet vast staat hoelang 
dat gaat duren voordat die een structuur hebben a la OOR (Overleg 
Orgaan Rijnmond). Nou het is duidelijk dat wanneer de werkwijze binnen 
die gebieden zodanig is dat die afdelingen steeds meer op elkaar 
betrokken raken en steeds een lossere relat1~ krijgen met de kamercentrale 
zoals ze nu zijn gestructureerd is het goed om zo'n districtscentrale-model 
te kunnen realiseren en dan via zo'n model-reglement zoals het nu ligt. 
Dus als zodanig denk ik dat dat model-reglement er inderdaad ook moet 
komen. Dat voor wat betreft dit punt. Een ander punt over de model
reglement voorzitter, ik wil mijn complimenten overbrengen aan het 
hoofdbestuur die in staat is geweest om dit model-reglement op tafel te 
leggen want het is een goed reglement punt uit. Dat ik dan toch nog even 
het woord vraag, betekent dat ik er toch nog even dat ik er toch wel even 
een kleine kanttekening bij heb die niet van belang ontbloot is. 
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Mijn eigenlijke bezwaar tegen dit reglement richt zich op artikel 13.1 en 
dat gaat over de financiering als ik het zomaar mag uitdrukken van die 
districtscentrales. Wat schrijft U daar dat het nieuwe fenomeen maar moet 
draaien met centen van de ondercentrales. Nou ik denk dat dat een wat 
moeizame weg wordt. Daar waar het ondercentrales zijn die in zijn geheel 
in zo'n districtscentrale opgenomen worden, ja geen probleem of het dan 
van de een of van de ander komt dat maakt niet uit maar daar waar en 
dan spreek ik ook weer maar even over mijn eigen gebied het OOR
gebied (OOR= Overleg Orgaan Rijnmond) daar gaat die districtscentrale 
dwars door allerlei ondercentrales heen die worden voor 1/4 voor de helft 
voor 2/3 daarin opgenomen. Je zadelt daarmee gewoon en laten we niet 
vergeten het zijn allemaal vrijwilligers, je zadelt daarmee zo'n 
ondercentrale op met een hele boekhoudkundige rimram waarvan ik zeg; 
dat moet je niet doen en je kunt dat dus heel simpel oplossen door die 
tekst te veranderen en te zeggen van die bijdrage die komen van de 
afdelingen die horen tot dat gebied dat is een veel zuiverder beeld een 
veel makkelijker te realiseren beeld en voor die ondercentrales ook veel 
makkelijker. Dat is dus het bezwaar wat ik met name heb tegen dit model
reglement en ik zou het toch bijzonder op prijs stellen om nog een 
toezegging van de kant van het hoofdbestuur te krijgen dat men die tekst 
in die zin zou aanpassen. 

Mevrouw van Dijk. 
Dank U wel. Ik begin met U het U gelijk geven en zowel door de heer 
Bakker als door mij dat doet natuurlijk een ieder goed. Inderdaad dus die 
onduidelijkheid die er nu nog bestaat, ik moet U wel even wijzen meneer 
Prins, U bent eigenlijk, U bent heel nauw betrokken geweest bij de 
discussies rondom het OOR maar U zit nu precies in zo'n gebied waar één 
en ander zo is geregeld dat eigenlijk binnen afzienbare tijd daar een eigen 
provincie ontstaat dus ik denk ook dat met die duidelijkheid opkomst het 
ook niet zo'n probleem is geweest om een ieder op een lijn te krijgen. 
Anderzijds is het zo en dat gaf U nog eens aan dat in gebieden waar 
kleinere regiootjes ontstaan waar niet nu al duidelijk is dat het dus een zeg 
maar toch richting provincie gaat een aparte provincie, dan komt U 
inderdaad en daar geef ik U helemaal gelijk in voor lossere relaties te 
staan. Het fenomeen ondercentrale is er ook een beetje ingekomen omdat 
in het overleg bleek, dat vooraf heeft meegespeeld, dat men daar toch erg 
prijs op stelden om die ondercentrales als tussenlaag in ons hele 
bestuursstelsel, om die mee te nemen. We hebben ook bij het indienen van 
die dingen er wel voor gewaarschuwd van denk erom je zou dus in de 
problemen kunnen komen maar wij willen het ook niet altijd beter weten 
dus als ze dat graag willen, oké, prima, maar het is wel zo en dat heb ik 
net al aangegeven dat het gaat niet om een hele ondercentrale op een 
gegeven moment maar om de afdelingen direct betrokken bij het district 
en bij de verkiezingen van die districtscentrale want daar zal waarschijnlijk 
een groot deel van sommige ondercentrales helemaal niet mee te maken 
hebben. 
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Ik geef dit maar even aan er is op dat punt echt wel te praten als U zegt 
ondercentrale en de rest van de vergadering is het ermee eens moet eruit 
en we moeten dat toch duidelijker verwoorden op de wijze van de bij het 
district betrokken afdelingen dan zou dat kunnen helpen bij de zuiverheid. 
Dan ga ik meteen even als ik mag meneer Prins naar Uw bezwaar.. 
- even even toch even interruptie want anders gaan er misverstanden 
bestaan. Ik heb dus geen enkel kwaad woord over de ondercentrales 
gezegd, - nee, nee - en de ondercentrales mogen wat mij betreft allerlei 
taken hebben, die discussie hebben we ooit in 1987 een keer met elkaar 
gevoerd en daar ga ik nu niet weer opnieuw een discussie over voeren, het 
gaat mij hier alleen maar om het aangeven in het model-reglement dat die 
financiering plaatsvindt via die afdelingen en niet via het instituut 
ondercentrale. 
- Ja daarom hoopte ik dat ik eerst even de boel af moest maken want dan 
sluit dat ook beter aan, tenminste mijn redenering en U mag mij straks 
helemaal verbeteren bij Uw bezw;tar tegen 13.1. want ik kan mij 
voorstellen dat een ondercentrale, bestaande uit een X aantal afdelingen 
waar laten we zeggen 25 en daarvan zijn eigenlijk maar 10 afdelingen 
betrokken bij een verkiezing van een bepaalde districtscentrale en toch 
moet die hele ondercentrale zou dus mee moeten financieren aan die 
districtscentrale. Ik kan mij voorstellen dat het problemen zou geven U 
voelt dat zelf ergens ook aan omdat U zelf ergens zegt van probeert U de 
tekst ergens aan te passen door aan te geven dat de financiën moeten 
komen van de afdelingen betrokken of de afdelingen komende uit het 
gebied dat de districtscentrale omvat. Kijk, en dan zeg ik, ik ben het er 
overigens mee eens hoor ik denk dat het veel zuiverder zou zijn, ik ben erg 
blij met Uw suggestie, maar dan denk ik dat we op dat andere punt ook 
zuiverder moeten kijken naar de omschrijving of dat ondercentrale moet 
zijn of de afdelingen uit het betrokken gebied. Waarmee ik niet wil zeggen 
dat die ondercentrales gewoon helemaal niets meer mogen doen maar 
waarbij je misschien wel zou kunnen bewerkstelligen dat inderdaad de 
afdelingen die bij de centrale of bij het district betrokken zijn dat die dan 
ook het zeggenschap hebben en dat was even een beetje akelig kwam mij 
dat over dat U zegt van de districtscentrale dan kunnen de kamercentrale 
besturen daar hun mensen heen sturen, misschien changeer ik iets maar 
dan zeg ik, nee de kamercentrales of ondercentrales zouden kunnen 
adviseren van; stuur nou juist of zoek nou voor die kandidaten voor die 
besturen bij die afdeling die daarbij betrokken zijn. 

Heer Prins. 
Nee daar hebben we geen misverstand over. Alleen wat ik gezegd hebt en 
dat was het teneur van het verhaal van de heer Bakker die zegt van; kijk 
eens in een situatie waarin het zo duidelijk is dat dat ding maar een paar 
maanden bestaat zou je eventueel best op een provinciecentraalachtige 
wijze met elkaar om kunnen gaan. Ik heb daar gelijk aan toegevoegd, ja 
dat is waar maar juist voor die regio's die een veellangere looptijd nodig 
hebben heb je dit model-reglement nodig en gaat Uw verhaal dus volstrekt 
op. 
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Voorzitter. 
Oké maar het is ook een model hè. Daarom heet het ook zo. Ik ga door 
met de discussie. Ik ben nog niet aan de amendementen dus algemeen 
nog. 

Mevrouw Groosman. 
Ik heb het gevoel dat met deze districtscentrale zoals die nu in de het 
model-reglement is verwoord het hoofdbestuur op twee gedachten hinkt. 
Enerzijds stelt mevrouw van Dijk het gaat om overleg op bestuurlijk niveau 
het gaat over de partijorganisatie en de overleggen daarin en anderzijds 
lees ik in het doel van de districtscentrale het bevorderen van de 
verkiezing van de leden van de VVD in het algemeen bestuur van de 
regionale gebiedsautoriteit, dat is een hele specifieke taak of een hele 
specifiek doel dat nog eens een keertje door het amendement van 
ondercentrale Zaanstreek, Waterland, waarvan U voorstelt om het over te 
nemen, namelijk het opstellen val). de kandidatenlijst het nog weer eens 
een keertje veel definitiever op die politieke verantwoordelijkheid van de 
districtscentrale richt en dan vind ik dat U moet aansluiten bij alle zaken 
zoals die in de kaderwet zijn geregeld, bestuur op niveau en dat mis ik 
zowel in enige toelichting als in de bewoordingen van het reglement. Dus 
ik denk dat we moeten kiezen waar we nu eigenlijk op aansturen, of op 
het regelen van overleggen van afdelingen, kamercentrales en 
ondercentrales die betrokken zijn bij de bestuurlijke reorganisatie of het 
regelen van kandidaatstelling van die gebieden die volgens de kaderwet 
overgaan tot een regionale openbaar lichaam. 

Mevrouw van Dijk. 
Ik denk dat, mevrouw Groosman geloof ik, ik ben misschien niet duidelijk 
geweest. Uiteraard gaat het om het verkiezen van politiek
verantwoordelijke mensen uit de VVD in dat lichaam wat dat district moet 
gaan besturen. Maar U weet zelf ook dat wij als bestuurders en niet 
politiek-verantwoordelijken ook een rol hebben in het samenstellen van 
lijsten het opstarten van de procedures en het begeleiden van het geheel 
om te zorgen dat die politiek-verantwoordelijken in zo groot mogelijke 
getale op de stoelen komen te zitten. Het is niet dat dat in dit reglement 
niet zit verwerkt. Anderzijds is het zo dat we wellicht nog een keer zover 
zouden kunnen komen dat als er duidelijkheid is want U noemt de 
kaderwet en dat is waar maar er zijn nog steeds geen definitieve 
uitkomsten en afspraken daarover, het hele proces is nog niet afgerond. 
Als het afgerond is dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat wij ons 
moeten buigen over een beperkt reglement op de kandidaatstelling voor de 
verkiezingen van, hoe dat bestuur dan ook mag heten, laten we maar even 
zeggen het bestuur van districtscentrales, zoals bij wet geregeld en dat is 
dan weer een volgende stap. Maar het overleg tussen afdelingen betrokken 
kamercentrales en ondercentrales is denk ik alleen maar goed om een zeg 
maar goede voedingsbodem neer te leggen opdat toekomstige districten zo 
goed mogelijk zullen kunnen gaan functioneren. 
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Mevrouw Groosman. 
Ik zal er bij het amendement van de ondercentrale Zaanstreek/Waterland 
nog wel iets over zeggen.- Voorzitter. Oké dat is goed-. 

Mevrouw Kleyn. 
In verband met het samenstellen van het model-reglement zou ik aan de 
penningmeester willen vragen of die gelet op de financiële situatie van een 
en ander ook wat voor zou kunnen schrijven wat er gaat gebeuren. 

Voorzitter. 
Is de heer penningmeester bereid, om hier nu een antwoord op te geven. 

De heer Korff. 
Nou ja voorzitter als ik iets zou moeten voorschrijven dan zou ik haast 
zeggen, kijk dan uit er gebeurt natuurlijk een hele hoop, waarvan wij 
zeggen, nou, nou .... Ja als je kijkt nou naar artikel 13.1 ik denk dat nou ja 
waar het ook vandaan komt in ieder geval niet van het hoofdbestuur dat is 
duidelijk. Maar of het dan van de ondercentrales die een stukje gebied wat 
taken of zo afstaan of van de afdelingen die daarin liggen ja dat is 
natuurlijk een keuze. Er is aansluiting gezocht met deze formulering bij de 
kaderwet bestuur en verandering, zoals je in de provincie Rotterdam, 
Amsterdam, nou, Haaglanden komt er misschien nog eens van, dan zie je 
het zelfde soort constructies. Maar het is mij om het even of het nou 
ondercentrale of afdeling is. En andere voorstellen die komen nog wel 
eens. 

Heer Bakker. 
Dank U voorzitter. Mevrouw van Dijk haar antwoord stelt mij in ieder 
geval tevreden. Het is een model-reglement het biedt ons ruimte om af te 
wijken daar is een goede grond voor. Zo gaat het ook bij de 
provinciecentrale. Ik sluit mij bij de heer Prins aan en dat is ook 
consequent in dat geval vindt ik ook dat de kamercentrales de 
geldmiddelen op zullen brengen. Maar zo doen we dat ook in Zuid
Holland. Dank U wel. 

Voorzitter. 
Dank U , dan zou ik willen overgaan tot de behandeling van de 
amendementen. Heeft U nog iets, ja ga Uw gang, even een microfoon. 

Mevrouw van Lokeren. 
De ondercentrale IJsselstreek ik ben daar de penningmeester, practisch 
doet zich gewoon het probleem voor dat wij als ondercentrale één grote 
stad hebben dat is Zwolle met kleine gemeentes daarom heen. Om daar 
inhoud aan te geven dat is vrij moeilijk. Nu zich een regioraad vormt 
betekent dat eigenlijk dat wij niet meer wezenlijk kunnen functioneren als 
wij ook niet ons wat richten op de afdelingen die aangesloten zijn in de 
regio. 
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Dan worden de bijeenkomsten ook direct veel zinvoller en ik vraag mij dus 
af, met deze hele procedure wordt er aan gedacht dat als er 
districtscentrale, weer zo'n moeilijk woord, want voor leden is deze hele 
structuur van afdeling, ondercentrale en kamercentrale al heel moeilijk te 
volgen als er nou weer een tussenlaag tussen komt. Is er ook aan gedacht 
om op het moment dat die districtscentrales zich gaan vormen om de 
ondercentrales dan te laten vervallen. 

Mevrouw van Dijk. 
Om te beginnen met het laatste moet ik zeggen voorlopig nee. U zegt zelf 
U zit met één grote stad en kleinere regio's en ik denk dat als we kijken 
naar de regio Amsterdam, de ROA, Regio Omgeving Amsterdam ROA, 
dat die met het zelfde probleem zitten. Toch is het daar gelukt om in 
onderling overleg dus met de grote gemeente en de kleinere gemeenten 
daar omheen om zeg maar om met goede speaking terms te komen daar 
afspraken te maken etc. en die tussenlaag kijk ik heb U al gezegd een 
tussenlaag daar zit de partij niet op te wachten, alleen je kunt de daarvoor 
verantwoordelijken niet laten modderen als er ineens een regio raad 
gekozen moet gaan worden met politieke verantwoordelijken dat geen 
enkel reglement hebben waar ze hun bestuurlijk handelen op dat moment 
om de zaak voor te bereiden en sturing daaraan te geven als ze zich niet 
op enig bestuurlijk reglement kunnen beroepen. En dat is ook de enige 
reden geweest dat wij op aandrang van de te vormen regio's in de 
Randstad eigenlijk al vooruit gelopen zijn op zeg maar het afronden van 
het hele parlementaire discussie om met, in het achterhoofd ook die 
mensen moeten verder kunnen, en hoe ieder gebied dat invult en zegt die 
regio, het bestuur van die districtscentrale trommelen we alleen op als er 
een regioraad gekozen moet worden of andere die zeggen van wij vinden 
dat zo ook op andere momenten hun stem duidelijker moeten laten horen, 
kijk dat is een stukje vrijheid dat zelf ingevuld kan worden omdat geen 
enkele regio vergelijkbaar is. Provincies die wij hebben, zijn redelijk goed 
met elkaar te vergelijken, het enige verschil wat er vaak is, is de een is 
vaak groter en de andere is heel klein maar verder is een provincie een 
begrip geworden door de eeuwen heen. We zitten nu met een nieuw 
fenomeen er moet een basis zijn van waaruit verantwoord gewerkt kan 
worden die handreiking ligt hier en ik heb U al gezegd het kan heel wel 
zijn als de discussie in het Haagse is afgerond dat we veel definitiever 
reglementen moeten gaan maken omdat dan ook veel meer duidelijkheid is 
van hoe liggen de bevoegdheden, zit daar no~ inspraak in vanuit de 
provincie, dan moeten we misschien de regio s uit de kamercentrales gaan 
tillen dat is allemaal nog koffiedik kijken vandaar dat ik ook begonnen ben 
met te zeggen het is een model van waaruit bestuurlijk verantwoordelijke 
kunnen werken voor als er gekozen moet worden. 

Voorzitter. 
Dank U, ik stel voor dat we overgaan tot de behandeling van de 
amendementen. 
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Heer Prins. 
Alleen wil ik dus toch nog graag even weten wat we met artikel 13.1 doen. 
- voorzitter dat laten we zo staan, oh pardon, mevrouw van Dijk. 

Artikel 13.1 ja ik zou eigenlijk willen, want daar wordt dus ook over 
gesproken bij de amendementen als U het goed vindt meneer Prins zou ik 
dat graag mee willen nemen met welke was het nou, de laatste 
amendement, amendement 8, dan kunnen we gezamenlijk eruit komen of 
we inderdaad van die ondercentrale de betrokken afdelingen zouden 
moeten maken en ik zou zeggen laten we er samen uit proberen te komen 
en Uw suggestie, moet ik wel zeggen, vindt ik heel verstandig. 

Voorzitter. 
Oké maar dat is pas punt 8. We gaan eerst beginnen met 
amendement 1 van de ondercentrale Zaanstreek/Waterland dat gaat over 

artikel 2, dat wordt pvergenomen. Accoord. 

amendement 2 over artikel 3, ondercentrale Zaanstreek/Waterland wordt 
overgenomen. 

amendement 3 ondercentrale Zaanstreek/Waterland ......... 

Voorzitter ik heb zojuist gezegd dat ik daar nog even op terug wilde 
komen. 
-voorzitter, ja U hebt gelijk, ik denk al waar komt dat geluid vandaan. 

Mevrouw Groosman. 
Als U voorstelt om een tekst op te nemen dat een districtscentrales belast 
zijn met de kandidaatstelling dan is het naar mijn idee noodzakelijk dat U 
te gelijke tijd regels over de kandidaatstelling opneemt in het zelfde 
reglement en dat stelt U dus niet voor en dus denk ik dat U dat niet kunt 
overnemen. 

Mevrouw van Dijk. 
Ik kan dat ook nog niet aan U voorleggen omdat wij die 
kandidaatstellingen dat ons dat nog niet helemaal duidelijk is op welke 
wijze dat moet gebeuren hoe het bestuur eruit moet gaan zien, hoeveel 
kandidaten, looptijden van procedures, er zullen dus aanpassingen 
mogelijkerwijs in de kieswet moeten komen. Ik heb U wel gezegd dat het 
moment dat er duidelijkheid van bovenaf is ze gaan nu draaien formeel op 
die en die manier, er zijn om de zoveel jaar verkiezingen voor de 
districtscentrales gebonden aan die en die bepalingen en regelgevingen, 
dan zullen we een kandidaatstellings-reglement in elkaar moeten draaien. 
Maar ik denk dat dat op zo'n moment vrij snel klaar is omdat wij met de 
laatste, ja zeg maar operatie van een paar jaar geleden al die reglementen 
die we al hebben op de kandidaatstellingen redelijk hebben gestroomlijnd 
worden overigens ook nog geëvalueerd zoals U net in één van die vorige 
agendapunten heeft goedgekeurd, dat wij dat gaan doen en dat willen we 
ook graag doen. 
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Dat zal niet zo'n probleem zijn maar wij kunnen nu op nog geen enkele 
zinnige wijze daar een kandidaatstellings-reglement voor maken. Het komt 
er echter wel aan op den duur. 

Mevrouw Groosman. 
Ik ben dat ten principale met U eens en daarom vind ik het dus uiterst 
curieus dat het hoofdbestuur voorstelt om het amendement over te nemen 
zonder daarbij een regelement op de kandidaatstelling te doen en in U 
eigen reglement had U gezegd als doel om binnen haar gebied de 
verkiezing te bevorderen van leden van de VVD in het algemeen bestuur, 
dat is een veel algemenere term daar komt de kandidaatstelling niet in 
voor en ik zou U dus willen voorstellen om het amendement niet aan over 
te nemen. 

Mevrouw van Dijk. 
Inderdaad ik heb in eerste instantie ook gedacht nou het is overbodig want 
ik wezen staat het er zoals ... 

tape 2 
in een term en als nou direct betrokkenen vinden dat je dat helder neer 
moet zetten en wel duidelijk moet noemen dat het onder ander in eerste 
instantie in de eerste plaats gaat om de kandidaatstelling voor de leden 
van de regioraad dan denk ik dat we heel dom zouden zijn om dan dwars 
te gaan liggen en zeggen nee we moeten het algemener en baziger laten 
staan. Maar ik wil er helemaal niet moeilijk over doen als de stemming in 
de vergadering zo is dat een iedereen of een heleboel mensen het met U 
eens zijn dan moet eruit te komen zijn, dan wil ik het in stemming 
brengen. 

Voorzitter. 
Oké wilt U het in stemming brengen. We hebben het over artikel 3 dus en 
het amendement van de ondercentrale Zaanstreek/Waterland. 

Heer Prins. 
Mag ik daar nog even iets over zeggen voorzitter. Ik ben het heel vaak met 
mevrouw Groosman eens maar in dit geval toch echt niet. Waarom 
eigenlijk er staat in dat artikel 3.2 van de verkiezing te bevorderen van 
leden van enz. daar hoort gewoon onlosmakelijk een kandidaatstelling bij 
anders kan je geen leden verkiezen. Dus deze tekst is goed, de tekst van 
Zaanstreek is goed dus het zal mij om het even zijn welke er staat. 

Voorzitter. 
Oké dus het voorstel blijft om het amendement van Zaanstreek over te 
nemen, met pijn in het hart maar U brengt het niet in stemming. Ja oké 
dank U. 
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Dan ga ik naar 

amendement 3, Ondercentrale Zaanstreek/Waterland het gaat over artikel 
7.5. Voorgesteld wordt het over te nemen. 

Heer Prins. 
Ja voorzitter ik moet zeggen dat ik uitermate gelukkig was met het feit dat 
het hoofdbestuur hier die 6 weken termijn had genoemd. In al die andere 
reglementen, dat ben ik met de Zaanstreek eens, staat die 10 weken. Maar 
ik noem dat zelf een wurgtermijn. Het is haast onmogelijk ook voor 
kamercentrale besturen als je dus kandidaten moet gaan zoeken voor 
bepaalde functies om 10 weken tevoren al daarmee te komen, dus ik was 
heel blij met die 6 weken en ik denk dat dat er voor een zorgvuldige 
voorbereiding door afdelingen en centrales haast niet toe doet, dus ik zou 
graag even willen pleiten om die 6 weken te handhaven. 

Mevrouw van Dijk. 
Ja U gaat dus niet mee in onze soepele opstelling en zegt van, want wij 
noemen het over hé, en U vraagt eigenlijk nou van kom daar op terug. Ik 
zit er een beetje mee, ik ben het met U eens in 6 weken kun je een 
heleboel afhandelen, 10 weken maakt vaak de procedure termijnen korter, 
mag ik zo voorstellen want er liggen twee meningen in de zaal. Beide 
kunnen en laten we nou gewoon even kijken wie wat wil en laten we het 
amendement in stemming brengen. Ja. 

Voorzitter. 
Oké. Wie wil het amendement in stemming brengen, want dan kunnen we 
het meteen zien hoe het haast ligt. Dan hoef ik niet eerste de meningen te 
peilen. Wil iemand, het gaat over artikel 7.5, wil iemand het in stemming 
brengen, Heer Bakker, oké. Dan moet ik het stembureau vragen om 
achter de tafel plaats te nemen, laat mij dat nog even opfrissen. De heer 
Kuipers, voorzitter; De heer Dijk, de heer Driesprong, mevrouw van 
Doorn en mevrouw van Bergen-Nijenholt Zou ik deze dames en heren 
achter het stembureau, achter de stemtafel kunnen laten plaatsnemen. 

Mevrouw de voorzitter een punt van orde. . 
Mijn naam is Wend, kamercentrale Amsterdam. U zei zonet dat we 
zouden spreken over 7.5 een termijn van 6 weken of 8 weken hoort bij 7.6. 
- voorzitter, die hoort bij 7.6. U heeft gelijk. 

Voorzitter. 
Oké U heeft gelijk, daar gaan we het over hebben. Even de waarde van de 
stemmen. Oranje is 1, wit is 5 en blauw is 10. Dus diegene die voor het 
amendement van de ondercentrale Zaanstreek/Waterland zijn met 
betrekking tot artikel 7.6 waarin staat een termijn van 6 weken dient 2 
maanden te worden, diegene die daar voor zijn die worden geacht hun 
stemkaarten op te stekken. Wit voor, sorry Oranje voor, krijg ik een seintje 
van het stembureau als ze het gezien hebben, oranje voor, ik zie daar een 
blauwe dat kan helemaal niet. Oranje voor, 
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U kunt ook, als U liever hier wilt staan kan dat ook, - ja het is heel slecht 
te zien, laten we maar even naar voren lopen - maar misschien wordt het 
naarmate ik de andere kleuren zie al wel duidelijk. Wit voor, blauw voor, 
we moeten vanavond wel wat meer licht in de zaal hebben. Ik stel voor dat 
we de tegenstemmen nu vragen. Oranje tegen, ik ga even door om te 
kijken of het stembureau er zo uitkomt anders gaan we het anders doen, 
Wit tegen, blauw tegen. 

Ja voorzitter ik denk dat ze zo dicht bij elkaar gaan komen nu dat ik denk 
dat het toch nuttig is dat we de voorstemmers nog eens zien. De 
voorstemmers. 

Voorzitter. 
U wilt de voorstemmers nog een keer zien - ja ze liggen te dicht bij elkaar 
- oké daar gaan we nog een keer. Oranje voor, 

Voorzitter een punt van orde, wij' vinden dit toch wel onduidelijk dan 
hebben wij liever een totale herstemming en dan het liefst schriftelijk. 

V oorzitter. 
Schriftelijk, luister n's, ik ga .. , ik stel iets anders voor. We gaan gewoon per 
kleur voor en tegen laten zien, ik denk dat het stembureau er dan ook veel 
eerder uit is en misschien is het toch verstandig om wat meer hier te 
komen staan omdat U die dubbele flappen niet kunt zien daar, denk ik. 
Kan het licht niet wat omhoog in de zaal. Oehoe, kan het licht in de zaal 
niet wat omhoog. Oké stembureau klaar dan gaan we nu oranje voor, 
oranje tegen, wit voor, voor ja ik weet niet of U voor of tegen bent maar 
ik vraag wit voor, wit tegen, blauw voor, blauw tegen. 

Voorzitter dan zijn er 320 stemmen voor en 227 tegen. 

Voorzitter. 
Zodat het voorstel is aangenomen. Ik ga naar 

amendement 5 van ondercentrale Zaanstreek/Waterland met betrekking 
tot artikel 7.9. Advies is overnemen. Geen probleem dank U. 
amendement 6, van ondercentrale Zaanstreek/Waterland met betrekking 
tot 

artikel 8.1. Het advies is overnemen. 

Heer Prins. 
Voorzitter, zalig zijn de dommen van geest en dan ben ik dus erg dom, 
want ik begrijp er dus absoluut niets van. Ik begrijp het amendement van 
Zaanstreek/Waterland niet en ik begrijp vervolgens niet hoe het 
hoofdbestuur dan kan zeggen het advies overnemen. Het model-reglement 
zegt ten ene male luidt en duidelijk,. Het bestuur bestaat uit niet meer dan 
8 mensen 4 in functie gekozen en nog 4 erbij te kiezen uit de leden van de 
afdelingen. 4 en 4 is 8 en daar kan ik met de beste wil van de wereld geen 
16 van maken dus ik snap het gewoon niet dus ik zou graag van 
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Zaanstreek even die berekening verduidelijkt zien van hoe men dan wel 
aan die 16 komt. Want ik begrijp het gewoon niet. 

Voorzitter. 
Is Zaanstreek aanwezig om dat toe te lichten. 

Molenaars, afdeling Waterland en ondercentrale Zaanstreek. Die 
berekening is dat er dus een aantal leden uit de betreffende afdelingen 
kunnen komen maar 4 onafbankelijk van dat aantal zijn de Voorzitter, de 
vice-voorzitter en een secretaris en een penningmeester. Dat zijn die 4 
extra. 

Mevrouw van Dijk. 
Ja meneer Prins begon te zeggen, hoe was het ook al weer, zwak zijn en 
domme dan geest, - zalig zijn de domme van geest - ik moet U zeggen dat 
ik op een gegeven moment en dan kunt U mij slordigheid verwijten hoor, 
ik dacht van nou oké stel je open en soepel op men wil een kleiner 
beperkt bestuur om snel en efficiënt te kunnen handelen. Ik dacht van nou 
de gedachten is dusdanig dat men wantrouwig is van het zou wel eens 16 
mensen kunnen worden. Inmiddels was een en ander al op schrift gesteld 
en weg. Ik sprak vanmiddag meneer Prins in de wandelgangen en hij heeft 
mij, ik ben gewoon eerlijk daarin, en hij heeft mij dat ook geze~d en ik 
ben ook gaan lezen en ik denk dat de verwarring is ontstaan biJ de 
ondercentrale dat als mede ten hoogste 4 leden allen gekozen door de 
districtscentrale-vergadering uit de leden van de afdelingen dat houdt niet 
in dat per afdeling 4 leden benoemd mogen worden. Er mogen maximaal 4 
leden uit die districtscentrale-vergadering benoemd worden en die 
districtscentrale-vergadering wordt bemenst door leden van de afdelingen 
en dat houdt in dat het niet zo is het kan wel eens zo zijn dat niet eens 
elke afdeling een lid kan benoemen. Dus ik denk dat daar even de 
verwarring is ontstaan en dan zou ik U willen vragen, als het U duidelijk is 
althans, om toch de oorspronkelijke tekst te willen laten staan. 

Voorzitter. 
Dus Uw advies wordt in plaats van overnemen, afwijzen, begrijp ik dat 
goed. -Ja- Oké we zijn het met elkaar eens zie ik aan de knikkende 
hoofden. Dank U dan ga ik naar 

amendement 7. van de ondercentrale Zaanstreek/Waterland met 
betrekking tot 

artikel 8.3. Het advies is overnemen. Accoord. Dan ga ik naar 
amendement 8, ondercentrale Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 13. Daarvan is het advies afwijzen. De ondercentrale en 
afdeling. 

Ik zou hier toch even willen terugkomen op datgene wat er straks ook 
gezegd is. Er wordt hier in het geheel van ondercentrales in Nederland 
worden een aantal belast met een aantal extra taken. 
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Die extra taken kosten extra geld en wij vinden het dan ook logisch dat dat 
niet komt van die betrokken ondercentrale maar van een hogere instantie. 
Hetzij een kamercentrale hetzij het hoofdbestuur. 

Voorzitter. 

Duidelijk. 

Heer Prins. 
Ja ik kom dan maar weer even terug op mijn eigen tekst want het zou 
kunnen. Ik heb zelf ervaring met een andere districtscentrale in het 
verleden, districtscentrale Rijnmond daar betaalde de afdelingen ook hun 
bijdrage en daar betaalde het hoofdbestuur ook geen cent aan mee. Ik 
denk dus dat het inderdaad goed is om dus hier ten principale te zeggen 
de afdeling die binnen dat district werken die betalen een bijdrage en hoe 
men dat dan intern via ondercentrale of via de kamercentrale met een 
eventuele bijdrage regelt dat is dan aan die ondercentrale van die 
kamercentrale om dat te regelen maar ten principale ligt de betaaltaak 
voor mijn gevoel bij de afdelingen. En als we dat in die zin kunnen 
veranderen dan moeten we dus binnen onze gebieden met de 
ondercentrales en kamercentrales maar eens gaan praten en kijken hoe we 
daar eventueel nog een andere financiering aan kunnen geven. 

Voorzitter. 
U steunt het afwijzende advies van het hoofdbestuur. - ja -. 
Goed, mevrouw van Dijk, heeft U daar nog iets aan toe te voegen? 

Mevrouw van Dijk. 
Ja voorzitter in zoverre wij hadden vrij kort antwoord erop en zeg nou, ik 
had overleg gehad met de penningmeester en die zei, nee dat kan niet, wij 
geven ook statencentrales bij voorbeeld, daar heb je het weer he, die 
beperkte werking van een districtscentrale daar geven wij ook niet aan, ik 
kan mij anderzijds Uw problemen voorstellen en ik moet zeggen dat ik 
ontzettend blij ben met de aanvulling eigenlijk of de handreiking gedaan 
door de heer Prins want dat drukt namelijk niet de hele financiële 
verantwoordelijkheid op die ondercentrale, dat U het coördineert om het 
binnen te krijgen is een ander verhaal maar dat zegt dus heel duidelijk dat 
de financiën moeten komen uit de afdelingen betrokken, vallend onder het 
het gebied van die districtscentrale en dat doet dan geen directe aanslag 
op de financiën van de ondercentrale en ik zou aan U willen voorstellen of 
aan U willen voorleggen en dan uiteraard aan de vergadering of wij niet 
heel verstandig zullen doen om de wijziging die de heer Prins voorstelt in 
een definitieve tekst om die over te nemen. 

Dat verandert niets aan het feit dat in een kamercentrale één 
ondercentrale meer geld moet fauneren dan de overige die niet betrokken 
zijn bij een district. 
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Mevrouw van Dijk. 
Nee U begrijpt me nog weer verkeerd. Kijk, om te beginnen opereert een 
districtscentrale volstrekt anders en veel minder intensief dan een 
ondercentrale, he, want in wezen wordt een districtscentrale in het leven 
geroepen om verkiezingen voor dat regiobestuur te gaan begeleiden en dat 
zijn dus twee onvergelijkbare grootheden. 
Om U tegemoet te komen zeg ik dus op dit moment om Uw zorg weg te 
nemen dat de ene ondercentrale meer moet betalen dan de andere 
ondercentrale laten wij dan in de definitieve tekst daar waar ondercentrale 
staat die die geld afdrachten moeten doen laten wij daar zetten de afdeling 
behorende bij het district foenerende financiën, dat moet er dan heel 
keurig, dan heeft U niet het nadeel in Uw ondercentrale en bij het terug, 
bij de eigenlijk betrokkene. 

Voorzitter. 
Ja, kan dit worden overgenomen en dan moet die exacte formulering moet 
nog een goed de teneur van deze bijstelling is duidelijk. Accoord. Dat is 
dat dan hebben we daarmee het modelreglement op de districtscentrale 
gehad met dank aan mevrouw van Dijk voor het werk dat zij daaraan 
besteed heeft en dank voor de vergadering voor de discussie. 
Dan ben ik aan 

punt 6, Speech voorzitter JOVD van de agenda en dat is in tegenstelling 
tot andere jaren krijgen wij, gaan wij graag luisteren naar een speech van 
de voorzitter van de JOVD, de heer Koen Petersen en ik zou willen 
vragen aan diegene die buiten staan om naar binnen te komen zodat we 
met zijn allen naar zijn verhaal kunnen luisteren. Dat lijkt mij ook voor 
hem wel zo aardig. Kunnen mensen daar bij de deur vragen of men naar 
binnenkomt.Koen dan geef ik graag aan jou het woord. 

Koen Petersen. (voorzitter JOVD). 
Dames en heren, wat bij de begrafenis van de Amerikaanse oud-president 
Richard Nixon het meest in het oog sprongen waren alle lofuitingen aan 
zijn adres. De man die na zijn gedwongen vertrek uit het Witte Huis door 
iedereen als een paria werd behandeld, werd in enkele minuten, voordat 
hij definitief in de grond zou zakken, alsnog heilig verklaard. In de politiek 
geen ongewoon verschijnsel. Het wachten is dan ook op de zalvingen van 
Elco Brinkman maar ik had er ook Ernst Hirsch Ballin of Ed Van Thijn 
van kunnen maken pas door dat die door de katholieken uit de CDA top 
is geschopt. Het is jammer dat die handelwijze in politieke en bestuurlijk 
bedrijf gebruikelijk is want het blijft na een dergelijk eerbetoon toch een 
vieze smaak hangen. Ofwel diegene over wie vroeger kwaad werd 
gesproken en nu de spreekwoordelijke hemel in geprezen wordt deugdelijk 
eigenlijk wel en had dus nooit weggestuurd hoeven worden ofwel de 
betreffende persoon deugde inderdaad niet maar had dan ook op het 
moment van zijn afscheid niet onder een deken van lofuitingen te hoeven 
worden ingestopt. Hoe futiel bovengenoemde opmerkingen ook lijken, ze 
dragen wel bij aan het beeld dat de burger heeft van de politiek. 

33 



Het zijn allemaal zakkenvullers in de volksmond; ze houden elkaar meestal 
ten onrechte de handen boven het hoofd en wie nu wel of niet in de 
regering komt dat maakt niet uit want uiteindelijk is het toch allemaal 
maar een pot nat. Gelet op de heftige discussie met name binnen de PvdA 
maar ook hier binnen de VVD over de samenstelling van die nieuwe 
coalitie is niet iedereen even onverschillig. Zo bestaat binnen deze partij 
een aanzienlijk groep mensen die de VVD het liefst opnieuw in de 
oppositie terecht ziet komen, niet geheel onbegrijpelijk. 

CDA en Partij van de Arbeid kwalificeren kabinet Lubbers 3 terecht als 
het kabinet van de stijgende lijnen. De stijgende werkeloosheid, stijgende 
inflatie de stijgende lasten en dus met een stijgende ontevredenheid. De 
redenering is nu dat de slechte staat waar ons land nu in verkeert, alleen 
nog maar kan verergeren en dat teleurgestelde kiezers van zowel CDA als 
D'66 de volgende keer op de VVD zullen gaan stemmen. Zo wordt de 
VVD slapend rijk en bij de volgegde verkiezingen wellicht de grootste 
partij. Die houding is in mijn ogen volslagen onverantwoord. Om in zo'n 
situatie als waar we nu over spreken partij ijdelheid zwaarder te laten 
wegen dan het concreet dienen van het land getuigd in mijn ogen van een 
ongezond racisme en niet van een solide verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
is overigens wel jammer dat de bevlagenen zich praktisch zonder 
uitzondering uitsluitend bevinden onder de actieve leden van de politieke 
partijen en dat is dan 0,4% van het electoraat. Zoals U weet is de JOVD 
al 20 jaar een groot voorstander van een coalitie tussen PvdA en VVD de 
laatste tijd aangevuld met D'66. Het paarse accoord dat enige tijd geleden 
werd gesloten tussen JOVD, jonge socialisten en jonge democraten laat 
zien dat in principe ook op het terrein van de sociale zekerheid en ook op 
het terrein van de werkgelegenheid tussen de verschillende stromingen 
goede afspraken kunnen worden gemaakt. Minstens zo belangrijk voor een 
paarse coalitie is in mijn ogen de opdracht om op zeer korte termijn het 
vertrouwen van de burger in politiek en overheid te vergroten. Je hoeft je 
oor maar bij de slager bij de bakker of op de markt te luisteren te leggen 
om te kunnen constateren dat het met dat vertrouwen op dit ogenblik 
bijster slecht is gesteld. Als politici worden geconfronteerd met die 
minachting voor hun beroepsgroep slaat de arrogantie toe. Dat is onzin 
wordt er dan geroepen, dat de burgers ons niet vertrouwen. Vervolgens 
wordt dan met veel klem gewezen op besluiten die veel papier maar 
weinig merkbare effecten hebben opgeleverd. De beeldvorming van de 
burger wordt echter niet zo zeer bepaald door de wetten die in het 
parlement worden aangenomen maar door de zichtbare uitingen van het 
politieke bedrijf. Want terwijlAnKlaar uit Ridderkerk zijn 
belastingaangifte invult wordt zijn fiets gestolen of zijn autoruit ingetikt. 
Tante Jo die het liefst naar RTL 4 kijkt moet toch weer haar Kijk en 
luistergeld betalen om achterhaalde omroepen waaraan zij geen enkele 
boodschap meer heeft toch te kunnen financieren en net terug van het 
politiebureau waar ze hun te hardrijboete hebben betaald zien meneer en 
mevrouw de Vries uit Almere nog net op het journaal dat in Groningen 
een aantal fout geparkeerde hoogwaardigheidsbekleders de 
parkeervergunning of de parkeerboete kwijtgescholden is. 
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Dit alles afgezet tegen een achtergrond waarop hele colleges van 
burgemeesters en wethouders achter de tralies verdwijnen betekent dat 
hier voor een nieuwe coalitie nog een schone taak ligt. Het gaat dus niet 
uitsluitend om de inhoud, het gaat in de beleving van de burger juist om 
de vorm. De politiek moet dat eindelijk eens hardop durven erkennen en 
dat zien als een deel van haar legitimatie. Want de resultaten van alle 
goede maatregelen vallen in één klap weg als de Minister te hard rijdt of 
als de zoveelste gevangene uit de zoveelste gevangenis ontsnapt. · 
Toen bij voorbeeld in het begin van de jaren '80 Argentinië de Britse 
Falklandeilanden binnen viel, trad de minister van Buitenlandse Zaken, 
Carrington, af. Niet omdat hem persoonlijk verwijten konden worden 
gemaakt maar juist wel, omdat naar zijn mening hij wel de politieke 
verantwoordelijkheid droeg. Deze hele toepassing van de politieke regels 
moet in een volgende coalitie ook in Nederland in ere worden hersteld en 
het nieuwe kabinet moet zich derhalve in een eenzijdig uitroepen 
Volksmanifest vrijwillig binden aan een aantal fatsoensafspraken. Ik stel 
mij zo voor dat de beloftes wals verwoord in het regeeraccoord onverkort 
moeten worden nagekomen en dat bij zichtbaar gebroken belofte de 
minister-president het ontslag aanbiedt van zijn hele ploeg. Dat 
bewindslieden die te hard rijden en die in een dronkenbui verkeerszuiltjes 
tegen de grond drukken danwel op andere uitglijders worden betrapt 
onverwijld hun ontslag aanbieden dat bij nader vast te stellen aantal 
ontsnappingen, vrijlatingen door procedurefouten of vergelijkbare 
ontsporingen de bewindslieden van Justitie meteen aftreden. Dat burgers 
die slachtoffer worden van bij voorbeeld fouten van de belastingdienst 
zonder tussenkomst van de rechter financieel schadeloos worden gesteld en 
dat het heenzenden van een bewindsman door het parlement niet op 
voorhand en per definitie lijdt van het heengaan van het gehele kabinet. 
Het is echter niet uitsluitend het kabinet dat het eigen gedrag moet 
aanpassen ook de houding van parlementariërs kan worden verbeterd. 
Waar de meeste kamerleden zich voorstaan op de slogan dat zij het volk 
van Nederland vertegenwoordigen gedragen zij zich vaak bovenmenselijk. 
Burgers prikken daar echter met gemak doorheen en daarmee verklaren 
zij de toneelspelende politie voor gek. Zo werd bij voorbeeld tijdens de 
verkiezingsavond de Partij van de Arbeid ongenadig door de kiezers 
afgestraft. Te gelijker tijd gedroeg Wim Kok zich als een soort moderne 
Piet Hein die zojuist de Zilvervloot had veroverd. Maar ook de VVD die 
van die 20 verloren CDA zetels er niet meer dan 9 in de wacht wist te 
slepen speelde toneel. Ik hoor het Bolkestein nog zeggen, de coalitie heeft 
een flink pak slaag gekregen, maar hij vergat te melden dat het slechts in 
zeer beperkte mate de VVD was die die klap had uitgedeeld want 
niemand deelde er op die avond hardere klappen uit dan de kiezer zelf, 
die heel duidelijk liet weten het geneuzel en gezanik in Den Haag meer 
dan zat te zijn. Voorts zal het politici sieren wanneer het aan de orde is 
gemaakte fouten toe te geven. Het doorlopend in feestpapier verpakken 
van verkeerde taxaties en calculatiefouten drijft de burger eerder weg dan 
in de eigen armen en ook zou het de fractie van de Tweede Kamer sieren 
minder vaak de fractiediscipline toe te eassen. Waar het de fundamenten 
van het regeeraccoord betreft kan ik mij bij die toegevoegde waarde van 
die fractiediscipline nog wel iets voorstellen. 
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Maar door daarmee zaken waarmee de coalitie niet valt of staat wat 
flexibeler om te gaan neemt het debat in de Tweede Kamer toe en wordt 
het zo vurig met de mond beleden dualisme eindelijk ook in de praktijk 
gestimuleerd. Tenslotte moeten politici ook tussen de verkiezingen door 
veel vaker het land in. Niet naar die overbekende rokerige zaaltjes om zich 
reeds door vooringenomen partijleden als een soort sahib te laten 
bewieroken maar juist naar niet partijgebonden kiezers om te laten zien 
ook als de stem niet binnen een paar weken nodig is dat politici belang 
hechten aan datgene wat onder de burgers leeft. 

De politiek is gebaat bij begrijpelijkheid en redelijkheid want slechts die 
kunnen de belangstelling van de burger voor de politiek wekken en 
vergroten. 
Dames en heren zoals wel vaker in het leven is er een tijd van komen en 
een tijd van gaan. Nadat ik een kleine twee jaar het voorzitterschap van de 
JOVD heb mogen bekleden maak ik over 4 weken plaats voor een 
opvolger. Meestal met plezier heb ik met een aantal van U samengewerkt. 
Het zou te ver voeren om vanaf deze plaats elk van U voor die 
samenwerking te bedanken. Voor één iemand maak ik echter een 
uitzondering. Zij heeft zich niet zonder critise kanttekeningen in de richting 
van de JOVD overwegend constructief opgesteld. Onze onafhankelijk 
respecterend gezocht naar die punten waar de JOVD en de VVD elkaar 
konden versterken. Met een geheel eigen aanpak een verfrissing van de 
politiek nagestreefd die in het algemeen de jongeren wordt toegejuichd. 
Dian, voor jouw inspanningen voor die fatsoenlijke samenwerking tussen 
VVD en JOVD: bedankt. (applaus). Hoezeer analyses over het nieuwe 
politieke landschap in Nederland ook uiteen lopen over één ding zijn alle 
binnenhof-watchers het eens. De liberalen in Nederland hebben een 
gouden toekomst voor de boeg. In aanvulling zou ik daarop ook het 
omgekeerde willen beweren. Ook Nederland heeft met zoveel actieve 
liberalen een gouden toekomst voor de boeg. Ook al gaan de wegen van 
de JOVD en VVD niet altijd over dezelfde paden uiteindelijk staan beide 
organisaties voor één opdracht, Nederland te maken tot een liberaal 
paradijs. Elke burger de ruimte geven het mooiste uit zich zelf te halen 
soms door belemmeringen weg te halen soms door het geven van een 
stimulerend duwtje in de rug. Ik wens U in dat streven de komende jaren 
alle wijsheid toe. Bedankt. (applaus). 

Voorzitter. 
Hartelijk dank Koen. Het is een hele speciale dag vandaag. Het zou als de 
aftreedt dag de geschiedenis in kunnen gaan want (gelach) want ik heb 
zojuist gehoord dat niet alleen minister Hirsch Ballin maar ook minister 
Van Thijn is afgetreden (applaus) en als ik goed geïnformeerd ben maar ik 
heb dat niet kunnen checken hebben wij er twee nieuwe ministers bij dat 
wil zeggen dat de twee huidige staatssecretarissen op de betreffende 
departementen gepromoveerd zijn tot minister. 
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Ja, Koen ik weet niet of jij een beetje bevredigd bent met datgene wat je 
net zei en de acties die er vandaag genomen zijn maar dank voor het 
inspirerende verhaal en ik denk dat ik namens de hele zaal spreek om ook 
tegen jou te zeggen dat je het voortreffelijk hebt gedaan dat er vooral een 
onafhankelijke JOVD moet blijven maar dat wij als VVD het wel een 
beetje zien als de kweekvijver voor onze eigen toekomstige jongeren. 
Goed dan voordat ik dit ga afsluiten nog een paar mededelingen ik zou het 
stembureau nu al vast willen bedanken voor, oh ze zijn weg, voor de 
werkzaamheden vanmiddag ik doe ook graag vanavond nog graag een 
beroep op hen. Ik herinner nog even en met name voor de nieuwkomers 
dat het op prijs gesteld zou worden dat wanneer men vragen heeft 
vanavond bij het punt beleid kamerfracties dat die schriftelijk worden 
ingediend bij de inschrijfbalie dan kunnen we die vast doorgeleiden. 

Ik heb, er is mij één brief overhandigd gericht aan Uw algemene 
vergadering van vandaag en morgen van de heer Frank van der Vorm, die 
graag zou zien dat er een gedachte wisseling zou plaatsvinden tijdens onze 
algemene vergadering dit weekeinde over de wenselijkheid van een paarse 
coalitie. Ik zou graag willen voorstellen aan de heer Van der Vorm om dit 
punt bij het beleid van de kamerfracties vanavond aan de orde te stellen. 
Dat is dat, dan heb ik alleen nog twee huishoudelijke mededelingen. Wij, 
de borrel is voorzien om half zes maar ik weet niet of dat nog opgang doet 
nu we wat eerder klaar zijn, het diner is voorzien in het restaurant en dat 
zal zo omstreeks kwart voor zes geserveerd kunnen worden en beide zaken 
zijn voor eigen rekening. 
Goed dan wil ik de vergadering op dit moment schorsen. Ik zie U graag 
om half acht hier terug. Ik vraag U wel om dan ook aanwezig te zijn 
omdat ik de avond graag zou willen beginnen met het herdenken van een 
aantal overleden prominente leden. 
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Avond. 

Nog plaatsen? ... of anders daarboven. 

Voorzitter. 

Goed de deuren zijn dicht, ik heropen de vergadering na het eerste 
voornamelijk huishoudelijke gedeelte dat wij vanmiddag hebben gehad en 
ik heet U allen van harte welkom bij deze 47ste jaarlijkse algemene 
vergadering van de VVD en ik wil toch graag enkele mensen in het 
bijzonder welkom hete ons erelid de heer Toxopeus en mevrouw 
Toxopeus, (applaus) ik ae daar de commissaris van Groningen en zijn 
vrouw, de heer en mevrouw Vonhoff, (applaus) ik zie de burgemeester van 
Breda zitten, de heer Nijpels, (applaus) de voorzitter van de Algemene 
Rekenkamer, de heer Koning, (applaus) en ik zie vele leden en oud-leden 
van de Eerste Kamerfractie, de Tweede Kamerfractie en het Europees 
Parlement (applaus) ik zie oud-voorzitters en ik zie ook de directeur 
Sociale Zaken van het VNO, de heer Dortland, ... van harte welkom 
(applaus). 
Ik heb vanmiddag een aantal mededelingen gedaan ik zal er één van 
herhalen, dat is de mededeling dat U ongetwijfeld in de pers hebt gelezen 
dat afgelopen woensdag in de Eerste Kamer het 1e exemplaar van de 
biografie van Haya van Someren is overhandigd aan Hans Wiegel, dat 
boek hebben wij uiteraard hier vandaag en morgen, dat is buiten voor U te 
koop en ik kan het U zeer aanbevelen dus maakt U straks van de 
gelegenheid gebruik om dat boek aan te schaffen. 
Ik stel U voor een telegram te sturen aan hare Majesteit de Koningin met 
de volgende tekst: aan Hare Majesteit de Koningin, Paleis Huis ten Bosch 
te 's-Gravenhage. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 
27 en zaterdag 28 mei 1994 te Breda in jaarlijkse algemene vergadering 
bijeen, betuigt trouw en aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en haar huis. 
(applaus) .. 
Ik zal mij nu naar het spreekgestoelte begeven om een aantal prominente 
leden te herdenken die in de afgelopen periode zijn overleden. 

Op 18 juni 1993 overleed onverwacht de nestor van de VVD Eerste 
Kamerfractie, Iem van der Werff, op 75 jarige leeftijd. 
Yem was Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Iem behoorde tot de mensen die de 
kern van onze partij vormen. Hij was vanaf 1966 lid van de Brabantse 
Statenfractie waar hij al heel snel fractievoorzitter werd. In 1974 werd hij 
VVD gedeputeerde en dat was een groot succes. Door zijn enorme 
paratekennis en zijn gave om al zijn betogen levendig te maken met 
anecdote en zijn perfecte relatie met de ambtenaren verliep elke 
vergadering in een gezellige sfeer. Naast cultuur en Defensie, portefeuilles 
die hij in de Eerste Kamer bekleedde, strekte zijn belangstelling zich over 
een heel breed gebied uit. Hij was ook in de Eerste Kamerfractie iedereen 
tot steun. Iem was een bindend mens die voor andere in de bres sprong en 
hen hielp. 
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Een bescheiden man die nooit zich zelf zocht maar altijd de andere, die 
nooit vertrouwen schond maar gewend was die te geven. Wij missen hem 
enorm. 
Ons medeleven gaat uit naar Martine en zijn kinderen. 

Op 23 december 1993 stierf Jeanne Fortanier-de Wit zij werd 86 jaar. 
Jeannekwam als een van de eerste vrouwen in 1946 in de Tweede Kamer 
en daarvan bleef zij lid tot 1958. Conflicten met de VVD-fractieleider en 
partijvoorzitter Oud is zij nooit uit de weg gegaan. Zij zette haar eigen 
stempel op haar werk en voerde vele malen in 's Landsvergaderzaal het 
woord over Onderwijs, Overzeese gebiedsdelen, Ambtenarenzaken, 
Omroepzaken en Sociale Wetgeving. Jeanne Fortanier-de Wit heeft aan de 
wieg gestaan van de VVD. Tijdens de samensmelting van de liberale 
staatspartij en de Partij van de Vrijheid heeft zij in dat proces een actieve 
rol gespeeld. Zo was zij ondermeer lid van het voorlopig hoofdbestuur van 
de Partij van de Vrijheid voor de samenvoeging. Zij was actief in het 
Nederlands Vrouwen Comité en liad ondermeer het Kroonlidmaatschap 
van de Omroepraad tot 1977. Jeanne was Ridder in de Orde van 
Nederlandse Leeuw. Ons medeleven gaat uit naar haar familie en 
vrienden. 

Op 5 april 1994 stierf het oud-Tweede Kamerlid Martinus Visser hij werd 
79 jaar. Hij zat voor de VVD in het Parlement van 1958 tot 1967. Daar 
behandelde hij de portefeuilles Sociale Zaken en Volksgezondheid, PTT 
zaken, Binnenlandsbestuur en Middenstandsaangelegenheden. Martinus 
Visser had twee grote passies. Schilderen en Politiek. Hij begon in het 
schildersbedrijf van zijn vader ....... burgemeester te Doorn. Hij was 
gedurende zijn Eerste Kamerlidmaatschap ook tweede ondervoorzitter van 
de Eerste Kamer en voorzitter van de Vaste Commissie Verzoekschriften. 
Als portefeuillehouder hield hij zich bezig met verkeerszaken en 
volkshuisvesting. Hij straalde gezag uit en was te gelijker tijd de 
beminnelijkheid zelve. Hij was, zo typeren zijn oud-collega s hem een 
edelman van de oude stijl. In de weinige vrije tijd die hem restte verdiepte 
hij zich in de astronomie en schreef daarover regelmatig artikelen voor de 
NRC. Hij was lid van de Universiteitsraad te Utrecht, voorzitter van de 
Nederlandse Organisatie voor het Personenvervoer, voorzitter van de 
Wildschadecommissie Utrecht en had nog vele andere interesse. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. 

Ik stel voor, voor hen allen een moment stilte in acht te nemen. 
Ik dank U wel. 

Ik stel U voor om de vergadering voor enkele momenten te schorsen. 

Applaus. 
Voorzitter. 
Partijgenoten, een partij die weer stroomopwaarts gaat, dat was de laatste 
hartekreet van mijn redevoering bij de aanvaarding van het voorzitterschap 
van de VVD op 4 oktober 1991. 
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Er kan veel veranderen in een periode van nauwelijks 3 jaar en het is niet 
mijn bedoeling om U vanaf deze plaats een uitgebreid overzicht te geven 
van zaken die tijdens mijn voorzitterschap zijn gerealiseerd. Het is ook niet 
mijn bedoeling een soort balans op te maken, maar er is veel gebeurd en 
één ding staat daarbij voorop het was allemaal mensenwerk. Toen ik vorig 
jaar besloot, mij niet voor een 2e termijn als Uw voorzitter beschikbaar te 
stellen heb ik mij voorgenomen, geen afscheid van U te nemen. Geen 
speeches, geen retoriek, noch traditionele opsommingen van plus en 
minnen van het werk of van de aardige en onaardige zaken die ik heb 
meegemaakt. Ik neem geen echt afscheid. Het werk voor een vrije en 
betere samenleving gaat gewoon door. Het liberalisme en onze partij zal ik 
in de Eerste kamer met trots en passie blijven dienen. De afgelopen 
maanden hebben we met elkaar bikkelhard gewerkt om ons in een goede 
uitgangspositie te brengen. Honderden liberalen hebben zich het vuur uit 
de sloffen gelopen om van de verkiezingen voor de VVD een succes te 
maken en de verkiezingen voor dç Gemeenteraad en voor de Tweede 
Kamer zijn een succes geworden. En ik twijfel er niet aan dat ook de 
verkiezingen voor het Europees Parlement weer een succes zullen gaan 
worden. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen heeft de VVD tientallen extra 
raadszetels weten te bemachtigen. Het liberale geluid in de Gemeente 
heeft daarmee aan kracht gewonnen. In 67 Gemeente zijn we zelfs de 
grootste partij geworden. Onze leiders van vroeger hebben daarvan stellig 
gedroomd. De VVD als brede Volkspartij overal in het land, niet alleen in 
forensen-steden. De Tweede Kamer verkiezingen van 3 mei jl. heeft onze 
VVD extra op de voorgrond geplaatst, we hadden een moderne en 
wervelende campagne en een uitstekende kandidatenlijst. We hebben 
gewonnen zonder andere partijen van samenwerking uit te sluiten, andere 
grote partijen. We hebben gewonnen omdat we qua inhoud en vorm de 
kiezers een eigentijds programma hebben voorgelegd met onze tienpunten 
zijn wij de magische grens van 30 kamerzetels weer gepasseerd. (applaus). 
Er heeft zich een politieke aardverschuiving voltrokken waarvan de VVD 
op alle fronten heel duidelijk heeft geprofiteerd. Onze aanhang bij het 
electoraat kent geen zwakke plekken, bij de jongere zijn we de grootste en 
dat belooft wat voor de nabije toekomst. (applaus) Onze electorale 
wervingskracht onder vrouwen liep traditioneel achter maar is in deze 
periode verzilverd in goud. (applaus) Onze derde plaats op het politieke 
krachtenveld is geen eindstation, integendeel met onze 31 zetels staan we 
slechts 3 zetels af van het CDA en maar 6 zetels van de Partij van de 
Arbeid. Wij gaan de volgende keer voor goud. (applaus). Niet door 12 
zetels te verliezen maar door steeds weer 9 zetels te winnen. In 1998 
bestaat onze VVD 50 jaar en zijn 40 zetels geen Utopie. (applaus) Wat 
gelet op de wat onbegrijpelijke verkiezingstaal van CDA politici als Hirsch 
Ballin, tegenwoordig Tweede Kamerlid (gelach), nog meer opvalt is dat na 
deze verkiezingen patanalistische blokken van Christen Democratie en 
Sociaal Democratie door het zo te noemen Vrijzinnig Democratische blok 
van D'66 en VVD tezamen zijn gepasseerd. Samen 55 zetels en een winst 
van 21 zetels. 
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Dit signaal van de kiezers van de mondige burgers anno 1994 moet een 
uitdaging zijn voor onze Frits Bolkestein en voor Van Mierlo om als 
leiders van dit Vrijzinnigenblok een beleid te ontwikkelen dat mondige 
mensen kansen biedt op een goede toekomst in een vredige, veilige en 
schone wereld. 
Het moet omwille van onze kinderen en klein-kinderen mogelijk zijn een 
brug te slaan naar de maatschappij van morgen waarbij zowel de 
bestuurlijke vernieuwing van de ene partij als de sociaal economische 
vernieuwing van de andere partij belangrijke ingrediënten zijn een mix van 
bevlogenheid en bedachtzaamheid van vernieuwing en bewezen 
degelijkheid maar steeds met de burger centraal. Vanaf nu kunnen 
kabinetten bestaan uit een vrijzinnige hoofdstroom, linksom of rechtsom, 
aangevuld met een patanalistische zijstroom. 
Niemand zal ontkennen dat Nederland een welvarend land is en om dat te 
kunnen blijven zullen wij niet, zoals het CONPvdA kabinet dat ruim 4 jaar 
lang deed, kunnen volstaan met herverdelen van die welvaart en op de pof 
leven. Wij zullen keuzes moete.n maken en prioriteiten moeten stellen wij 
moeten door kostenvermindering en productiviteitsstijging die welvaart 
vergroten die welvaart dient meer dan ooit bij te dragen aan verbetering 
van de kwaliteit van ons land en van de wereld. Een we hebben daar met 
ons allen best een prijs voor over maar we willen de zekerheid hebben dat 
de ons opgelegde lasten ook daadwerkelijk worden omgezet in duurzame 
kwaliteit. Modieuze lastenverhogingen terwijl ondertussen onze steden 
verloederen onze persoonlijke veiligheid steeds meer in de knel komt, onze 
autowegen verstopt raken, ons milieu zich niet voldoende hersteld enz enz. 
dat is niet meer acceptabel, de overheid zelf moet veel goedkoper worden 
waardoor extra middelen vrijkomen voor de grote onderhoudsbeurt waar 
onze maatschappij aan toe is. Niet alleen in de technische sfeer van milieu, 
bebouwing, infrastructuur maar ook waar het gaat om onze bestuurlijke en 
sociaal economische instituties ons politiële en justitiële apparaat ons 
belastingstelsel en gaat U zo maar door. 
In ons verkiezingsprogramma hebben wij terecht het scheppen van 
werkgelegenheid centraal gezet. Liberale hebben een hekel aan 
gekunstelde constructies die per saldo nauwelijks arbeidsplaatsen 
opleveren. Wij vertrouwen en dat niet als dogma op de zelf regulerende 
werking van de markt. De Overheid kan die marktwerking best stimuleren. 
Anders dan thans moet er een degelijke overheidsfinanciering komen. Zei 
moet ruimte scheppen voor investeringen door de consentieve 
overheidsuitgaven te dekken uit de lopende inkomsten. Voor investeringen 
in onze steden in ons milieu in onze infrastructuur voor het openbaar 
vervoer en dat mag wat ons betreft best geleend worden. De Staatsschuld 
mag niet verder groeien. 
De werkgelegenheid zal bevordert moeten worden door lastenverlichting. 
De omvangrijke en onacceptabele werkeloosheid van dit moment kan 
worden aangepakt door meer aandacht te besteden aan de verzorgende 
beroepen en het aanpakken van het groot onderhoud, ik noem in dit 
verband de plannen van het NCW. 
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Wij willen ook werk maken van het milieu en zo een duurzame relatie 
leggen tussen een krachtig milieubeleid en een gezonde economie, zoals de 
Heidemij. dat onlangs bepleitte. Ook hier kan de overheid een belangrijke 
ondersteunende rol spelen. 
Wat wij van onze overheid nog meer verlangen is een overheid die luistert 
naar wat mensen bezighoudt. 
Een overheid die niet zedemeestert over individualisering en egoïsme. Die 
niet zeurt over de calculerende burger en ondertussen zelf tienmiljard 
gulden extra lasten oplegt. Een overheid die decentralisatie predikt en te 
gelijker tijd de voordelen daarvan inpikt zoals bij de gehandicaptenzorg. 
Wij willen een overheid die niet slaapt als veranderingen nodig zijn. Wij 
willen een overheid die ons belastingstelsel moderniseert en die niet 
volstaat met het in het leven roepen van gewichtige commissies om 
vervolgens hun nota's en rapporten te verplaatsen naar de zolder van 
financiën of naar de winkels van de Slegte. Onze inzet is een sociaal 
basisstelsel omdat het huidige stelsel straks onbetaalbaar wordt. Wij willen 
niet de mensen aan de ongelukkige kant van de samenleving straks nog 
ongelukkiger maken. Wij zullen de zwakkere beschermen door daar voor 
duurzaam ruimte te scheppen, wij ontzien verkregen rechten zoals de 
AOW. Bovenal wensen wij een overheid die op vertrouwenwekkende wijze 
omgaat met de veiligheid binnen en buiten onze grenzen. Een Overheid 
die racisme met wortel en tak uitroeit, die vrede bevorderd waar ook ter 
wereld en die onze defensie op een voldoende peil handhaaft; een 
overheid, die ervoor zorgt dat ontwikkelingslanden onverminderd op ons 
kunnen blijven rekenen, wij willen verdraagzaamheid in alle brandhaarden 
van de wereld. 
Laat er echter geen misverstand over bestaan wij willen een overheid die 
de oorlog verklaart aan de steeds toenemende criminaliteit en wij willen 
ook dat die overheid zelf bij de uitoefening van die taak een toonbeeld is 
van correct en slagvaardig gedrag. Wij willen versterking van de politie, 
niet om onderling te kissebissen, maar om juist om boeven te vangen. En 
willen we dat in de komende jaren ook daadwerkelijk realiseren dan is het 
nodig dat we elkaar in de Nederlandse politiek vinden er moet weer een 
DOE-cultuur ontstaan in plaats van praten over allerlei blauwdrukken die 
in de ambtelijke burele al dan niet uit lijfsbehoud worden ontworpen. Als 
de verkiezingen één ding hebben geleerd dan is dat dat de kiezers 
verbetering, niet van de huidige patanalistische coalitie verwacht maar dat 
het vrijzinnige blok soelaas moet bieden. (applaus). 
Wij moeten daarom in onderhandelingen de essenties van liberalepolitiek 
inbrengen en verdedigen en voorts vanuit de aan de kiezers uitspraak 
ontleende kracht in alle redelijkheid met andere een duurzame coalitie 
sluiten. 
Als we naar de geschiedenis van het politieke liberalisme kijken dan 
kunnen we de conclusie trekken dat steeds aan de vooravond van een 
eeuwwisseling sprake was van omwentelingen die tot op de dag van 
vandaag hun invloed doen gelden. Aan het einde van de 17e eeuw was 
daar de Glorius Revolution in Engeland die via the bill of reghts de macht 
van de koning beperkte en die van het Parlement vestigde. De 
Amerikaanse consultutie en de Franse Revolutie schonken 100 jaar later 
de nu traditionele politieke vrijheden aan de burgers. 
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En de sociale rol van de overheid wordt weer 100 jaar later 
geïntroduceerd. In Nederland past het optreden van de liberale kabinetten 
van sociale gerechtigheid in de geest van die tijd. Het etiket progressief 
kon terecht aan hun wetgeving worden gehecht. En weer 100 jaar later aan 
de vooravond van de 21ste eeuw is er een ineenstorting van het 
communisme gesymboliseerd in de val van de Berlijnse Muur. 
De vestiging van een Europese Unie waaraan door liberalen van harte is 
meegewerkt. Ruimte scheppend voor culturele diversiteit in plaats van 
nationalistische animositeit. Maar er is meer mogelijk en nodig. De 
verkiezingsuitslag van 3 mei biedt liberalen de kans, ook nu aan het einde 
van de 20ste eeuw en op de drempel naar de volgende eeuw een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang en de kwaliteit van de 
samenleving en dat is wat de burgers nodig hebben dat is wat dit land 
nodig heeft. 
(applaus). 
tot slot nog enkele opmerkingen, over de toekomst van onze partij. De 
goede politieke resultaten van het laatste jaar mogen ons niet in slaap 
sussen. Helaas moet worden vastgesteld dat het beeld van de gezamenlijke 
politieke partijen niet rooskleurig is. Sinds 1960 heeft een voortdurende 
afkalving van de ledentallen van de traditionele partijen plaats gevonden. 
Ondertussen weten organisaties als Greenpeace, Natuurmonumenten, het 
Wereldnatuurfonds en andere honderdduizenden Nederlanders te boeien 
en te binden en dat vraagt onze indringende aandacht. Zelfs het feit dat 
onze VVD na jaren van teruggang thans weer de mijlpaal van 55.000 leden 
is gepasseerd mag ons niet afleiden. 
Wie zich met de geschiedenis van de partij-organisatie bezighoudt, zal zien 
dat al vele malen de interne organisatie van de partij onderwerp van studie 
is geweest. In de periode van Haya van Someren als voorzitter van de 
VVD, waarvan dezer dagen dus die zeer interessante biografie is 
verschenen, waren de kernbegrippen professionalisering en modern. Het 
was Haya haar streven om van de VVD een moderne en professionele 
organisatie te maken. Zoals Jan van Zaanen in zijn boek schrijft: Haya's 
voorzitterschap staat als het ware in het teken van het streven de VVD te 
bevrijden van de door Sticker gesignaleerde vloek van het amateurisme. En 
ook de afgelopen periode heeft de VVD in dat zelfde streven veel tijd en 
veel energie gestoken. Het woord amateurisme heeft daarbij plaats 
gemaakt voor vrijblijvendheid een begrip dat zo kenmerkend is voor 
liberalen die in partijverband georganiseerd zijn. De afgelopen jaren is dan 
ook menig maal het adagium geweest wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Inmiddels heeft een commissie onder leiding van Professor Uri Rosentahl 
in alle duidelijkheid en dat is ook de titel van het rapport, in alle 
duidelijkheid gerapporteerd hoe de partijorganisatie van de toekomst eruit 
zou kunnen zien. Een taaie materie die veel te maken heeft met het nooit 
echt opgeloste vraag, wie heeft in de partij nou eigenlijk het voortouw. Is 
dat het door de algemene vergadering gekozen hoofdbestuur of zijn dat de 
voorzitters van de kamercentrales. Wat er ook van zij, alleen die 
functionarissen kunnen naar alle oude liberale traditie met macht en eind 
verantwoordelijkheid worden bekleed wie er bestuurlijk handelen zich 
afdoende democratisch laat controleren (applaus). 
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De VVD moet zich opschakelen naar een kwaliteitspartij, naar een partij 
die met minder leden meer doet, naar een partij die in staat is op een 
hoogwaardige wijze met haar leden te communiceren, naar een partij die 
de directe discussie zoekt met haar leden over belangrijke en actuele 
onderwerpen en die vervolgens de uitkomsten van die discussie ook van 
invloed laat zijn op het bepalen van haar politieke stellingname. Net als in 
het bedrijfsleven en in iedere andere dynamische organisatie zal de partij 
een platte doorzichtige structuur moeten hebben. 
Goede communicatie is nodig om de slagvaardigheid van het bestuur zo 
goed mogelijk te koppelen aan de tweerichting-informatiestroom van en 
naar de partij afdelingen en zo hebben de onlangs opnieuw samengestelde 
partijcommissies tot taak de discussie in de partij impulsen te geven. Niet 
alleen ten dienste van de kamerfracties maar ook van de partij in volle 
omvang zullen met name de 13 nieuw benoemde voorzitters samen een 
apart college vormend onderwerpen moeten aandragen voor de politieke 
agenda voor de toekomst. 
Dames en heren, nog steeds moeten wij binnen onze partij constateren dat 
telefooncirquit goed zijn voor de beursgang van de KPN maar verstikkend 
werken voor de partij democratie en dat achterkamertjes in het politieke 
huis een sfeer van openheid en productiviteit niet ten goede komen. 
(applaus). 
Gelukkig zien we ook dat door belangeloze inzet van zeer velen uit de 
partij onze verkiezingscampagnes zowel binnen als buiten de partij positief 
zijn gewaardeerd, medewerkers van de Gracht, fractieleden, 
fractiemedewerkers, studenten en vele vrijwilligers van ons kader in het 
land hebben zich op fantastische wijze voor de goede zaak ingezet, het was 
hartverwarmend met deze actieve mensen het land in te gaan. (applaus). 
Onze groeiende partij heeft zulke mensen hard nodig. Er is voldoende 
talent in de partij om een goede toekomst tegemoet te gaan. Het was een 
onvergetelijke ervaring om aan dit geheel leiding te mogen geven. 
Ik wens mijn opvolger Willem Hoekzema, van harte toe dat hij onze partij 
zo zal kunnen leiden dat al die fantastische mensen daarvoor behouden 
blijven en ik heb daar ook alle vertrouwen in. (applaus). 
Ik heb aan mijn partijvoorzitterschap aanzienlijk meer plezier beleefd dat 
ik in het bestek van dit liberale kwartiertje heb kunnen uiteenzetten. 
Leiding geven, het doen van veranderen van verouderde situaties, doet 
soms pijn, ik heb daarbij steeds het partijbelang voor ogen gehad en niet 
op de man of de vrouw gespeeld. 
Frank Sinatra zong het ons voor, I did it my way. Met het hoofd koel het 
hart warm en de rug recht gaat onze VVD een gouden toekomst tegemoet 
en ik ben er trots op dat ik daaraan een steentje heb kunnen bijdragen, 
het ga ons alle goed. (applaus). 

Voorzitter. Ik ben toe aan het volgende punt van de agenda, dat gaat over 
de verkiezing van de leden van het hoofdbestuur en ik zou eerst graag 
vaststellen, willen vast laten stellen door U algemene vergadering een 
aantal leden van het hoofdbestuur zoals dat in artikel 23.3 van de statuten 
is bepaald. Het hoofdbestuur stelt voor, het aantalleden te bepalen op 11. 
Er zijn bij dit agendapunt geen moties of amendementen ontvangen dus ik 
ga er dus eigenlijk van uit dat U zich daarmee kunt verenigen. (applaus). 
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Dank U wel. dan is aan de orde als we het hebben over de verkiezing van 
de leden van het hoofdbestuur het verkiezen van de voorzitter. Er moet 
maar dat was U inmiddels duidelijk, voorzien worden in de functie van 
voorzitter. Door het hoofdbestuur is kandidaat gesteld Dhr. Hoekzema uit 
Huizen (applaus) er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
medekandidaten te stellen en het verheugt mij bijzonder om dhr. 
Hoekzema hierbij te benoemen tot voorzitter van de VVD. (applaus). 
Ik wens hem namens het hoofdbestuur veel succes in deze eervolle functie. 
Dan is aan de orde het verkiezen van de ondervoorzitter. De huidige 
ondervoorzitter de heer Gmelich Meijling heeft in september vorig jaar te 
kennen gegeven zijn onder-voorzitterschap te willen beëindigen. Het 
hoofdbestuur heeft de heer Haafkens uit Oegstgeest voor die functie 
voorgedragen en omdat ook voor deze vacature geen medekandidaten zijn 
gesteld wil ik de heer Haafkens hierbij gaarne voor benoemd verklaren. 
(applaus). 
Ik wens ook de heer Haafkens namens het hoofdbestuur heel veel succes 
in deze functie. 

Dan kom ik bij het punt secretarissen voor de organisatie 
Voordat ik daaraan begin zou ik even iets anders doen, even iets anders 
willen doen dan de agenda nu voorschrijft. Er is namelijk aan het eind van 
de middag een nogal vervelend voorval geweest waarbij de echtgenoot van 
J oan van Dijk betrokken was, hij is aangereden hier in Breda en is op het 
moment, na verzorgd te zijn in het Ziekenhuis, in het hotel maar hij zou 
eigenlijk het liefst samen met Joan toch zien terug te komen naar Zeeland, 
dus ik hoop dat U er begrip voor heeft dat ik nu op dit moment afscheid 
ga nemen van J oan van Dijk zodat zij met een gerust hart samen met haar 
man naar Zeeland kan gaan. 
Joan van Dijk, ja, Joan, gisteren 5 jaar geleden tijdens de 42ste algemene 
vergadering in Middelburg ben jij in het hoofdbestuur gekozen en het 
aardige is dat tijdens die algemene vergadering ook de tweede dag geheel 
gewijd was aan de start van de Europese verkiezingscampagne toen 1989, 
nu morgen hier in Breda. Van Joan van Dijk kan gezegd worden dat zij op 
alle niveaus binnen de partij heeft meegelopen, ze is actief geweest en is 
dat overigens nog op afdelingsniveau ze is zowel secretaris als 
kamercentralevoorzitter geweest in Zeeland. 
Ze is ook nog werkzaam geweest als emancipatiewerker bij de organisatie 
Vrouwen in de VVD en persoonlijk medewerker van een Tweede 
Kamerlid, voorwaar, niet niks allemaal. En doordat zij al die functies had 
gehad kreeg het hoofdbestuur in 1989 een zeer practijkgericht lid in haar 
midden en dat is niet alleen voor het hoofdbestuur maar ook voor Joan 
zelf een groot voordeel geweest want zij kreeg niet de meest makkelijke 
portefeuilles toegewezen. Maar ze heeft haar portefeuille tijdens alle 
discussies die in de algemene vergaderingen zijn gevoerd over reglementen 
goed doorstaan. 
Mede dankzij jou, J oan, zijn de kandidaatstellings-reglementen in het begin 
van de jaren 90 aangepast en zelfs vandaag hebben we je nog in actie 
gezien volop vanmiddag bij de discussie over het model-reglementen van 
de districtscentrales. Nu neemt ze dan afscheid. 
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Ik wil graag de gemeente Middelburg van harte gelukwensen met de 
nieuwe wethouder en ik ben er van overtuigd, Joan, jou kennende, dat je 
je met evenveel inzet en enthousiasme voor je woonplaats zult inzetten als 
je dat in de afgelopen 5 jaar voor het hoofdbestuur hebt gedaan. Het is mij 
een grote eer om jou als bijzondere blijk van waardering de 
Thorbeckepenning te overhandigen en daarbij jou een cadeau te geven, 
een prent uit het Middelburgse die jij zeer op prijs zult stellen en daar 
voeg ik dan persoonlijk het boek van Haya aan toe. Ik zou je graag even 
hier hebben. (applaus). 

Mevrouw van Dijk. 
Ik had gehoopt, vanavond afscheid te kunnen nemen niet alleen in Uw 
aanwezigheid maar ook in die van mijn man. Het is wat anders gelopen 
maar ik wil toch allen bedanken voor de steun en medewerking in prettige 
in moeilijke momenten waarin wij elkaar ontmoet hebben in onze partij. Ik 
zie het als een grote eer dat men mij de Thorbeckepenning heeft 
toegekend. Ik heb al eerder gez~d ik ben niet weg uit de partij, U zult me 
nog vaak zien en gelukkig mag ik op een politieke post de partij blijven 
dienen. We gaan ertegen aan heeft de aftredende voorzitter net gezegd, 
dat geldt voor ons allemaal en zeker voor mij. Het spijt mij dat U 
vanavond niet meer persoonlijk zal kunnen spreken maar er komt nog een 
andere keer. (applaus). 

Voorzitter. 
Joan doe onze hartelijke groeten aan Ton. Onze gedachten zijn bij hem. 
Oké dan kom ik terug bij het punt secretarissen voor de or~anisatie. 
Er zijn in verband met het aflopen van reglementaire zittingstermijnen 3 
vacatures voor secretarissen voor de organisatie en ik zal ze straks 
aanduiden met de Romeinse letters I, II en liL de vacature van Dijk noem 
ik I, vacature Steenmeijer II, en de vacature van Vugt zal ik aanduiden 
met III. Er is door de afdelingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
medekandidaten te stellen vandaar dat er voor deze 3 plaatsen straks 
verkiezingen nodig zijn. Ik zal U zeggen wie kandidaat zijn. Niet-kandidaat 
is mevrouw Boon, die wellicht nog bij U in de papieren staat. Mevrouw 
Boon heeft zich deze week teruggetrokken zodat zij afvalt als kandidaat. 
Overige namen zijn de heer Breukers uit Grubbenvorst, kandidaat gesteld 
door de afdeling Maasdorpen voor de vacature I; 
De heer de Groot te Vreeland, afdeling Loenen aan de Vecht tevens 
Driebergen-Rijsenburg, voor alle vacatures; 
De heer Klein Klauwenberg uit Utrecht door het hoofdbestuur kandidaat 
gesteld voor vacature II; 
De heer Sandberg uit Breda door het hoofdbestuur kandidaat gesteld voor 
vacature III; 
De heer van Voskuilen te Oterleek, door de afdelingen Heiloo, Niedorp, 
Schermer en Zijpe-Callantsoog, voor alle vacatures. 
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Voordat wij tot stemming overgaan zullen de kandidaten zich eerst kort 
aan U gaan presenteren en U hebt na elke presentatie de gelegenheid kort 
vragen aan de kandidaten te stellen en de volgorde van de presentatie zal 
alfabetisch zijn, ja we zijn er nog niet, zal alfabetisch zijn en ik geef de 
volgorde dus nogmaals, de heer Breukers, Groot, Klein Klouwenberg, 
Sandberg en Voskuilen. 
Ik zou graag de heer Breukers als eerste willen verzoeken om zich kort 
aan de vergadering te presenteren, mag ik wat stilte in de zaal? (applaus) 

Heer Breukers. 
Dank U wel mevrouw de voorzitter, dames en heren, mijn naam is Frans 
Breukers en ik woon niet, zoals gezegd, in de gemeente Grubbenvorst 
maar ik woon in de kleinste Gemeente van Noord-Limburg, kleinste 
zelfstandige van heel Limburg in Broekhuizen een Gemeente zelfstandig, 
ik wil het toch even melden van 1910 inwoners dus niet de allergrootste 
maar wel dames en heren brons gewonnen met de 
Gemeenteraadsverkiezingen op landelijk niveau met 45% wil ik toch ook 
even gezegd hebben. (applaus) 
Dames en heren ik verdien mijn kost, dat hebt U kunnen lezen als 
relatiebehartiger/acquisiteur bij een groot wegenbouwbedrijf in Limburg 
(gelach) Wij hebben overigens de krant nog niet gehaald (gelach en 
applaus). Binnen de partij dames en heren zo'n pak weg 20 jaar actief ben 
ik steeds met de organisatie bezig geweest. Ik heb geen politieke openbare 
functies vervuld door eenvoudig omdat ik en dat zal U ook niet vreemd 
klinken in Limburg nauwelijks kans zag en ook binnen onze Gemeente 
politieke invloeden uit te oefenen dus ik heb vanaf begin 70 gemeend dat 
er eerst een afdeling een organisatie zou moeten komen om daadwerkelijk 
resultaat te hebben en dat heb ik U zojuist genoemd. Ik heb een met een 
aantal andere mensen uiteraard afdelingen opgericht functies vervuld 
binnen ondercentralebestuur secretaris/voorzitter. Ik ben een aantal jaren, 
5 jaar voorzitter geweest van de kamercentrale Limburg en vervolgens op 
het moment nog functionaris vorming en scholing van de afdeling 
Maasdorpe dat is op dit moment mijn enigste politieke functie. 
Waarom zult U zeggen kan de heer Breukers voor dat hoofdbestuur, op 
de eerste plaats dames en heren omdat ik denk dat het liberalisme het 
waard is, dus de VVD het waard is om voor te werken. Ik heb mijn 
ervaring opgedaan binnen die partij en ik wil die ervaring graag ten dienste 
stellen van U allen dus voor de partij. Ik hecht grote waarde aan de 
democratische gehalte ik hecht hele grote waarde aan de communicatie 
over en weer. Ik heb minder op met persoonlijke belangen die zwaarder 
dreigen te wegen dan partijbelangen, kortom ik wil gewoon mijn inzet 
leveren voor U, voor onze partij als U dat wenst. Dank U wel. (applaus) 

Voorzitter. 
Dank U wel heer Breukers. Goed de tweede kandidaat. 
Laten we met elkaar afspreken dat we proberen dat in enkele minuten te 
doen. 
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Heer Groot. 
Voorzitter, dames en heren. Een tweede kandidaat voor een 
hoofdbestuursfunctie. Mijn naam is Groot, Nol en beroep ondernemer. 
Niet in de wegenbouw, U heeft kunnen lezen wat wel. 
Vanuit een grote organisatie 7 jaar geleden eigen bedrijf gekocht, 175 
medewerkers en ik kan zeggen onder het vorige kabinet eigenlijk 
ondernemer en bedreigde diersoort. Het is zo dat vanuit de politiek 
iedereen zich met ondernemingen bemoeit en de neiging ontstaat dan om 
te kijken of je vanuit de ondernemers kant niet wat tegendruk kan geven. 
Dat heeft geleid 8 jaar geleden tot een plek in de Financieel Economische 
Commissie, dat heeft geleid tot een plek in de afdeling Loenen 
ondercentrale en kamercentrale. Vanuit die achtergrond sta ik nu hier voor 
U. De reden, het is niet alleen praten maar vooral doen en vooral 
luisteren. Ook vanuit het hoofdbestuur teruggaan naar daar waar het 
daadwerkelijk gebeurd. Ik hoop dat er voldoende informatie is om vanuit 
dat ondernemerschap ook vanuit de VVD binnen de VVD meer invloed te 
laten gelden. Dank U wel. (applaus). 

Voorzitter. 
Dank U heer Groot. 

De heer Klein Klouwenberg. 
Dames en heren ik voel me beslist niet op mijn gemak want als ik een zaal 
toespreek heb ik een stapel sheets ongeveer zo dik en vertel ik over mijn 
vak en ik heb nu maar een heel klein spiekbriefje dus dat is extra 
spannend. 
Ik ben 33 en van huis uit arbeids en organisatie-psycholoog. Ik zag de heer 
Vonhoff hier zitten in de zaal en we hebben van hem geleerd; er gaat niets 
boven Groningen. 
Waar kom ik vandaan, ik heb een tijdje boven Leeuwarden mogen wonen 
ik hoop dat dat een beetje meetelt. 
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tape 3 

Heer Sandberg . 
.. hier in de jaren zijn vervuld misschien wel eentje erg leuk. 14 Jaar lang 
ben ik ook dagelijks bestuurslid geweest van het Industrie en Havenschap 
Moerdijk, belast met de portefeuille financiën. Het kwam ook doordat ik 
merendeel van de 18 en een half jaar als wethouder in deze stad een 
beetje thuiswedstrijd, wethouder van economische zaken, personeel, 
organisatie en informatietechnologie ben geweest. Enige jaren lid geweest 
van het voormalig hoofdbestuur in het oude stramien onder 
voorzitterschap van Leendert Ginjaar. Ik ben 6 jaar lang bestuurslid 
geweest, dagelijks bestuurslid geweest van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden als penningmeester samen met Ressenaar de gekoppelde 
contributie-ïnning tot stand gebracht dat werd destijds niet door iedereen 
in dank afgenomen maar door de huidige penningmeester van Staten- en 
Raadsleden zeker wel. Wanneer .U mij politiek wilt plaatsen dan kunt U 
gerust zeggen iet wat rechts van het midden, redelijk representatief 
overigens voor de liberale aanhang beneden de rivieren, paars is niet echt 
mijn favoriete kleur. Hier in het zuiden is ons altijd voorgehouden dat dat 
iets heeft te maken met boetedoening achteraf, maar ik erken ( gelach en 
applaus) en ik wil dat zeker ook ogenblikkelijk, nee nee nee, ik wil dat 
zeker ogenblikkelijk mee zeggen dat de erkenning er toch is dat die 
politieke keuze het eerste peguratief is van onze politiekeleiding en dat 
bestuurderen zich in dat vraagstuk zeer terughoudend dienen op te stellen. 
Mijn geloof in wonderen is overigens nog niet verdwenen. (applaus). 
Danes en heren, mijn motivatie zet zich voort vanuit de 25 jaar dat ik 
inmiddels voor de VVD bezig ben. Dank U wel. (applaus) 

Voorzitter. 
Dank U heer Sandberg en dan als laatste 

de heer van Voskuilen. 
Voorzitter, dames en heren, bij mijn presentatie die ik heel kort zal 
houden wil ik drie vragen centraal stellen, wie is deze man, wat bezielt 
hem om zich te laten kandideren en hoe zal hij zich opstellen. Wie, wat en 
hoe. 
Over het wie geeft mijn korte e.v. mijns inziens zakelijk en duidelijk 
informatie. Mijn aanvulling daarop is, ik kan voldoende tijd besteden aan 
een bestuurlijke functie, ik ben vervroegd uitgetreden of zoals de Engelsen 
dat zo aardig noemen: "retired". 
Het is echter niet zo dat ik deze functie nodig heb om mijn tijd te vullen. 
Er zijn nog veel zaken waarmee ik mij bezighoud en waaraan ik mijn tijd 
en aandacht besteed. 
Wat mij bezielt om mij voor deze functie te kandideren, ligt in mijn 
persoonlijke interesse in besturen. Het samen met andere leiding geven 
aan een maatschappelijk gebeuren. 
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Omdat mijn belangstelling voor de politiek groot is is het deelnemen aan 
het besturen van mijn politieke partij voor mij voor de hand liggend, of het 
nu afdelingsbestuur, het kamercentralebestuur of het hoofdbestuur is. Het 
aantrekkelijke vind ik het bestuurlijk bezig zijn voor de VVD; een 
eenvoudige persoonlijke motivatie. Daarbij komt de steun die ik verwacht 
van de collega kamercentralevoorzitters en goede en blijvende 
vriendschappelijke samenwerking met de eerste vertegenwoordigers, zoals 
ik ze zie, van de achterban. Ik wordt niet gedreven bij mijn 
kandidaatstelling door ambitie naar een andere functie. Maar als ik een 
taak op mij neem ben ik wel ambitieus genoeg om te trachten er iets goeds 
van te maken. 
Het antwoord op de vraag naar het hoe of het wat is voor U ongetwijfeld 
de belangrijkste. 
Ik wil daar kort voorzitter enkele opmerkingen over maken. Ik zie bij een 
politieke partij een duidelijke scheiding tussen het bestuurlijke en de 
politieke lijn om het zo maar te noemen. Besturen hoort te gebeuren in 
stilte, samen met de leden via de gremia van de partij. Besturen in een 
vrijwilligersorganisatie is dienstverlenend, dienstverlenend .. zó 
dienstverlenend dat de politieke vertegenwoordigers optimaal hun werk 
kunnen doen in alle geledingen waarin dat voor komt. (applaus). Personen 
die in beide lijnen een positie hebben lopen een groot risico. Mijns inziens 
moet cumulatie van functies in de toekomst worden vermeden. Ik ben geen 
persoon die zich a priori bij de meerderheid aansluit. Binnen het bestuur 
zal ik een eventueel minderheidsstandpunt verdedigen en proberen 
medestanders voor mijn standpunt te vinden. Heeft besluitvorming plaats 
gevonden dan leg ik mij bij het meerderheidsstandpunt neer en zal 
bijdrage aan de uitvoering ervan. Mocht het zo principieel zijn dat het niet 
kan dan zal ik mijn consequenties trekken. Hoewel ik weet dat de 
portefeuilles onderling verdeeld worden binnen het hoofdbestuur wil ik U 
wel mededelen dat vorming en scholing mijn grote interesse hebben, U 
kunt dat ook uit mijn cv duidelijk maken, ook probleem-bemiddeling heb 
ik zoals gebruikelijk met wisselend succes de nodige ervaring opgedaan. 
Tot slot van de leden die vandaag zitting hebben of zullen krijgen in het 
hoofdbestuur zijn er een aantal als personen als bestuurders geen 
onbekenden. Van mijn kant zie ik een samenwerking met hen als positief 
dat betekent in mijn ogen constructief voor de VVD. Ik wens de 
afgevaardigden van de afdeling veel wijsheid bij het uitbrengen van hun 
stem. (applaus) 

Voorzitter. 
Dank U wil een van de aanwezigen een vraag stellen aan één van de 
personen of meerdere die zich gepresenteerd hebben. 

De heer van Vessum, kort graag. 

50 



Ja, waarom heeft de heer Breukers er vanaf gezien dat hij als geen van de 
andere regiomensen kandidaat zo'n geweldige pers, citroenpers om dan 
aan te denken, heeft in zijn voorzitterschap van de Stichting 
Zwerfjongeren, die ook de grote sympathie van de nieuwe bisschop heeft, 
en alle opbrengsten van de vreugde dat Gijssen weg was, is in dat Fonds 
gekomen, dus Frans heeft een .... in een regio met zeer veel kiezers die nu 
bezig zijn en rijp zijn aan het worden om naar de VVD te stromen en dat 
al hebben gedaan dus dat zegt niets ten nadele van andere maar die 
verkeren niet in die omstandigheid en Frans Breukers wel. Dus ik vraag 
hem waarom heeft hij dat niet even gemeld ten vervure van zijn eigen 
kandidatuur. 

Heer Breukers. 
Mevrouw de voorzitter, ik heb van mijn functie die ik inderdaad nog 
vervul, voorzitter van de Stichting Zwerfjongeren Limburg, geen melding 
gemaakt omdat ik dacht dat dat overbodig was omdat die in mijn korte 
levensbeschrijving vermeld is. Dank U wel. 

Voorzitter. 
Dank U, zijn er nog andere personen die een vraag aan één van de 
kandidaten willen stellen. Nee dan zou ik zelf namens het hoofdbestuur 
iets willen zeggen over de twee kandidaten die het hoofdbestuur aan U 
voordraagt. Dat is in de eerste plaats de heer Klein Klauwenberg voor 
vacature II. De heer Klein Klouwenberg, hoewel pas 33 jaar, U hoorde het 
hem zeggen, is een man met ontzettend veel ervaring, zowel in de partij in 
het mede vorm geven aan oh zo belangrijke onderdelen voor die partij, 
talentmanagement noem ik U maar .. , talentmanagement heeft dus niet 
alleen te maken met het opsporen van personen om daar iets mee te doen 
maar talentmanagement heeft in het algemeen te maken met het vergroten 
van de aantrekkingskracht van de VVD, dus als U kijkt wat wij in de 
campagne hebben gedaan dan is dat een vorm van het vergroten van de 
aantrekkingskracht van de VVD en zo kan ik U meer zaken noemen en 
bovendien zit hij in het bedrijfsleven en dat vinden wij een pré voor het 
hoofdbestuur omdat wij altijd graag iemand uit het bedrijfsleven in het 
hoofdbestuur hebben willen hebben. 
Hij is ook een die naar de mening van het hoofdbestuur in staat is om mee 
te werken om die partij dat professionele en moderne imago te geven. Het 
is een man die heel goed kan luisteren en dat is ook nooit weg. Kortom, 
wij vinden het een dynamische persoonlijkheid en het is een echt ervaren 
talent dat wou ik namens het hoofdbestuur over de heer Klein 
Klauwenberg zeggen. (applaus) 

Dan wil ik ook namens het hoofdbestuur iets zeggen over de heer 
Sandberg. 
Ik ondersteep volledig datgene wat hij zelf heeft gezegd dat het namelijk 
een zeer doorwinterd en een zeer ervaren bestuurder is. Hij heeft op heel 
veel belangrijke posten in de partij heeft hij gezeten en heeft daar 
uitstekend werk verricht en de bewijzen liggen er ook voor. Het is een heel 
evenwichtig bestuurder met ervaring die in het hoofdbestuur goed van pas 
komt. 
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Het is niet iemand die je nou precies kunt plaatsen als hebbende een 
functie vervult de laatste tijd die hem een accent zouden geven wat een 
aanduiding zou zijn van nou hoort daarbij of hoort daarbij. Hij is gewoon 
een fantastische man, iemand die het hoofdbestuur nodig heeft. (applaus). 

Heer Steenmeijer. 
Voorzitter dank U wel, ik zou daar graag nog een persoonlijk woord aan 
toe willen voegen. Ik realiseer mij dat het altijd riskant is om je te 
bemoeien met je eigen opvolging, ik neem dat risico wel bewust, om de 
eenvoudige reden dat ik er wel heel veel prijs op stel, het is gewoon een 
woord recht uit het hart, dat op de portefeuille die ik 6 jaar heb beheerd, 
portefeuille vorming en scholing, iemand komt die het vertrouwen heeft 
van de partij uiteraard ook van het hoofdbestuur en ook van mij zelf. Ik 
zeg natuurlijk niet ten nadele van andere kandidaten dat past ook niet, ik 
wil U wel zeggen dat Michael Klein Klauwenberg voluit het vertrouwen 
van het hoofdbestuur heeft, dat in de laatste vergadering van de Landelijke 
Commissie Vorming en Scholing· die ik heb voorgezeten daar ook over 
gesproken is en daar ook het vertrouwen is gebleken in zijn kandidatuur. 
Ik wijs U erop dat Vorming en Scholing, als dat zijn portefeuille zou 
worden wat ik vurig hoop, en talentmanagement waar hij grote ervaring in 
heeft, juist twee onderwerpen zijn waarvan het nodig is dat die nog meer 
dan tot nu toe aan elkaar verbonden worden, dat kan dus heel goed 
wezen, ik zou dus zeggen ik zou een zeer gerust hart hebben bij het 
overdragen van mijn portefeuille wanneer Michael Klein Klauwenberg tot 
lid van het hoofdbestuur wordt gekozen. Ik dank U zeer. (applaus) 

Voorzitter. 
Dank U wel. Dan gaan we nu over tot de stemming, ik zou graag het 
stembureau achter de tafel willen vragen. Als zodanig zijn vanmiddag 
benoemd, de heer Kuipers voorzitter, de heer Dijk, de heer Driesprong, 
mevrouw van Doom en mevrouw van Bergen-Nijenholt Mag ik hen vragen 
achter de tafel daar plaats te nemen en dan gaan we nu stemmen. Er zal 
per vacature gestemd gaan worden. Wij gaan beginnen met vacature I en 
de kandidaten daarvoor zijn, de heer Breukers, de heer Groot en de heer 
van Voskuilen. Nou ga ik even metU-welke kleur- doornemen datgene 
wat U vanmiddag of vanavond bij de inschrijfbalie aan boekjes - mag ik 
even aandacht - in Uw enveloppe heeft gevonden. Diegene die een oranje 
stemkaart hebben daar gaan we beginnen met het oranjeboekje. Dat is dus 
iedere keer voor 1 stem. Oranjeboekje. Degene die een witte stemkaart 
hebben gaan we met de witteboekjes beginnen 5 stemmen en degene die 
een blauwe stemkaart hebben 10 stemmen, gaan we met de blauweboekjes 
beginnen. Het is dus de bedoeling dat U iedere keer maar 1 blaadje 
gebruikt, alleen dus het blaadje met het cijfer 1 waar we mee beginnen -
mag ik even aandacht- en gooit U a.u.b. niet het hele boekje in dat 
mandje, neemt U één blaadje van het boekje wat ik zojuist heb aangeduid 
want anders is Uw stem ongeldig. Oké, vacature 1 dus, de heren Breukers, 
Groot en van Voskuilen, vult U de namen in dan zullen die in de mandjes 
worden opgehaald en gaan we vervolgens kijken wat de stemming uitwijst. 
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Voorzitter, mevrouw de voorzitter -waar- hier zit nogal wat consternatie 
ontdek ik. misschien dat U het nogmaals aan een aantal mensen duidelijk 
wilt uitleggen terwijl ze wat stil zijn. Er zijn namelijk mensen die hebben 
blauwe briefjes met 1 stem en 5 stemmen, oranjebriefjes voor 1 stem en 5 
stem, kortom het is niet duidelijk, - ik heb net uitgelegd hoe dat allemaal 
ging -.. klopt, mevrouw de voorzitter, ik heb het ook allemaal begrepen 
maar het schijnt dat niet iedereen het begrepen heeft. 

Voorzitter. 
Goed, maar als iedereen dan stil wil zijn dan kunnen daar geen problemen 
ontstaan, dat vermoedde ik straks al. Diegenen, met een oranjestemkaart 
die hebben dus twee boekjes in die enveloppe gehad, oranje en blauw, we 
gaan beginnen met nummertje 1 van het oranje boekje. Dat blauwe boekje 
hebt U alleen maar nodig als we het met 10 stemmingen uit het oranje 
boekje niet redden, ja, dus oranje kaarten, beginnen met het oranje 
boekje en het eerste blaadje daarvan en daar vult U dan Uw keuze op in 
en het gaat dan over 1 stem de oranje kaarten. 
De witte kaarten gaan beginnen met de witte boekjes, die zijn geldig voor 
5 stemmen. U gaat dus beginnen met het witte boekje met nummer 1 als 
U een witte stemkaart heeft. 
Hebt U een blauwe stemkaart dan zat er een wit en blauw boekje in dan 
beginnen wij met het blauwe boekje dus de kleuren passen precies bij 
elkaar dus wit met wit, blauw met blauw en oranje met oranje en 
nummertje 1 van het eerste blaadje van het eerste boekje. 

Mevrouw de voorzitter, nog even voor de duidelijkheid. Een afdeling die 4 
stemmen heeft heeft 4 oranje boekjes, dus die moeten 4 blaadjes 1 
invullen, dat nog even voor de duidelijkheid. 

Ja want die hebben 4 van die dingen. Goed begrepen? Ja, bij iedere oranje 
kaart horen iedere keer weer boekjes. Oké de mandjes gaan rond. 
Zijn de mandjes opgehaald. Heeft iedereen zijn briefje ingeleverd dan kan 
ik de stemming gaan sluiten, zijn er nog mensen die hun briefje nog 
moeten inleveren nee, oh daar nog, Ineke is nog bezig achterin, daar nog 
Petra. Iedereen zijn briefjes kwijt nu ... , mandjes daar dan heen. Iedereen 
zijn briefjes kwijt, éénmaal ander maal, iedereen zijn briefjes kwijt, 
éénmaal andermaal daar nog klaar éénmaal andermaal de stemming is 
gesloten. 

Voorzitter is de vergadering nu geschorst, - ja er moet geteld worden, even 
hé. 

Voorzitter. 
Is het stembureau klaar - ja voorzitter - oké kunt U dan de uitslag geven. 
Mag ik aandacht. 
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Voorzitter op de 
heer Breukers zijn uitgebracht 422 stemmen 
de heer de Groot 119 
de heer van Voskuilen 117 
er zijn totaal uitgebracht 658 stemmen dan is de helft 329 en dan mag U 
de conclusies trekken. 

Voorzitter. 
Dank U, dan is in de vacature I de heer Breukers gekozen. (applaus) 

Voorzitter, -ja- mag ik nog een opmerking maken, wilt U dan nog een 
keer uitleggen hoe het werkt. 

Oké mag ik dan aandacht want anders ... Wij gaan nu naar vacature 11 daar 
zijn drie kandidaten voor de heer Groot, de heer Klein Klauwenberg en de 
heer van Voskuilen. Wij gaan nu stemmen en ik wil het U graag nog een 
keer uitleggen. De stemwaarde 1 stem daarvoor gelden de oranje boekjes 
en we hebben dus nu nummero 1 gehad, U gebruikt dus nu blaadje 
nummero 2 van het oranjeboekje met 1 stemwaarde. Stemwaarde 5 
gebruikt U het witte boekje,we hebben blaadje 1 gehad we nemen nu 
nummertje 2 het witte boekje 5 stemmen. En 10 stemmen gebruikt U het 
blauwe boekje nummertje 2 alles wat U anders doet is ongeldig. Dus 
vacature 11 nu graag stemmen de heren Groot, Klein Klauwenberg en van 
Voskuilen. Misschien kunt U ook zelf even de mandjes wenken of 
opzoeken zodat het wat sneller gaat. Zijn de stemmen opgehaald, loopt U 
dan even naar de mandjes, iedereen zijn stem uitgebracht. Zijn de 
stemmen uitgebracht éénmaal andermaal stemming gesloten. 

Voorzitter er zijn uitgebracht op 
de heer Groot 46 stemmen 
de heer Klein Klauwenberg 251 stemmen 
de heer van Voskuilen 363 stemmen 
totaal zijn er uitgebracht 660 stemmen, de helft is dus 330 de conclusie is 
aan U. 

Voorzitter. 
Dan is de heer van Voskuilen gekozen in vacature 11. (applaus). 
Dan gaan we naar vacature 111. 
Kandidaten zijn de heren Groot, Sandberg. Ik ga nog een keer het 
spelletje voor U uitleggen. Stemwaarde 1, 1 stem het oranjeboekje met het 
cijfertje 3, oranjeboekje cijfertje 3, 1 stem. 5 stemmen - even aandacht 
graag - het witteboekje cijfertje 3, 5 stemmen. 10 stemmen het 
blauweboekje het blaadje met cijfertje 3, graag Uw keuze invullen en de 
mandjes graag rond. 

Voorzitter er zijn uitgebracht op 
de heer Groot 59 stemmen 
de heer Sandberg 621 stemmen 
totaal 680 de conclusie is overduidelijk. 
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Voorzitter. 
De heer Sandberg is in vacature III gekozen. Alle nieuw gekozene van 
harte gefeliciteerd ik zal afscheid gaan nemen van de hoofdbestuursleden 
die zijn afgetreden. Ik zal de voorzittershamer daarna overdragen en zal 
vervolgens voor een korte tijd de vergadering schorsen. 
Misschien kunnen de mensen die buiten staan, al was het maar uit 
beleefdheid binnenkomen zodat er op een ordentelijke wijze afscheid 
genomen kan worden van degenen, die vertrekken. 

Frans ik wou iets tegen je gaan zeggen. Frans Steenmeijer 27 mei 1988 
41 ste algemene vergadering dus op de dag af vandaag 6 jaar geleden ben 
jij gekozen als lid van het hoofdbestuur. Je zou hem kunnen noemen een 
noeste en zeer consensieuze werker uit Friesland. Hij is de afgelopen 6 
jaar onder ander verantwoordelijk geweest voor de portefeuille Vorming 
en Scholing maar er is natuurlijk veel meer. In een tijd dat politieke 
partijen steeds vaker moeten con&tateren dat ze het met minder leden 
moeten gaan doen is Vorming en Scholing van uitermate grote betekenis. 
Vorming en Scholing van het zittende kader natuurlijk maar ook het 
opleiden van nieuw talent en Frans als voorzitter van de stuurgroep van de 
Haya van Someren Stichting heeft de afgelopen jaren met een hele 
duidelijke lijn zijn taak uitgevoerd. Consequent kiezend voor de breedte 
van het cursusaanbod en ook de kwaliteit in het cursusaanbod. Meer 
verscheidenheid aan cursussen minder vrijblijvendheid, criteria vastleggen 
voor deelnamen aan cursussen en vervolgens het geven van certificaten na 
het volgen van cursussen en dat zijn slechts enkele punten die hij in zijn 
portefeuillehouderschap heeft waargemaakt en ook de LCV de Landelijke 
Commissie Vorming en Scholing is onder zijn leiding uitgegroeid tot een 
volwaardig adviesorgaan. Steeds een luisterend oor voor de functionarissen 
en een groot blijk van waardering van zijn kant en hij onderstreepte 
dikwijls het belang van de Vormings en Scholingsactiviteiten in de 
kamercentrales en in de rest van het land. Je kunt zeggen dat onder 
leiding van Frans Steenmeijer het V ormings en Scholingsinstituut is 
uitgegroeid t~t een professi~neel en modern opleiding~app~~a~t en ik ben 
ervan overtuigd dat Frans met voor de VVD verloren IS. HIJ het steeds 
weer zien dat de afstand van Friesland naar Den Haag niet groter is dan 
van Den Haag naar Friesland en daarmee toonde hij zich een hele goede 
ambassadeur van al dat moois wat Friesland te bieden heeft en ik denk dat 
hij ook zeker in de toekomst regelmatig de weg naar de Gracht zal weten 
te vinden. Frans ik zou ook jou als blijk van grote waardering de 
Thorbeckepenning willen geven. Ik zou daar iets aan willen toevoegen wat 
jij erg op prijs zal stellen. Het zijn een aantal cd's met klassieke muziek, 
het boek van Haya had jij al, dus dat persoonlijke cadeautje dat zal er van 
mij niet bijkomen maar wel een fraaie bloemenstruik (applaus) 

Peter van Vugt werd in 1991 gekozen tot hoofdbestuurslid en dat was een 
paar maanden voordat ik in het hoofdbestuur kwam. Die afgelopen 3 jaar 
Peter, heb jij je laten kennen als een heel kundig bestuurder die binnen en 
buiten de vergaderingen altijd de rust zelve was. Ik heb hem nog nooit in 
zijn functioneren zijn stem horen verheffen of hem geagiteerd gezien. Hij 
bepaalde van te voren exact welke doelen hij wilde realiseren. 
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Hij wist in de vergaderingen door een hele heldere stellingname en een 
heel duidelijk taalgebruik zijn punten binnen te halen en de afgelopen 
3 jaar dat hij in het hoofdbestuur zat heeft hij als portefeuillehouder zich 
onder meer bezig gehouden met het structureel en ook functioneel 
veranderen van de opzet van de VVD-partijcommissies. Met de 
doelstellingen van talent management en kwaliteitsverandering als 
achtergrond heeft hij in een open discussie met de partij toegewerkt naar 
een andere opzet van die commissies. Een andere opzet die borg zou 
moeten staan voor opnieuw een goed advisering naar de diverse fracties 
toe en ook naar de partij toe. En het tekent jou, Peter, dat je je opvolger 
niet meteen wilde belasten met de moeilijke klus van de invulling van die 
nieuwe partijcommissies. We hebben in de laatste vergadering van het 
hoofdbestuur afgelopen dinsdag hebben we de afronding van die 
commissies tot die afronding besloten, je hebt die verdedigd en hoe kan 
het ook anders je hebt die met succes verdedigd. 
Wat mij van Peter bij zal blijven dat is zijn optreden in en buiten de 
vergaderingen. Als alles goed ging en dat gebeurde ook wel eens, dan 
leunde hij wat achterover stak een sigaar op en luisterde heel 
geïnteresseerd naar de discussies, maar als hem iets niet zinde dan kon hij 
ook op een kalme maar soms wat ironische toon zijn mening geven en de 
sleutelwoorden waren dan adviseren en suggereren in het betoog dat hij 
vervolgens hield en dan gaf hij puntsgewijs zijn critiek aan. Hij verloor 
echter daarbij nooit het menselijke detail in de politieke omgangsvormen. 
Hij was in het hoofdbestuur als geen ander in staat om aan te geven dat 
politiek over zaken gaat maar dat het bedreven wordt door mensen. 
Met Peter neemt een persoonlijkheid afscheid van het hoofdbestuur, een 
persoonlijkheid en een heel warmvoelend mens en Loon op Zand, waar hij 
sinds kort wethouder is; heeft een hele goede aan hem. 
Ik zou ook jou graag als blijk van waardering de Thorbeckepenning willen 
overhandigen, ik zou je daarbij een cadeautje willen geven dat erg goed 
van pas gaat komen heb ik begrepen, een boormachine en ook jou als 
persoonlijk cadeautje het boek van Haya daarbij en natuurlijk een 
bloemetje. (applaus) 

Ja en dan als laatste Jan Gmelich Meijling. 
Ook dat is gisteren 5 jaar geleden, dat hij in het hoofdbestuur is gekozen. 
Tot dat hij vorig jaar in de zelfde entourage als waar wij nu deze 
vergadering houden, werd gekozen tot ondervoorzitter, is Jan belast 
geweest met de portefeuilles trubles shooting en talent management en hij 
heeft als ondervoorzitter de laatste portefeuille van talent management 
behouden en hij is tevens portefeuilehouder geworden van positieve actie 
en personeelsbeleid van het Algemeen Secretariaat. Talent management 
Jan, 
heeft onder jouw bewind, verder vorm gekregen en de eerste resultaten 
zijn heel duidelijk zichtbaar en het moet je ook geweldig deugd doen dat in 
samenwerking met de Vereniging van Staten- en Raadsleden de 
bestuurdersvereniging ook nu vorm gegeven gaat worden aan concrete 
activiteiten voor die wethouders in het land die niet zijn teruggekeerd in de 
nieuw gevormde colleges, dat was ook één van die zaken die we er destijds 
mee hebben bedoeld. 
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De brede schouders van Ivo en de speciale rol van een ondervoorzitter die 
waren bij jou Jan ook in grote mate aanwezig. Een speciale rol in de zin 
van het zijn van een klankbord voor de voorzitter en een steun bij het 
functioneren van die voorzitter en net als met Ivo heeft het met jou Jan 
fantastisch geklikt we waren maatjes in goede en in slechte tijden en je 
hebt dat nog eens heel duidelijk gemaakt vorig jaar toen ik op 6 september 
mijn besluit mededeelde dat ik afzag van een nieuwe periode als voorzitter 
door loyaliteit ten opzichte van mij te tonen en vandaag dus hier samen 
met mij te vertrekken. Loyaliteit Jan van mede bestuurders stel ik 
bijzonder op prijs want een voorzitter in wat voor een organisatie dan ook 
maar zeker in een politieke heeft sterk behoefte aan loyaliteit in het 
bestuur en jij hebt dat in ruime mate aan mij geschonken. 
Je had een grote dosis gezonde humor, je toonzetting was gemoedelijk 
maar je liep niet weg voor conflicten. 
Jan ik ben je zeer dankbaar voor de tijd die wij samen mochten 
doorbrengen in dit hoofdbestuur. .Ik wou jou ook een paar cadeautjes 
geven, ik ga je een cadeautje geven wat je denkelijk heel leuk vind dat is 
en verrekijker, ik ga jou, want die heb je nog niet, de nieuwe VVD-das 
geven en ik raad iedereen aan hem te kopen, jij krijgt hem ........ 

Dames en heren, alvorens ik iets tegen Dian ga zeggen en we hadden 
afgesproken dat we het heel kort zouden houden, Dian, daar heb je je niet 
helemaal aan gehouden, maar ik weet niet of ik mij daar aan houd, ik zal 
het proberen, wil ik in ieder geval afscheid nemen vanaf deze plaats als 
ondervoorzitter al diegene heel hartelijk danken met wie ik heb 
samengewerkt mijn mede-bestuursleden; we hebben een enerverende en 
een hele bijzondere periode achter de rug, bestuurlijk gezien. Ik wil ook 
heel nadrukkelijk bedanken al de medewerkers van het bureau waar ik de 
afgelopen periode heel intensief mee heb gewerkt en met name ook met 
de nieuwe directeur, die wij mochten uitzoeken en die wij hebben 
ingewerkt en ik hoop heel oprecht dat de nieuwe bestuursleden dezelfde 
steun zullen ondervinden van de medewerkers die wij hebben ondervonden 
en vanaf deze plaats heel veel succes een de nieuwe voorzitter en uiteraard 
aan mijn opvolger Rolf Haafkens die ik al zoveel jaren ken. 

Dian, toch een paar woorden want we laten je niet zomaar gaan. Je hebt 
daarnet na je speech een staande ovatie gekregen en ik geloof dat, ja, dat 
ook heel nadrukkelijk hebt verdiend. Jij eindigde je speech met de 
woorden ik wist dat niet maar het komt wel goed uit I did it my way, ja je 
deed het op jouw manier en ja daar heb je een heleboel mensen, ja 
misschien meer, dan je op dit moment zou denken, een groot plezier mee 
gedaan. Je hebt ook een aantal mensen daar geen plezier mee gedaan dat 
moet ook gezegd worden en ja ik zeg altijd als je iedereen tevreden stelt 
doe je het ook niet goed maar we kunnen er niet omheen dat het afscheid 
wat vandaag van jou wordt genomen toch op een ander moment 
plaatsvindt dan wij allemaal hadden gedacht. Ik wil dat toch wel even 
zeggen. 
Het is aan de ene kant een vrijwillig afscheid want jij hebt er voor gekozen 
maar aan de andere kant komt het naar mijn mening te vroeg want er was 
nog veel te doen. 
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Maar wellicht heb je in de maanden die voor deze dag plaatsvonden nog 
datgene wat jij je had voorgenomen kunnen overbrengen op degene die je 
zullen opvolgen. 
Die maand september, je refereerde eraan, vorig jaar die zal ik niet licht 
vergeten en ik denk dat vele die hier aanwezig zijn niet beseffen dat jij 
toen een heel belangrijk besluit hebt genomen wat voor de partij 
buitengewoon belangrijk is uitgepakt. Jij hebt namelijk de partij behoed 
voor een bestuurscrisis, voor een voorzitterscrisis en dat heb je gedaan op 
het moment dat dat de partij buitengewoon slecht zou zijn uitgekomen, 
daar was grote moed voor nodig en ik heb er bij gestaan en we hebben er 
lang met elkaar over gesproken onder de zon in .... en ik heb er diep 
respect voor dat je toen dat besluit hebt genomen want dat heeft rust in de 
partij gebracht die we op dat moment zo brood-nodig hadden. 
Wat ook een hele goede eigenschap van je is geweest dat je nadat je dat 
moeilijke besluit had genomen je bent blijven inzetten vanuit de positie als 
voorzitter voor de partij alsof je v.cmdaag weer een nieuwe periode zou zijn 
begonnen en ik denk dat we je daar ook buitengewoon dankbaar voor 
moeten zijn omdat je de leiding die je hebt ingezet, hebt doorgezet tot op 
de dag van vandaag en je volledig hebt ingezet voor de campagne die met 
zoveel succes is afgesloten. 
Ik dank je persoonlijk voor datgene wat we samen hebben beleefd en dan 
weten wij wat dat is. We zijn door diepe dalen ( gelach) gegaan en we zijn 
over hoge bergen geklommen en Loetje die kan rustig, rustig he, Loetje? 
ja, maar de telefoontjes zullen iets minder zijn. 
Beste mensen, dat wilde ik als afscheid zeggen tegen Dian; het was een 
unieke voorzitter en ik denk dat we er trots op mogen zijn dat zij de partij 
in die periode heeft geleid. Ik dank U zeer. (applaus) 

Dank U ik stel mij voor dat ik nu de heer Hoekzema, Willem, hier vraag 
om wat we net voor het journaal gedaan hebben nog even over te dragen 
en dat ik daarna de vergadering schors zodat wij hier even onze rommel 
kunnen opruimen en het nieuwe hoofdbestuur achter de tafel kan 
plaatsnemen. 
(applaus) 

Beste partijgenoten allereerst dank voor het vertrouwen wat ik van U 
gekregen heb. Aan deze voorzittershamer zitten 31 zetels. 31 zetels waar 
Dian van Leeuwen ook aan heeft meegewerkt en ik weet en ze heeft me 
dat nog zo bezworen om niet te zeggen, maar dat ligt niet in mijn aard 
Dian, ik vind dat we op een warme manier van elkaar afscheid moeten 
nemen en vandaar dat ik dat toch graag even heel kort in jouw richting wil 
zeggen. Het ga je goed, we hopen nog veel van je talenten gebruik te 
kunnen maken in onze partij en ik hoop je nog heel vaak tegen te komen 
in onze mooie partij. Dank je wel. (applaus) 

We hebben even een korte schorsing om de zaken hier achter de tafel 
weer op orde te stellen. 
Mag ik de nieuwe bestuursleden vragen om hier achter de tafel zitting te 
nemen. 
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Voorzitter. 
Het is de bespreking van het beleid van de kamerfracties en van de VVD
leden in het Europees Parlement. Ik wou het als volgt doen dat gelet op 
het feit dat nu de Tweede Kamerfractie een nieuwe samenstelling kent is 
in tegenstelling tot ander jaar door de Tweede Kamerfractie geen 
uitgebreide motie natuurlijk uitgebracht en ter inleiding van de discussie 
wil ik de heer Bolkestein, Luteijn en de Vries vragen kort de bespreking in 
te leiden en we beginnen dus met de Tweede Kamerfractie en op dat punt 
wou ik graag het woord geven aan de heer Bolkestein als een korte 
inleiding. (applaus) 

Heer Bolkestein. 
Dames en heren ik begrijp van de voorzitter dat hij van mij verwacht dat 
ik het beleid van de Tweede Kamerfractie van het afgelopen jaar, wat zeg 
ik? ... van de afgelopen 4 jaren, in het kort inleid. Het is een zware taak 
voor mij om aan dat verzoek te voldoen omdat er de afgelopen 4 jaar 
sinds de Tweede Kamerfractie mi'j verzocht heeft om haar voorzitterschap 
op mij te nemen en dat was Koninginnedag 1990 zoveel is gebeurd. 
Wij hebben geprobeerd in die 4 jaar om ons werk in de Tweede Kamer te 
laten verlopen langs drie lijnen. In de eerste plaats heeft bij ons de wens 
voorgezeten om het keurmerk het imago van deugdelijkheid en 
betrouwbaarheid en degelijkheid dat onze partij altijd heeft gekenmerkt 
om dat keurmerk en waarmerk te herbevestigen. In de tweede plaats 
hebben wij bij ons werk in de Tweede Kamer het oog altijd gericht gehad 
op de lange termijn. Natuurlijk konden wij ook de bal die soms voor open 
doel lag niet veronachtzamen natuurlijk vereiste de krant van 
morgenochtend ook de aandacht maar bij alles hebben wij het oog gericht 
gehad op de lange termijn omdat wij wensten ten koste alles datgene te 
vermijden wat de Partij van de Arbeid is overkomen namelijk zich zelf 
tegenkomen en in de derde plaats hebben wij gestreefd om in bepaalde 
politieke discussies het leiderschap naar ons toe te trekken en te 
ontwikkelen en dat hebben wij gedaan. Ik noem de onderwerpen niet., ze 
zijn bekend. Het is ons niet altijd makkelijk gevallen maar dat hebben wij 
gedaan en mij dunkt dat zoals de Engelsen altijd zeggen "the proef of the 
pudding is in the eating", mij dunkt dat dat ook is gehonoreerd eerst bij de 
Gemeenteraadsverkiezing en toen bij de Kamerverkiezingen en zonder 
twijfel over een paar weken bij de Europese verkiezingen. En wij hebben 
dat gedaan in volstrekte eensgezindheid. Er is vanavond het een en ander 
gezegd in de zin van dankwoorden aan deze en genen. Misschien mag ik 
nu en hier ook een dankwoord richten aan mijn collega's in de fractie de 
21 mensen, de 21 mannen en vrouwen met wie wij sinds Koninginnedag 
1990 die tocht hebben doorgemaakt. Het was bij tijden een barre tocht; 
niet alles verliep even goed. We hebben elke week intensief, mag ik zeggen 
hartstochtelijk vergaderd over strategie en tactiek en media en andere 
partijen en hoe wij alles in elkaar zouden steken dat hebben wij week in 
week uit gedaan zoals ik zeg het was enigszins een tocht door de woestijn 
maar wij zijn nu bij de oases aangekomen en ik ben mijn 21 collega's daar 
intens dankbaar voor. (applaus) 
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Voorzitter. 
Dan zijn er in ieder geval twee schriftelijke vragen binnen gekomen de ene 
is van de heer Kolthof uit Castricum en dat behelst het huurbeleid en daar 
zal Annemarie J orritsma op reageren. 

Mevrouw Jorritsma. 
Voorzitter ik zal dat graag doen hoewel het eigenlijk beantwoord had 
moeten worden door mijn collega van Erp die hier helaas vanavond door 
familieomstandigheden niet aanwezig kan zijn en ik moet het dus naar 
beste vermogen doen waar het huurbeleid niet in mijn portefeuille zit maar 
er ooit wel eens een tijdje in heeft gezeten. De vraag die mevrouw Kolthof, 
voorzover ik eruit begrepen heb, heeft gesteld is, de huurverhoging voor 
dit jaar is gesteld op minimaal 4,25% maximaal 5 1/2 % de grote 
maatschappijen die in de particulieren sector verhuren rekenen de 
maximale verhoging aan hun huurders zonder enige uitleg over waarop dit 
gebaseerd is er zou immers net zo goed de minimale verhoging berekend 
kunnen worden. Na slechte ervaringen in vorige jaren waarbij 
huurcommissie en ministerie betrokken en ons de huurderscommissie door 
de verhuurders verteld wordt dat hij ons niet te woord hoeft te staan en 
formeel niets met ons te maken heeft is mijn vraag, wanneer komt er 
wetgeving waarbij ook de rechten van huurders in de niet sociale 
huursector geregeld worden. 
Ja dat is een prachtige vraag met een niet zo verschrikkelijk makkelijk 
antwoord in die zin dat de rechten en de plichten van de huurders en 
verhuurders geregeld worden in het Burgerlijk Wetboek daar staan een 
aantal bepalingen opgenomen en voorzover het particulieren 
huurwoningen betreft moet men vervolgens in de eigen privaatrechtelijke 
huurcontracten overige regelingen met elkaar treffen. En als huurder en 
verhuurder dat niet gedaan hebben dan kan ook de wetgever daar weinig 
aan doen. Overigens is het niet zo dat een huurder vervolgens geheel 
rechteloos is een huurder kan op het moment dat hij vindt dat de 
huurverhoging tot een zodanig huurbedrag stijgt dat dat niet in rede 
gevraagd kan worden voor de woning die het betreft kan hij altijd naar de 
rechter toe stappen en vragen om een vermindering van de huur, dat is 
een moeilijke gang maar ik verwacht zelf dat waar de huurmarkt wat 
ruimer gaat worden op een aantal plekken in het land, ik moet erkennen 
dat dat niet overal het geval is en mevrouw woont in Castricum ik vrees 
dat het daar op bepaalde, in bepaalde sectoren nog behoorlijk krap zal 
zijn. Toch denk ik dat die tijd wel naderbij komt vooral omdat verhuurders 
de laatste jaren ook meer vrij gelaten worden in het verhogen van huren 
waar wij op zich als liberalen ook niet tegen zijn. 

Voorzitter. 
Wil mevrouw Kolthof of de heer Kolthof, ik heb op mijn briefje de heer 
Kolthof staan nog nader op dit antwoord ingaan zo niet dan danken wij 
Annemarie voor haar antwoord. 
Een tweede vraag van mevrouw Hey uit Den Haag en die wil graag nadere 
informatie over de bonus malus in verband tot de informatie en daar zal 
de heer Linschoten op antwoorden. 
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De heer Linschoten. 
Ja voorzitter heel graag. Mevrouw Hey, die stelt de vraag aan de orde wat 
voor een wijzigingsvoorstellen wij als VVD hebben ingediend met 
betrekking tot de bonus malus regelen en ze vraagt zich af of je in een 
formatiepoging met de Partij van de Arbeid op dat punt tot 
overeenstemming kan komen omdat de Partij van de Arbeid zich altijd zo 
enorm voor die regeling heeft ingespannen. 
Allereerst de eerste vraag, wat willen wij als VVD fractie straks met die 
bonus malus regeling. Wij willen dat die van tafel gaat. We hebben 6 
weken geleden een initiatief wetsontwerp ingediend om die bonus malus 
regeling in zijn totaliteit te schrappen omdat we ervan overtuigd zijn dat 
het instrument volstrekt averechts werkt niet alleen averechts vanwege de 
wijze waarop het in elkaar steekt maar juist ook op dit moment vanwege 
het imago de regeling heeft je ziet op dit moment dat mensen waar ook 
maar iets mee aan de hand is dat die op de arbeidsmarkt geen schijn van 
kans hebben om dat werkgevers zich wel tien keer bedenken voordat zo 
iemand wordt aangenomen. Met andere woorden die regeling moet van 
tafel en het zal natuurlijk ook een rol spelen bij de formatie. Dus stelt U 
de vraag aan de orde kun je op dat punt afspraken maken met een partij 
als de Partij van de Arbeid die daar altijd zo voor geijverd heeft. Mevrouw 
Hey, neemt U één ding van mij aan; als het komt tot samenwerking met 
de Partij van de Arbeid dan zal die partij veel meer moeten inslikken waar 
ze de afgelopen jaren altijd voor geijverd heeft. Dank U wel. (applaus) 

Voorzitter. 
Wil mevrouw Hey nog reageren?, Zo niet dan een derde punt, wij hebben 
dat vanmiddag al binnen gekregen als een soort ingekomen stuk aan de 
algemene vergadering van de VVD bijeen op 27 en 28 mei een brief van 
Frank van der Vorm en het behelst de paarse coalitie. Er is afgesproken 
dat deze brief een korte behandeling zou krijgen bij dit agendapunt. De 
brief is ook kort genoeg om hem U nog even voor te lezen. 

's-Gravenhage, 27 mei 1994. 
Geachte vergadering, 
Veel VVD kiezers maken zich zorgen over een mogelijke paarse 
coalitie. Niet omdat deze uitgesloten moet worden maar omdat de 
VVD hierin onvoldoende tot zijn recht zou komen. 
Immers, welke campromise er ook worden gesloten, een paarse 
coalitie wordt in de ogen van veel kiezers alleen maar gezien als 
een kabinet Kok. Het eerste kabinet met een socialistische premier 
sinds Den Uijl. VVD en D'66 zijn de winnaars van de verkiezingen 
samen hebben de liberale partijen 55 zetels de Partij van de Arbeid 
37. Het wordt daarom tijd dat er liberale leiding wordt gegeven aan 
de Nederlandse politiek. Hierin past geen socialistische premier. 
Om dat dit zovelen bezig houdt verzoek ik U om een 
gedachtenwisseling tijdens onze algemene vergadering dit weekeinde 
in Breda over de wenselijkheid van een paarse coalitie. 
Vertrouwend, dat U hiervoor een passend moment weet te vinden 
verblijf ik hoogachtend, 

Frank van der Vorm. 
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Aangezien de besprekingen in volle gang zijn het een buitengewoon tere 
aangelegenheid is zou ik willen voorstellen dat Frits Bolkestein hier kort 
op in gaat en dat we dit punt dan voorlopig afsluiten in dit verband. 

Heer Bolkestein. 
Meneer de voorzitter, dames en heren. Een jaar of 5/6 geleden heeft onze 
partij zich gebogen over een rapport van een commissie. De Commissie 
heten de CommissieNorden het rapport Ongebroken Lijnen. En wij 
hebben er over gecongresseerd, het staat U nog levendig voor de geest. In 
hotel Krasnapolski in Amsterdam en daar is het rapport Ongebroken 
Lijnen unaniem aangenomen. En in dat rapport, tegen het einde daarvan, 
de laatste pagina geloof ik, staat dat de VVD in de toekomst geen enkele 
grote partij meer behoort uit te sluiten van coalitie gesprekken. Dat de tijd 
voorbij is dat onze partij blokkades opwerpt in de richting van welke grote 
andere partij dan ook en dat dus een coalitie zonder het CDA tot de 
mogelijkheden behoort te zijn. Enige tijd daarna, ik heb het daarnet al 
gezegd, koninginnedag 1990 heeft de fractie mij verzocht haar 
voorzitterschap op zich te nemen en in deze zaak heb ik als mijn leidraad 
datzelfde rapport Ongebroken Lijnen gekozen. En van het begin af aan 
vanaf mijn voorzitterschap is de leidraad van onze fractie geweest geen 
blokkades jegens welke partij of welke persoon dan ook maar dan ook 
geen gefleurt, geen blokkades geen gelleurt dat is onze vaste stelregel 
geweest de afgelopen 4 jaar en de partij heeft daar bij mijn weten nooit 
een protest tegen laten horen. 

Ik heb daarnet gezegd dat degelijkheid, betrouwbaarheid en deugdelijkheid 
het imago het keurmerk het warenmerk van onze partij is en dat we dat in 
de Tweede Kamer hebben weten te herbevestigen. Wij moeten dus een 
zekere consistentie nastreven en in het licht van het rapport Ongebroken 
Lijnen en van datgene wat de Tweede Kamerfractie de afgelopen 4 jaar 
naar voren heeft gebracht, geen blokkades, geen gefleurt, zou het 
natuurlijk wel vreemd zijn als nu, waar die coalitie waar het CDA geen 
deel van uitmaakt, onderzocht wordt, als wij in deze omstandigheden 
zouden zeggen; het spijt me wel, we zijn niet thuis, we zijn niet thuis, wij 
doen niet mee met dat onderzoek, wij hebben dus in feite toch een 
blokkade jegens één bepaalde combinatie. Ik breng het onder Uw 
aandacht en voeg daaraan toe dat wij op dit ogenblik niet bevreesd zijn om 
te onderhandelen met wie dan ook. (applaus) 
Wij zijn niet bevreesd te onderhandelen met wie dan ook want de dagen 
dat het CDA 32 zetels groter was dan de VVD zijn voorbij en de dagen 
dat de Partij van de Arbeid 27 zetels groter was dan de VVD zijn ook 
voorbij. Slechts 6 zetels scheiden ons van de Partij van de Arbeid slechts 3 
zetels scheiden ons van het CDA. Dat zijn 3 grote partijen die alle drie in 
ongeveer de zelfde krachtsverhouding hebben in de 30 zetels en dat 
betekend dat in geen enkele combinatie waarin de VVD vertegenwoordigd 
is men om onze standpunten heen kan. (applaus) 
En ik zeg U nader dat wij graag willen regeren. De VVD is geen actie 
partij de VVD is een beleidspartij wij zijn opgericht om te regeren want 
wij denken dat wij dat beter kunnen dan andere partijen. (applaus) 
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Wij zijn opgericht om te regeren, wij willen graag regeren maar niet ten 
koste van alles. Wij willen alleen regeren om een andere politicus te 
citeren, wij willen alleen regeren als er wat te regeren valt. (applaus) en wij 
gaan die besprekingen dan ook niet in blindelings alleen uit wens om op 
het kussen te zitten zoals dat soms wordt genoemd. Wij hebben als 
leidraad ons beginselprogramma en nader hebben wij ons 
verkiezingsprogramma en ik zeg U als wij het essentiële, als wij het 
essentiële uit onze verkiezingsprogramma niet terugvinden in het 
regeeraccoord als wij het essentieel over banengroei over 
ombuigingsbedragen over misdaadbestrijding en over een deugdelijke 
asielwetgeving als wij dat niet terugvinden in het regeeraccoord dan doen 
wij niet mee (applaus). 
Dat is het zogenaamde werkaccoord dat wij voor de verkiezingen naar 
voren hebben gebracht en waarvan wij hebben gezegd dat willen wij 
terugzien in een regeeraccoord en wij houden daaraan vast, dus ik zeg 
tegen U weest niet bezorgd wij zijn niet van gisteren wij letten op ons aller 
zaak. Dank U voor Uw aandacht (applaus). 

Voorzitter. 
Dames en heren ik wil toch hier nadrukkelijk naar voren brengen dat we 
samen zoals wij hier aanwezig zijn nadrukkelijk het vertrouwen uitspreken 
in het feit dat alleen Frits niet alleen van gisteren is maar ook van morgen 
en dat is Gijs van Ardenne ook en na deze twee heren vertrouwen we 
deze zaak van ganser harte toe. Dank U zeer. (applaus) 

Dan wil ik nu graag het wordt geven aan David Luteijn, fractievoorzitter in 
de Eerste Kamer. 

Heer Luteijn. 
Voorzitter dames en heren, het is voor mij wat onwennig want meestal 
mag ik bij een bijna lege zaal aan het eind van de vergadering op zaterdag 
U toespreken, ook dan moet ik kort zijn. Ik begrijp dat er vele dorstige 
kelen in deze zaal zijn Annemarie, dus ik zal ook nu kort zijn. 
Toch misschien goed om in het kader van wat er gezegd is en we hebben 
serieus datgene aan de orde wat in beide parlementen speelt, in de eerste 
plaats een paar korte opmerkingen over de Eerste Kamerfractie. 
Afgelopen parlementaire jaar heeft er, als ik het zo mag uitdrukken, een 
matige kwalitatief onvoldoende oogst aan wet en regelgeving opgeleverd. 
Dat was eigenlijk al de bevestiging van een beeld van een kabinet dat niet 
inspirerend niet toekomst gericht bezig was. Bovendien werden wij, dus in 
de Tweede Kamer geconfronteerd met een reeks wetten en regelgeving 
die, of de nodige mankementen vertoonden of waarbij de uitvoering 
voorspelbaar in het honderd zou lopen en problemen zou geven of die 
soms ook belangrijke onrechtvaardigheden in zich hielden, denk maar aan 
de wet bodumsanering. Met zorg nemen we waar dat te vaak gewoon 
kwalitatief een matig wetgevingsproduct wordt afgeleverd. 

Met het Ministerie van Justitie onder leiding van Hirsch Ballin wel in een 
aantal malen, helaas moeten wij zeggen, en Frits Korthals Altes weet dat 
maar al te goed en helaas moeten wij zeggen met dat Ministerie voorop. 

63 



En uit een oogpunt van degelijke en bestuurlijke en wetgevende prestaties 
zal de Eerste Kamerfractie er dan ook geen traan om laten dat hij is 
afgetreden. 
Dames en heren, ook moeten wij constateren dat van de gewenste 
vereenvoudiging van wet en regelgeving, waar we toch allemaal naar 
verlangen, weinig is terecht gekomen. Ik moet zeggen in alle openheid ook 
mede door de vaak uitbundige amendering op het allerlaatste moment in 
de Tweede Kamer, het voorbeeld van het fiscale duo Vermeend/ 
Vreugdenbil gelukkig is dat gesplitst nu, is daarvan een voorbeeld en ik wil 
daarbij gelukkig met veel genoegen onmiddellijk constateren dat de VVD 
Tweede Kamerfractie hier zeker geen blaam treft. Met het crities 
tegenspel dat zij in de Tweede Kamer hebben gegeven konden wij ons 
vrijwel altijd geheel verenigen en konden we ook makkelijk aansluiten in 
de Eerste Kamer. Zonder twijfel zal de ervaring van de laatste jaren de 
ervaring met dit kabinet de neiging binnen de Eerste Kamer als geheel en 
zeker ook binnen onze fractie om, zeer critisch te oordelen over de 
kwaliteit en het sluit eigenlijk aan toch bij de eerste opmerking van Frits 
de kwaliteit van de wet en de regelgeving zal die neiging eerder toe dan 
afnemen. Me dunkt daarom dat ook bij de vorming van een nieuw kabinet 
van welke samenstelling dan ook een belangrijk uitgangspunt dient te 
worden meegenomen, verbetering van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en 
de doorzichtigheid van wet en regelgeving. 
Dat als een opmerking vanuit onze specifieke functie vanuit de Eerste 
Kamer. 
Dan, dames en heren een tweede opmerking wil ik graag maken van meer 
persoonlijke aard. Aan het eind van de lopende zittingsperiode van de 
Eerste Kamer en dat is zoals een aantal weten niet allemaal denk ik, 
voorjaar 1995, zat ik zelf bijna 12 jaar kamerlid waarvan 8 jaar 
fractievoorzitter zijn. Een periode waarin de partij met pieken en dalen in 
haar bestaan te maken heeft gehad en waarin de Eerste Kamerfractie heb 
ik het gevoel zich als een hechte eensgezinde club een belangrijke stabiele 
factor binnen de partij heeft getoond. Ik heb zelf ervaren dat de 
combinatie van functies in het bedrijfsleven of maatschappij die wij als 
Eerste Kamerleden vervullen en de politiek dat dat inspirerend is en dat 
dat geweldig veel extra mogelijkheden geeft. Maar het betekent ook en dat 
geldt natuurlijk in belangrijke mate nog extra als fractievoorzitter een 
constante worsteling met de beschikbare tijd en de invulling van de agenda. 
Zeker waar enkele van mijn functies in het bedrijfsleven een sterk 
toenemend tijdsbeslag ook in deze moeilijke economische tijden vergen. 
En het is om die reden dat ik besloten heb mijn lidmaatschap van de 
Eerste Kamer volgend jaar niet te continueren en derhalve het 
fractievoorzitterschap ook dan te beëindigen. Dat geeft de partij denk ik 
overigens ook de mogelijkheid om de altijd noodzakelijke doorstroming te 
realiseren en voorkomt ook mijn, wat ik intussen heb moeten constateren 
in mijn langjarige ervaring, teveel trekjes van vastroestende gewoontes en 
elementen van dejá vu gedrag zou gaan vertonen. Uiteraard vergadering, 
dames en heren, zal het liberale virus waarmee ik ook zwaar even als U 
besmet ben mij in de naaste en wat verdere toekomst blijven dwingen mee 
te helpen aan de verdere ontwikkeling van de VVD tot de grootste partij 
van het land. Dank U. (applaus) 
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Voorzitter. 
Wel dames en heren dit is toch een mededeling waar we toch even over 
moeten nadenken. Gelukkig hebben we nog een jaar dat we van de 
kwaliteiten en de geweldige ervaring en inzichten van David Luteijn 
gebruik kunnen maken. Ik wil wel zeggen dat ik het jammer vind dat hij dit 
besluit heeft moeten nemen maar uiteraard respecteren we dat en hij heeft 
dat ook duidelijk aangegeven welke redenen daartoe zijn. Dit is nog niet 
het moment van afscheid maar ik wil toch een grote waardering uitspreken 
de manier waarop hij de Eerste Kamerfractie van onze partij leidt. 
(applaus) 

Mag ik de zaal vragen of er nog vragen zijn in de richting van de Eerste 
Kamerfractie. Het is duidelijk. Vervolgens gaan we naar onze laatste 
spreker voor dit punt en dat is Gijs de Vries onze lijsttrekker voor de 
Europese verkiezingen. (applaus) 

Gijs de Vries. 
Dank U wel, voorzitter, allereerst nog heel hartelijk gefeliciteerd met Uw 
benoeming en de nieuwe leden van het hoofdbestuur. Geen inhoudelijk 
verhaal, dat doen we morgen; het is bovendien al laat, maar wel twee 
opmerkingen van meer organisatorische aard over de komende jaren en 
onze rol als Uw vertegenwoordigers in het Europees Parlement. 
Ik heb velen van U de afgelopen weken en maanden op alle mogelijke en 
onmogelijke plekken in het land gezien, in dubbeldekker-bussen uit 1960, 
in modernere bussen op alle mogelijke bijeenkomsten en ik heb daar één 
ervaring van meegenomen een indruk van meegenomen en dat is dat wij 
als Partij in die regio's in die steden op het platteland heel sterk 
overkwamen, omdat wij kwamen met een team waar zowel mensen uit de 
lokale politiek in zaten soms provinciale politiek mensen uit de landelijke 
politiek en mensen uit de Europese politiek. Daar was nou eens een partij 
die van die drie niveaus één verhaal maakte en die ook antwoord kon 
geven op vragen van mensen die betrekking hadden op al die drie niveaus. 

Een tweede· ding, dat ik uit die campagne heb meegenomen is dat mensen 
het ontzettend op prijs stelden, dat we naar ze luisterden, dat wij 
werkbezoeken brachten, dat wij niet alleen avonden hadden met een 
podium hoog en een zaal laag en hier is de wijsheid en daar zijn de vragen 
maar dat we met mensen praten over hun bedrijf, over hun organisatie, 
over hun persoonlijke situatie. 
Ik denk, dames en heren, dat wij veel meer de komende jaren die lijn op 
moeten, dat wij ja, een beleidspartij zijn, maar dat wij ook meer actie partij 
zullen moeten worden en veel meer het land in moeten gaan, niet alleen in 
verkiezingstijd maar ook in de tussenliggende periode. 
Onze inbreng als nieuwe leden van het Europees Parlement willen wij 
graag daarbij leveren. Ik denk dat het erg belangrijk is dat wij als partij 
daarmee doorgaan. Kiezers die willen niet alleen politici die eén keer in de 
zoveel jaar komen vertellen wat er goed is voor het land, die willen veel 
meer mensen hebben die hun opzoeken naar hen luisteren. Laten we die 
lijn voortzetten, dames en heren. (applaus) 
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Een tweede punt betreft die beroemde democratische gat in Europa, toch 
even inhoudelijk. Dat kan niet alleen worden gedicht met meer 
bevoegdheden door het Europees Parlement. Wij krijgen als burgers alleen 
meer greep op dat stuk van de Nederlandse wetgeving dat in Brussel wordt 
vastgesteld als het Europees Parlement en de Nationale Parlementen en 
nu ook de Tweede Kamer veel nauwer samenwerken. Ik denk dat dat voor 
ons als Partij een inspiratie moet zijn om met de nieuwe Tweede 
Kamerfractie en met de nieuwe Eurofractie de intensieve samenwerking 
die we de afgelopen jaren hebben gehad nog verder uit te bouwen, dat wij 
vaker samen moeten optrekken, portefeuillehouder met portefeuillehouder, 
wij zullen ook als Europese liberale-fractie straks na de verkiezingen graag 
voor die leden van de Kamerfractie, die daar prijs op stellen de contacten 
in Brussel in kaart brengen en er voor zorgen dat die lijnen korter worden. 
Veel van de Nederlandse wetgeving komt uit Brussel, het is belangrijk voor 
de Kamer dat zij daar greep op krijgt, veel van wat wij als Euro
parlementariers willen verwezenlijken lukt alleen als wij steun krijgen in de 
Nationale Parlementen. Wij zijn een partij met één geluid, locaal, 
Europees, nationaal, provinciaal. Laten we dat ook in de relatie Kamer -
Europees Parlement de komende jaren intensiveren. Aan ons, dames en 
heren, zal het niet liggen, aan een nieuwe Kamerfractie ook niet, ik zie 
daar zeer naar uit. (applaus). 

Voorzitter. 
Morgen gaan we door met de campagne voor de Europese verkiezingen en 
dan zal Gijs de Vries nog weer een gloeiende toespraak houden en ons 
weer nadrukkelijk in de startblokken zetten om er werkelijk een derde 
succes van te maken. 
Het laatste punt van deze vergadering de rondvraag. 
Wie van U mag ik nog het woord geven. 

Voorzitter ik wil graag aandacht vragen voor één zaak en dat is een 
huishoudelijke zaak maar toch belangrijk en dat betreft de 
kandidaatstellingsprocedure voor de Eerste Kamer. Die is heel recentelijk 
bekend gemaakt maar de afdeling krijgt toch wel heel erg weinig, ook 
mede gezien de vacantieperiode, om kandidaten te kunnen noemen en 
mijn verzoek aan het hoofdbestuur is om in de eerstvolgende vergadering 
te bekijken of het mogelijk is om die procedure op te rekken zodat 
afdelingen meer tijd krijgen om namen te noemen waarbij ik dan denk aan 
een termijn van 1 oktober en ik denk ook dat vanwege de procedure dat 
dat ook zou kunnen maar ik verzoek U dat te bekijken. 

Voorzitter. 
Ja ik zeg U toe om dat in de eerstvolgende hoofdbestuur te bekijken en als 
daar mogelijkheden toe zijn dan zullen we daar natuurlijk graag toe bereid 
zijn. 

Verder geen punten. 
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Mevrouw Buzeman, Den Haag. 
Nou ik wou dat graag ondersteunen, meneer de voorzitter, met name 
omdat er een hele hoop afdelingen zijn die geen orgaan meer hebben om 
die vergaderingen te publiceren en de agenda daarvan te publiceren en het 
zou erg fijn zijn als die procedure wat uitgerekt werd, ook omdat dan de 
kandidaten dan wat minder lang al bekend zijn dat is voor hen zelf ook 
prettig. 

V oorzitter. 
Accoord, we zullen dat serieus bekijken en zo enigszins mogelijk zullen wij 
daaraan tegemoet komen. Nog een vraag. 

Mevrouw Hey, uit Den Haag. 
Ik heb niet zozeer een vraag danwel een oproep aan het Algemeen 
Secretariaat en dat betreft het indienen van de kieslijsten voor de Tweede 
Kamerverkiezingen de afgelopen verkiezingen. Door allerlei perikelen en 
onder andere was dat het feit dat de wijziging van de kieswet in 1989 aan 
het Algemeen Secretariaat voorbij is gegaan is een aantal kandidaten dat 
betreft vanaf plaats 40 op verkeerde kieslijsten terecht gekomen en ik denk 
niet dat het heel veel schade heeft toegebracht alhoewel het wel heel 
vervelend is. Ik zou daarom het algemeen secretariaat willen oproepen om 
voor de toekomst daar alle zorgvuldigheid in te betrachten en ik kan ze in 
ieder geval aanbeveling om in ieder geval het Staatsblad te lezen. Zelf heb 
ik ja, behoorde ik tot de hekkensluiters dus ik heb toch niet zo'n grote 
achterban maar ik werd op 3 mei door een aantal mensen gebeld en één 
opmerking was wel grappig van Annemarie we hebben echt tot onder de 
stemmachine gekeken maar jouw naam niet kunnen vinden, ja, jammer 
maar je moet het toch uitleggen en vandaar mijn oproep. Dank U wel. 
(applaus) 

Voorzitter. 
Mevrouw Hey, ik heb het voorrecht gehad om een aantal 
hoofdbestuursvergaderingen al meegemaakt te hebben en dit punt is heel 
nadrukkelijk aan de orde geweest en we gaan dit ook nadrukkelijk 
beschrijven in de administratieve organisatie van het secretariaat. 

Verder geen vragen, dan heb ik nog een mededeling. Kan voor al diegene 
onder U die morgen ook komen even van belang zijn. Het parkeerregime 
van Breda (gelach) niet erg hoor; de burgemeester kan rustig blijven zitten, 
hoeft niet weg te rennen, was vandaag, vrijdag het parkeerregiem f.2,50, 
voor de gehele dag, morgen zaterdag dat is een bijzonder dag in Breda is 
dat f. 7,50 voor de gehele dag en dit verdient toch wel aanbeveling om U 
dat even te melden dus neemt U iets meer geld in Uw portemonnaie mee. 
Dan schors ik de vergadering tot morgenochtend precies 10.30 uur en ik 
hoop U allen weer te zien bij de start van de Europese campagne. 
Ik dank U zeer. 
(applaus) 
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afdelingen 

- bespreking van het beleid van het 
hoofdbestuur 
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verantwoording, het jaarverslag van de 
penningmeester over 1993 en de 
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- verkiezing leden van het hoofdbestuur, 
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de campagne voor de Europese verkiezingen. 

10.30 uur opening en speech door drs W.K. Hoekzema 
(de nieuwe partijvoorzitter) 

10.45 uur talkshow met de heer Hoekzema en de heer Luteijn 
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11.10 uur - talkshow met Jan Kees Wiebenga en Hans DiJstal 
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Terpstra en Robin Linschoten over ouderenbeleid en 
sociale zekerheid 

11.30 uur - tweegesprek tussen Annemarie Jorritsma en Florus 
Wijsenbeek over de "Europese Heg" 

11.35 uur - pauze 
11.45 uur speech door Frits Bolkestein 
11.55 uur - speech door Gijs de Vries 
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12.20 uur - talkshow met Gijs de Vries en Frits Bolkestein 
12.55 uur afsluiting door Gijs de Vries 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 

47STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(94ste algemene vergadering) 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD wordt 
gehouden op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 1994 in het 
Turfschip te Breda. 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de centrale
vergaderingen van de ondercentrales en kamercentrales, de 
commissies van advies (art. 60 h.r.) en de bijzondere groepen 
(art. 78.1 h.r.) kunnen tot en met 5 april 1994 amendementen 
c.q. moties bij de algemeen secretaris worden ingediend op de 
voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. Deze 
amendementen en moties worden gepubliceerd in de Mededelingen 
hoofdbestuur van eind april 1994 (zie voor wijze van 
indiening: N.B.1); ook het financieel verslag van de 
penningmeester wordt in die uitgave van Vrijheid en Democratie 
opgenomen. 

AGENDA: 

vrijdag 27 mei 1994, 14.00 uur •••••••• 

1. Opening door de voorzitter, mr.E.J.J.E. van Leeuwen
Schut 

2. Voorstel van een afdeling (huishoudelijk) 

afdeling Beverwijk (briefnr. 815983) 
Tekst: 
Het "Reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (TK)" zodanig te 
wijzigen dat de naam voor plaats nr. 1 op de lijst wordt 
vastgesteld uit een rechtstreekse verkiezing door alle 
VVD-leden. 

Toelichting: 
Er is geconstateerd dat het ontwerp op de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor veel discussie 
heeft gezorgd. Met name de mogelijke kandidaten voor de 
positie van lijsttrekker en de wijze waarop dit werd 
afgehandeld heeft in de belangstelling gestaan. Dit 
heeft de VVD geen goed gedaan omdat terecht getwijfeld 
kan worden aan het democratische gehalte van de 
beslissingen, hoezeer ook deze procedureel in 
overeenstemming met het "Reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal (TK)". Juist vanwege het feit dat de 
lijsttrekker het gezicht van de VVD vormt, stellen wij 
voor om de lijsttrekker (in analogie met Groen Links) 
rechtstreeks door de leden te laten verkiezen in plaats 
van de getrapte verkiezing zoals die nu in de procedures 
verwerkt is. 
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Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur heeft besloten om een totaal pakket van 
evaluaties (GR, TK, EP en wellicht PS) te willen 
behandelen, zodat ook afstemming en deregulering van de 
diverse regelingen gelijktijdig plaats kunnen vinden. 
Het hoofdbestuur is voornemens om dit zo spoedig 
mogelijk te realiseren. 

KC Utrecht (briefnr. 816058) 
Tekst: 
De kamercentrale Utrecht, in centralevergadering bijeen 
op zaterdag 13 november 1993, dient hierbij het volgende 
voorstel in ter bespreking op de 47ste jaarlijkse 
algemene vergadering. 

"De kamercentrale Utrecht stelt voor de periodieke 
uitgave van de VVD genaamd Vrijheid en Democratie 
frequenter te laten verschijnen dan tot nu toe het geval 
is. 
Dit om meer contacten met de achterban te hebben en 
bestaande contacten met de leden te verstevigen". 

Advies hoofdbestuur: 
Dit voorstel zal worden behandeld bij agendapunt 3c. 

Voorstel kamercentrale Leiden (briefnr. 816131) 
Tekst: 
"Namens het bestuur en de centralevergadering van de 
kamercentrale Leiden, in vergadering bijeen op 20 
november jl. deel ik u hierbij mede, dat tijdens 
genoemde centralevergadering is besloten om aan 
bovenstaande jaarvergadering ter besluitvorming voor te 
stellen de aankondiging van cursussen van de Haya van 
Somerenstichting weer op te nemen in Vrijheid en 
Democratie". 

Advies hoofdbestuur: 
Dit voorstel zal worden behandeld bij agendapunt 3c. 

afdeling Dalfsen (briefnr. 816023) 
Tekst: 
"In de ledenvergadering van onze afdeling d.d. 10 
november 1993 is unaniem een motie aangenomen waarin de 
vergadering haar ongerustheid en afkeuring uitspreekt 
over het feit dat sommige coryfeeën in onze partij menen 
zich te kunnen veroorloven om te pas en te onpas 
publiciteit te zoeken ten koste van de partij en 
lijsttrekker Bolkestein. Juist in de aanloop naar de 
verkiezingscampagne zijn dit soort incidenten funest 
voor het imago van de partij bij de kiezer. Wat in het 
land met veel moeite via spreekbeurten, verkiezings
bijeenkomsten en plaatselijke publiciteit aan goodwill 
wordt opgebouwd, wordt via het NOS-journaal en de 
actualiteitenrubrieken door partijgenoten als Wiegel en 
Nijpels weer afgebroken. 
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Wij erkennen zeer zeker de verdiensten van deze 
voormannen voor de partij, doch wij hebben de indruk dat 
ze thans hun eigen belang hebben verheven boven het 
partijbelang. Het is de afdeling Dalfsen een doorn in 
het oog dat de partij niet bij machte is dergelijke 
leden tot de orde te roepen. 

Wij verzoeken u deze brief op de jaarlijkse algemene 
vergadering van 27 en 28 mei 1994 (na de verkiezingen 
voor GR en TK!) als ingekomen stuk te behandelen, en de 
strekking ervan mede te delen". 

Advies hoofdbestuur: 
De 47ste jaarlijkse algemene vergadering neemt deze 
brief voor kennisgeving aan. 

3. Bespreking van het beleid van het hoofdbestuur (bijlage 
I) 
N.B.1: De hieronder te behandelen beleidsterreinen 
dienen als even zo vele aandachtspunten voor de algemene 
vergadering maar betekenen geenszins dat geen andere 
beleidsterreinen bij de bespreking kunnen worden 
betrokken. 
Het hoofdbestuur brengt ter voorbereiding van deze 
bespreking (per onderdeel) een schriftelijke 
verantwoording uit. 

N.B.2: Het jaarverslag over 1993 kan bij de bespreking 
van het beleid worden betrokken. 

3a. Algemeen 

3b. Inhoudelijke discussie en partijcommissies 

3c. Beleid Vrijheid en Democratie 

3d. 1. Jongerenbeleid 
2. SWO vaststellen voor de periode 1995-2000 

3e. Beleid vorming en scholing 

3f. Beleid public relations en propaganda 

3g. Beleid internationale zaken waaronder o.a. Midden- en 
Oost-Europa 

3h. Beleid Positieve Aktie 

3i. Talent Management 

3j. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement. 
Dit betreft de artikelen 68.1 en 68.2. 

Algemeen secretariaat 

68.1. De algemeen secretaris is belast met de dagelijkse 
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leiding van het algemeen secretariaat. De bezoldigde 
staffunctionarissen van de VVD en de overige medewerkers 
van de VVD, zoals resp. genoemd in art. 68.2 en 68.3, 
verrichten hun taak onder verantwoordelijkheid en onder 
onmiddellijk toezicht van de algemeen secretaris. 

68.2. Het hoofdbestuur benoemt en ontslaat de bezoldigde 
staffunctionarissen van de VVD; zij moeten lid zijn van 
de VVD. 

Toelichting: 
Op grond van externe adviezen heeft het hoofdbestuur 
besloten tot het aantrekken van een manager c.q. 
directeur, inmiddels ook benoemd tot algemeen 
secretaris. 
Deze functionaris heeft een takenpakket gekregen met de 
daarbij behorende verantwoordelijkheden die managers van 
andere organisaties ook kennen. Naast de activering van 
de beleidsontwikkeling en de initiërende rol van het 
partijbureau is hij ondermeer verantwoordelijk voor 
prioriteitsstelling en voortgangsbewaking en coördinatie 
van activiteiten, alsmede voor het personeelsbeleid, de 
financiën en het budget, zulks binnen de richtlijnen 
gesteld door het hoofdbestuur. 
Deze benoeming en het daaraan gekoppelde takenpakket 
heeft ook consequenties voor het functioneren van het 
hoofdbestuur en de onderscheiden portefeuillehouders. De 
algemeen secretaris is de uiteindelijke 
verantwoordelijke voor al hetgeen de adjunct
secretarissen in de richting van het hoofdbestuur 
produceren. Hij is dan ook verantwoordelijk voor 
afstemming met en het geven van informatie aan het 
hoofdbestuur. 
Dit betekent dat de relatie portefeuillehouder/adjunct
secretaris zoals die thans op grond van de huidige 
reglementen is, voor zowel de algemeen secretaris als 
voor de adjunct-secretarissen de nodige onduidelijkheden 
op kan leveren. 
Deze positie van de algemeen secretaris en zijn relatie 
tot zowel het hoofdbestuur als tot de medewerkers dient 
duidelijker te worden. 
De voorgestelde wijziging van de artikelen 68.1 en 68.2 
van het huishoudelijk reglement voorziet hierin. 

4a. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de 
penningmeester over 1993 ingevolge art. 18.3 statuten en 
begroting 1994 

N.B. De rekening en verantwoording en jaarverslag van de 
penningmeester worden meegezonden met het 
Thorbeckenieuws van eind april 1994. 

4b. Verslag van de commissie van drie leden 
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 1993. De commissie bestaat 
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- in alfabetische volgorde - uit: 
mevr. W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden, mevr.M.H.G.C. 
Kleijn-v.d. Wulp te 's-Gravenhage en ing.P.H. Tirion te 
Oosterbeek. 

Met als plv. leden: 
A. van Hulst te Oss, drs R.B. Pier te Tietjerk en 
drs.J.R.A. Raasveld te Amsterdam. 

4c. Benoeming van een commissie van drie leden 
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 1994 (art. 30.2 statuten). 
Voorgesteld worden - in alfabetische volgorde - de 
volgende leden: 
R.B. Pier te Tietjerk, drs.J.R.A. Raasveld te Amsterdam 
en ing. P.H. Tirion. 
Als plaatsvervangende leden: 
A. van Hulst te Oss, mevr.J.E.J. Muys te Simpelveld en 
mevr.mr M.Th.M. Tangel te 's-Gravenhage. 

Namen van overige kandidaten kunnen tot en met 5 april 
1994 ter kennis van de algemeen secretaris worden 
gebracht, mits deze kandidaat zijn gesteld door de 
ledenvergadering van de afdeling. 

5. Reglement op de districtscentrale (bijlage II). 

6. Speech voorzitter JOVD • 

•••••••• vrijdag 27 mei 1994, 19.30 uur •••••••• 

7. Speech door de partijvoorzitter, mr E.J.J.E. van 
Leeuwen-Schut 

8. Verkiezing leden van het hoofdbestuur genoemd in art. 
23.6 statuten 

8a. Vaststelling door de algemene vergadering van het aantal 
leden van het hoofdbestuur ingevolge art. 23.3 statuten 

Tekst: 
Het hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te bepalen 
op 11, te weten de voorzitter, één ondervoorzitter, de 
penningmeester en acht (8) secretarissen voor de 
organisatie. 

Toelichting: 
Het aantal van 11 hoofdbestuursleden wordt nu al een 
aantal jaren gehanteerd en er is gebleken dat dit aantal 
een goed werkbare is. 

8b. voorzitter: 
Wegens periodiek aftreden van mevrouw mr E.J.J.E. van 
Leeuwen-Schut te Zoetermeer dient er tijdens deze JAV 
voorzien te worden in deze functie. 
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Kandidaat is gesteld in de voorgeschreven periode tot 15 
december 1993 door het hoofdbestuur de heer drs.W.K. 
Hoekezema te Huizen. 

De afdelingen hebben geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om kandidaten te stellen. Derhalve wordt de 
heer Hoekzema bij acclamatie verkozen tot voorzitter. 

Sc. ondervoorzitter. 
Wegens tussentijds aftreden van drs J.C. Gmelich 
Meijling te Den Helder dient er tijdens deze JAV 
voorzien te worden in deze functie. 

Kandidaat is gesteld in de voorgeschreven periode tot 15 
december 1993 door het hoofdbestuur de heer R. Haafkens 
te Oegstgeest. 

De afdelingen hebben geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om kandidaten te stellen. Derhalve wordt de 
heer Haafkens bij acclamatie verkozen tot 
ondervoorzitter. 

8d. secretarissen voor de organisatie 
Van de acht (8) zittende secretarissen voor de 
organisatie treden er drie (3) af wegens ommekomst van 
de zittingstermijn. Indien de algemene vergadering het 
voorstel van het hoofdbestuur onder Ba volgt zijn er 
derhalve drie (3) vacatures van secretarissen voor de 
organisatie. Deze vacatures worden hierna aangeduid als 
I (Van Dijk), II (Steenmeijer) en III (Van Vugt). 

In verband met het feit dat de ledenvergaderingen van de 
afdelingen gebruik hebben gemaakt van de statutaire 
mogelijkheid om overige kandidaten te stellen zullen 
verkiezingen noodzakelijk zijn voor de drie (3) 
openvallende plaatsen van secretaris voor de 
organisatie. 
Dit zijn (conform art. 41.3 hr. in alfabetische 
volgorde) de volgende kandidaten: 
mevr.mr.J.W.F. Bocn-Themmen te Veendam-Wildervank (door 
de afdeling Veendam-Wildervank) voor vacature I; 
F.J.J.M. Breukers te Grubbenvorst (door de afdeling 
Maasdorpen) voor vacature I; 
mevr.J.C. van Dijk-Sturm te Middelburg (door het 
hoofdbestuur) voor vacatue I; 
N. Groot te Vreeland (door de afdeling Loenen a/d Vecht 
tevens ondersteund door de afdeling Driebergen
Rijsenburg) voor alle vacatures; 
drs.M. Klein Klauwenberg te Utrecht (door het 
hoofdbestuur) voor vacature II; 
jhr.R.P.G. Sandberg te Breda (door het hoofdbestuur) 
voor vacature III; 
drs.A. van Voskuilen te Oterleek (door de afdelingen 
Heiloo, Niedorp, Schermer en Zijpe-Callantsoog) voor 
alle vacatures. 
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Voor de levensbeschrijvingen wordt verwezen naar de 
bijlage III). 

Recaputilatie: 
Kandidaten vacature I: 
mevr.mr.J.W.F. Boon-Themmen te Veendam-Wildervank; 
F.J.J.M. Breukers te Grubbenvorst; 
mevr.J.C. van Dijk-Sturm te Middelburg; 
N. Groot te Vreeland; 
drs.A. van Voskuilen te Oterleek. 

Kandidaten vacature II: 
N. Groot te Vreeland; 
drs.M. Klein Klauwenberg te Utrecht; 
drs.A. van Voskuilen te Oterleek. 

Kandidaten vacature III: 
N. Groot te Vreeland; 
jhr.R.P.G. Sandberg te Breda. 
drs.A. van Voskuilen te Oterleek. 

De taakverdeling van de secretarissen voor de 
organisatie wordt vastgesteld door het hoofdbestuur op 
de eerste vergadering na de 47ste JAV en vervolgens 
gepubliceerd. 

9. Afscheid van hoofdbestuursleden die zijn afgetreden en 
overdracht voorzittershamer. 

10. Eventueel voortzetting behandeling van de agendapunten 
3, 4, en 5 

11. Bespreking advies Commissie Cumulatie van Functies 
(bijlage IV) 
Het hoofdbestuur heeft in haar vergadering van 21 juni 
1993 de commissie cumulatie van functies ingesteld en 
daarin benoemd: 
mr J.M. Polak, voorzitter, en als leden: mevrouw drs 
M.W.M. Vos-van Gortel en de heren J.J. van Aartsen en mr 
F. Korthals Altes. Als secretaris van de commissie is 
opgetreden mevrouw D.H.J. Kroos-van der Meij. 

De taakstelling aan de commissie luidde: het 
hoofdbestuur te adviseren omtrent de al dan niet 
wenselijk- c.q. aanvaardbaarheid van cumulatie van 
functies zowel in het verband van de VVD als in relatie 
tot vertegenwoordigende functies, met name die in 
openbare lichamen. 

12. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties en van de 
VVD-leden in het Europees Parlement 

13. Rondvraag 

•••••••• zaterdag 28 mei 1994, 10.30 uur ••••••••••• 
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Deze ochtend is de officiële start voor de Europese 
verkiezingen. 
Naast onderstaande inleidingen zullen er nog andere 
activiteiten in het kader van deze verkiezingen worden 
georganiseerd. 

14. Eventueel voortzetting behandeling van de agendapunten 
3, 4, 5, 6 en 11 

15. Redevoeringen van voorzitters: 
a) drs.W.K. Hoekzema, partijvoorzitter; 
b) mr.drs.F. Bolkestein, voorzitter VVD-Tweede

Kamerfractie; 
c) ir.D. Luteijn, voorzitter VVD-Eerste-Kamerfractie; 
d) drs.G.M. de Vries, vertegenwoordiger van de VVD

leden in het Europese Parlement. 

16. Sluiting (omstreeks 13.00 uur). 

N.B.1: 

Namens het hoofdbestuur van de VVD: 
de algemeen secretaris, 
N.J. van Batenburg 

Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten dat ten behoeve van de 
indiening van amendementen en moties voor een algemene 
vergadering uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van 
formulieren gebaseerd op een model-formulier dat door het 
algemeen secretariaat is verzonden aan de secretarissen van 
afdelingen, centrales, bijzondere groepen (art. 78.1 hr.) en 
commissies (art. 60 hr.). In verband met de veelheid van 
onderwerpen is het om administratieve redenen noodzakelijk dat 
een stringente procedure wordt gevolgd. Zo is de wijze van 
amendering van de voorstellen, zoals aangegeven in deze 
beschrijvingsbrief, neergelegd in een handleiding die eveneens 
is toegezonden aan de secretarissen van de hierboven genoemde 
organen van de partij. Het zal o.a. uitgesloten zijn om op de 
toelichtingen te amenderen. 

N.B.2: 
Het Jaarverslag van het hoofdbestuur wordt conform het besluit 
van de 41ste jaarlijkse algemene vergadering ter kennisneming 
toegezonden aan de besturen van afdelingen en centrales, 
t.b.v. de afgevaardigden naar de algemene vergadering die de 
bevoegdheid hebben om bij "Beleid hoofdbestuur" het verslag 
geheel of ten dele aan de orde te stellen. 

N.B.3: 
De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van 
de statuten en op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoudelijk 
reglement van de partij die als volgt luiden: 

20.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt 
uitgeoefend door afgevaardigden van de afdelingen. 
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20.2. Voor iedere vijftig leden van een afdeling per een 
januari onderscheidenlijk een juli van het lopende jaar wordt 
een stem uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke 
afdeling naar boven afgerond tot vijftig of een veelvoud 
daarvan. 

20.3. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk 
één juli van het lopende jaar zijn opgericht of waarvan de 
grenzen na die data zijn gewijzigd, wordt het aantal stemmen 
op de in artikel 20.2 bepaalde wijze vastgesteld op grondslag 
van het aantal leden dat een week voor de dag van de 
vergadering tot de afdeling behoort. 

20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het 
ledental van een afdeling als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3 
buiten beschouwing gelaten. 

20.5. De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door 
de ledenvergadering van die afdeling. 

20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering 
zonder last, naar vrije overtuiging. 

49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artikel 
20.5 van de statuten, benoemt de ledenvergadering een of meer 
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde. 

49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde 
benoemt, kan zij tevens vaststellen hoeveel stemmen iedere 
afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 van de 
statuten bepaalde aantal stemmen ter algemene vergadering zal 
uitbrengen; toezicht op de naleving van zodanig besluit berust 
bij de afgevaardigden van de afdeling zelf. 

49.3. Afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen 
aan andere afgevaardigden van dezelfde of van een andere 
afdeling. 

49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaardigde verlangen dat 
deze zijn bevoegdheid aantoont, bij gebreke waarvan de 
betrokken afgevaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen. 

N.B.4: 
Het is noodzakelijk dat de sprekers zich tijdig voor het 
betreffende agendapunt aan de orde komt, hebben aangemeld bij 
de algemeen secretaris, opdat een evenredige verdeling van de 
beschikbare spreektijd kan worden vastgesteld. 

N.B.5: 
Afgevaardigden dienen zich bij de aanvang van de vergadering 
te laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden 
uitgereikt. Met klem wordt er op aangedrongen dat de 
afgevaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun bevoegdheid, tot 
het uitbrengen van stemmen, kunnen aantonen en voorts conform 
het reglement handelen als het gaat om het machtigen van 
andere afgevaardigden. 
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Ondervolgende modellen kunnen gelet op de artikelen 49.3 en 
49.4 hr. worden gebruikt. 

MODEL 1 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
verklaart hierbij (conform art. 49.4 hr.) dat door de 
ledenvergadering van zijn afdeling de volgende 
afgevaardigde(n) naar de 47ste JAV werd(en) benoemd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
Ondertekening: 

MODEL II 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: 

draagt hierbij (conform art. 49.3 hr.) over aan 

afgevaardigde van de afdeling: •••••••••••••••• 
t.b.v. het uitbrengen van stemmen op de 47ste JAV. 

1994 
Ondertekening: 
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Bijlage I (behorende bij agendapunt 3 van de 
beschrijvingsbrief voor de 47ste JAV) 

3a. Algemeen 

In onderstaande beleidsnotitie Z~Jn een aantal aspecten 
van het beleid van het hoofdbestuur nadrukkelijk aan de 
orde gesteld. Dit is echter geen uitputtende opsomming. 
Tijdens de algemene vergadering kunnen ook andere 
aspecten van het beleid aan de orde worden gesteld. 

3b. Inhoudelijke discussie en partijcommissies 

Inhoudeliike discussie 

De inhoudelijke discussie binnen de VVD heeft de 
afgelopen jaren tot goede discussies over zeer diverse 
onderwerpen geleid. 
Uitkomsten van de gehouden themadagen zijn mede 
richtinggevend geweest bij de opstelling van het VVD 
verkiezingsprogramma 1994-1998 en de daarop aanvullende 
beleidsnotitie. 

Inhoudelijke discussie is van belang om het liberale 
gedachtengoed te onderhouden; inhoudelijke discussie 
leidt immers tot een onderbouwde visie op onderwerpen, 
welke de samenleving in het algemeen en de VVD in het 
bijzonder raken. 

Aangezien in de verkiezingscampagne een aantal flitsfora 
is gepland, zullen de reguliere themadagen in die 
periode VE!rvallen. Op 19 november, na de Tweede 
Kamerverkiezingen, zal er een themadag gewijd worden aan 
het thema ouderenbeleid. De in 1993 ingestelde 
adviesgroep Ouderen zal deze dag voorbereiden, in nauwe 
samenwerking met de portefeuillehouder. 

In 1994 zal het hoofdbestuur op het terrein van de 
Inhoudelijke discussie aandacht vragen voor: 
1 De permanente inhoudelijke discussie binnen de 

partij. 

2 De mogelijkheden en de positie van ouderen in de 
samE!nleving en de invulling hiervan op landelijk, 
provinciaal/regionaal en lokaal terrein. 

3 Wat betreft de organisatie van de Inhoudelijke 
discussie in de afdelingen: in samenwerking met 
onder andere de prof. mr. B.M. Teldersstichting en 
de VVD commissies van advies zal getracht worden 
verdere diepgang in de discussie te brengen. 
Pernanente aandacht heeft in dit kader het contact 
met de portefeuillehouders in de Kamercentrales. 

4 Het Interstedelijk Overleg Etnische Medelanders 
zal begeleid en gestimuleerd worden bij het zoeken 



naar aanbevelingen voor de migranten-problematiek. 

5 Er wordt nagedacht over het organiseren van een 
discussiebijeenkomst over de gang van zaken in het 
voormalige Joegoslavië. 

6 De positie van het gezin in de liberale optiek. 
Gedurende het Internationaal Jaar van het Gezin 
zal er, met name in samenwerking met de VVD 
fracties, de portefeuillehouder Jongerenbeleid, de 
Organisatie Vrouwen in de VVD, de adviesgroep 
OudE!ren, de VVD commissies van advies en anderen 
op diverse manieren aandacht besteed worden aan de 
positie van het gezin. 

7 Verder wordt in 1994 de eerste themadag voor 1995 
voorbereid. Het onderwerp zal een zeer 
belangwekkend thema zijn, namelijk het Sociale 
Verzekeringsstelsel, toegespitst op een duidelijke 
uitspraak over het al dan niet invoeren van een 
basisstelsel. 

Partijcommissies 

Taakstelling en structuur van de commissies van advies 
conform art. 60 h.r. hebben de afgelopen twee jaren 
veranderingen ondergaan in de aanloop naar een andere 
opzet van deze adviesorganen. 

Werd er in 1993 een aanzet gegeven voor een brede 
gedachten'wisseling over het doel en de functie van de 
commissies onder de titel "Vrijwillige Verplichting", in 
januari 1994 heeft het hoofdbestuur een nieuwe structuur 
voor deze commissies vastgesteld onder de naam 
"Commissie-contouren 1994". Achtergrond van beide 
notities is het bevorderen van een doelmatige en 
kwalitatief hoogstaande advisering van de verschillende 
VVD fracties alsmede van het hoofdbestuur. 

Reglementair worden alle commissies van advies conform 
art. 60 h.r. vóór de Tweede Kamerverkiezingen door het 
hoofdbest·uur ontbonden om na deze Kamerverkiezingen in 
een nieuwe samenstelling te worden benoemd. 

In 1994 stelt het hoofdbestuur zich voor om; 

1 Het aantal partijcommissies middels samenvoeging 
van 22 naar 15 commissies terug te brengen. De 
besluitvorming over deze verandering heeft 
inmiddels in het hoofdbestuur plaatsgevonden. 

2 De personele en taakinhoudelijke invulling van de 
partijcommissies zo spoedig mogelijk na de 
Kabinetsformatie functioneel te maken 

3 Het stimuleren van een accurate en inhoudelijke 



advisering van de verschillende VVD fracties en 
het hoofdbestuur door de commissies 

4 Het bevorderen van de Europese dimensie in de 
advisering door de commissies. 

5 De partijcommissies te (blijven) stimuleren een 
grotere bijdrage te leveren aan de Inhoudelijke 
discussie binnen de partij, onder andere door het 
publiceren van notities over vraagstukken welke 
spelen op (midden-)lange termijn. 

6 Het stimuleren van de samenbindende functie van 
twee adviesraden binnen de VVD1 door het 
vaststellen van een integrerend beleidspakket 

3c. Beleid Vrijheid en Democratie 

1 

Vrijheid en Democratie is in 1993 volgens de nieuwe 
formule geredigeerd. Deze formule is vooral gericht op 
de niet actieve leden. De redactie werkte een viertal 
thema's uit die in het centrum van de politieke 
belangstelling staan. Met name kunnen worden genoemd de 
kloof tussen politiek Den Haag en de mensen in het land, 
en het falen van het kabinet Lubbers III. Daarbij werkte 
zij volgenn het liberale beginsel door deskundigen van 
diverse politieke pluimage aan het woord te laten en 
daar geen redactionele conclusies aan te verbinden. 
Redactieraad en redactie trachten zoveel mogelijk 
vooruit te kijken en verslaglegging van VVD-evenementen 
te beperken tot de noodzakelijke hoofdlijnen die voor 
een ieder van belang (kunnen) zijn. 

Op verzoek van de jaarlijkse algemene vergadering in 
1993 hebben bestuur, redactieraad en redactie een 
evaluatie gemaakt van Vrijheid en Democratie nieuwe 
stijl. 
Dit heeft geleid tot de volgende door de leden gewenste 
aanpassingen: 
1. Het formaat werd iets gewijzigd zodat het blad 

niet meer verfrommeld in de brievenbus komt; 
2. DuidEdijker zal worden aangegeven dat 

beschrijvingsbrieven en de daarop volgende 
supplementen gratis bij het algemeen secretariaat 
kunnen worden opgevraagd (van deze mogelijkheid 
werd in 1993 door 137 leden gebruik gemaakt); 

3. Belangrijke bestuursmededelingen en de cursussen 
van de Haya van Somerenstichting zullen als losse 
bijlagen in het hart van de het blad worden 
ingevoegd; 

4. De zo bekritiseerde "blijvende applaustoon" is zo 
goed als verdwenen. 

Adviesraad Homo-aangelegenheden en leefvormen 
Adviesraad Maatschappelijke Participatie 



In 1994 zullen tijdens de verkiezingsperiade geen aparte 
thema's worden behandeld, maar zal het blad voornamelijk 
campagne-ondersteunend werken door de drie belangrijkste 
VVD-items: "werk, veiligheid en zekerheid" centraal te 
stellen. 
Het door de drie campagnes wederom geslonken budget voor 
het partijblad maken het in 1994 slechts mogelijk om 8 
edities van 12 pagina's (los van hoofdbestuursbijlagen 
en affiches) uit te brengen. Ook zal als kostenbesparing 
het advertentie-aanbod worden afgebouwd omdat het niet 
voldoende lonend is. Grote advertenties vereisen 
namelijk af en toe uitbreiding met vier pagina's 
waardoor de extra kosten verre de baten overtreffen. 

Jd. 1. Voortgangsrapportage Jongerenbeleid mede in het kader 
van de S~fO; 

Het betrekken van jongeren bij de politiek blijft een 
zaak van groot belang. De portefeuille jongerenbeleid in 
de partij ia gericht op het aantrekken en blijvend 
binden van jongeren door hen opvang en een programma van 
activiteiten te bieden zodat zij zich als volwaardig lid 
betrokken weten bij de partij als geheel, zowel politiek 
als organisatorisch. 

Door middel van beslispunten, voortvloeiende uit een 
strategische discussie die werd gehouden in het 
hoofdbestuur op 21 juni 1993, heeft het hoofdbestuur het 
jongerenbel(!id tot speerpunt van beleid bestempeld voor 
de komende jaren. Vastgesteld is dat jongerenbeleid 
facetbeleid is dat op ieder van de overige 
beleidsterreinen en op alle niveaus in de partij tot 
uitdrukking zal komen. 

Het jongerenbeleid zal zich in 1994 richten op de 
volgende onderdelen: 
1. Een van de besluiten van het hoofdbestuur in juni 

1993 behelst het activeren van de kamercentrales 
tot het voeren van een adequaat en wervend 
jongerenbeleid. Daartoe is aan de leden van de LCJ 
gevraagd om werkplannen te ontwerpen voor het jaar 
1994. Door deze plannen kunnen de vanuit de KC's 
de afdelingsbestuurders beter aangestuurd worden; 
op de resultaten kunnen de kamercenrtrales als 
geheel ook worden aangesproken. Het hoofdbestuur 
zal de afdelingen en kamercentrales bij de 
uitvoering van hun beleid ondersteunen. 

2. Met ingang van het jaar 1995 zal een nieuwe SWO in 
werking treden die de samenwerking tussen de JOVD 
en de VVD moet regelen. De Commissie VVD-JOVD, 
onder voorzitterschap van de heer drs L.M.L.H.A. 
Hermans, die toezicht houdt op de naleving van de 
overeenkomst, heeft aan de hoofdbesturen van de 
VVD en JOVD geadviseerd de tekst van de huidige 
SWO délarvoor inhoudelijk ongewijzigd te 



continueren. Aan de algemene vergadering in mei 
1994 wordt aldus geadviseerd. 

3. In het verkiezingsjaar zal veel aandacht naar de 
werving van jonge kiezers en leden uitgaan. Een 
jongerenteam en een werkboek over ledenwerving en 
ledenbehoud dienen daarbij tot ondersteuning. 
Ook de JOVD zal hierbij worden betrokken. 
Bovendien wordt in het kader van de verkiezingen 
een speciale deelcampagne voor HBO- en 
universiteitssteden opgezet. 

4. In 1994 wordt i.s.m. de JOVD wederom een VVD-JOVD 
topkadertraining georganiseerd. De Haya van 
Somerenstichting speelt hierbij een belangrijke 
rol. Ook regionale kadercursussen zullen dit 
jaar naar verwachting vorm krijgen. 

5. In 1994 zal in het najaar opnieuw een politiek
inhoudelijke jongerendag worden georganiseerd. 
Deze dag heeft zowel een wervend als een vormend 
element en zal door een ad-hoc werkgroep worden 
voorbereid. 

Voor verdere informatie omtrent het jongerenbeleid wordt 
verwezen naar het Werkplan 1994 dat door het 
hoofdbestuur, na advisering vanuit de LCJ is 
vastgesteld. 

2. SWO vaststellen voor de periode 1995-2000 

Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie, (JOVD) 
en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, (VVD). 
Daartoe geadviseerd door de commissie VVD-JOVD onder 
voorzitterscha.p van de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans is 
door het hoofQbestuur in vergadering bijeen op 15 
november 1993, besloten de algemene vergadering voor te 
stellen de huidige samenwerkingsovereenkomst in 
ongewijzigde vorm voor de jaren 1995 tot 2000 vast te 
stellen. Het JOVD-hoofdbestuur zal in de Algemene 
vergadering van de JOVD in juni 1994 eenzelfde voorstel 
presenteren. Eet hoofdbestuur vraagt u conform te 
besluiten. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VVD- JOVD 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd 
door haar hoofdbestuur; en De Jongerenorganisatie 
Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), statutair 
gevestigd te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door haar 
hoofdbestuur; verder te noemen de organisaties, zich 
bewust van de bijzondere positie die zij als liberale 
verenigingen ten opzichte van elkaar innemen, verklaren 
samen te zullen werken op terreinen van het 



jongerenbeleid als hieronder vastgelegd, en komen 
daartoe het volgende overeen: 

Artikel 1: 

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
jongeren: personen in de leeftijd tot 30 jaar; 
jongerenbeleid: het organisatorische en inhoudelijke 
beleid dat door de VVD en JOVD, onder gezamenlijke dan 
wel eigen verantwoordelijkheid , gevoerd wordt voor de 
vorming en scholing van jongeren, alsmede de bevordering 
van deelname aan politieke activiteiten door jongeren. 

1.2 Er dient één liberale jongerenorganisatie te zijn: 
de JOVD 

1.3 De organisaties zijn politiek en organisatorisch 
onafhankelijk. 

Artikel 2: 

2.1 De activiteiten van de organisaties richten zich op: 
a. het interesseren van jongeren voor het Liberalisme; 
b. informatievoorziening; 
c. opvang van jongeren; 
d. vorming en sc:holing; 

2.2 De organisaties ontplooien onder gezamenlijke, dan 
wel onder eigen verantwoordelijkheid, activiteiten om 
het liberalisme onder jongeren te verbreden. In het 
belang van de coördinatie vindt informatieuitwisseling 
over geplande activiteiten in een vroeg stadium plaats. 
De organisaties dragen er zorg voor dat binnen de eigen 
organisatie in voldoende mate bekendheid wordt gegeven 
aan de activiteiten van de andere organisatie welke ook 
voor de eigen leden interessant kunnen zijn • 

2.3 De specifiel~e op één organisatie gericht propaganda 
blijft de veran~woordelijkheid van die organisatie. 

2.4 De opvang vun jongeren houdt in dat zij geïnformeerd 
en gestimuleerd worden om actief te zijn binnen de 
organisaties. 

2.5 Op het gebied van vorming en scholing brengen de 
organisaties een kwalitatief en kwantitatief toereikend 
aanbod van activiteiten tot stand, waarbij de eigen 
identiteit van de organisaties niet verloren mag gaan. 
De activiteiten worden uitgevoerd door de Haya van 
Somerenstichtinq en het secretariaat van de JOVD. De 
samenwerking richt zich in het bijzonder op de planning 
en coördinatie van activiteiten van gemeenschappelijk 
belang, op de uitwisseling van ervaring en informatie en 
op het trainen van cursusleiders. 

2.6 Eigen initiatieven van de organisaties op 



plaatselijk en incidenteel op regionaal niveau Z1Jn 
mogelijk, indien in overeenstemming meet de intentie van 
de overeenkomst. 

Artikel 3: 

3.1 Door de hoofdbesturen van de organisaties is 
ingesteld de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD. 

3.2 De taak van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD is; 
a. het zich op de hoogte stellen van de voortgang van de 
uitvoering van de overeenkomst en daarover rapporteren 
aan de beide hoofdbesturen; 
b. het desgevraagd voorleggen van adviezen aan de 
hoofdbesturen van de organisaties inzake het 
jongerenbeleid en de uitvoering van de overeenkomst; 
c. het jaarlijks voor 1 maart aan de hoofdbesturen 
uitbrengen van een verslag van de activiteiten en 
bevindingen van de commissie. 

3.3 De commissie bestaat uit zeven leden. Drie leden uit 
elk van de organisaties door de respectievelijke 
hoofdbesturen te benoemen. Het zevende lid van de 
commissie wordt benoemd door de hoofdbesturen van de 
organisaties gezamenlijk en fungeert als voorzitter van 
de commissie. 

3.4 De commissie heeft het recht om in het belang van 
haar werkzaamheden en taakstelling organen binnen de 
organisaties te benaderen voor informatie en advies, na 
toestemming van de leden van de hoofdbesturen die belast 
zijn met de uit·voering van de overeenkomst. 

Artikel 4: 

4.1 Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats 
tussen de leden van de hoofdbesturen van de organisaties 
die belast zijn met de uitvoering van deze overeenkomst. 

4.2 De hoofdbesturen van de organisaties bevorderen dat 
op overeenkomstige bestuurlijke niveaus de samenwerking 
op gebieden, bedoeld in artikel 2 lid 1 plaatsvindt. 

Artikel 5: 

5.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode 
van vijf jaar, te beginnen op 1 januari 1995. 

5.2 Uiterlijk 1 maart 1999 openen de hoofdbesturen van 
de organisaties overleg over de mogelijke samenwerking 
na 31 december 2000. Bij dit overleg wordt het advies 
van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD, bedoeld in 
artikel 3 lid 2 sub 2 betrokken. 

Je. Beleid vorming en scholing. 



De Haya van Somerenstichting, het vormings- en 
scholingsinstituut van de VVD, werkt mee aan het 
versterken van kennis, politieke inzichten en 
vaardigheden van de (kader)leden van de VVD. De 
cursussen en trainingen staan open voor alle VVD en 
JOVD-leden; het zwaartepunt ligt bij leden en kaderleden 
die bestuurlijke en/of vertegenwoordigende functies 
binnen of voor de VVD ambiëren of al bekleden. 

In 1994 zal nagedacht dienen te worden hoe meer 
effectief kan worden omgegaan met het vormings- en 
scholingswerk en het opgeleide kader. 

Er blijft een v·oortdurende zorg voor en om verbetering 
van kwaliteit en vermindering van vrijblijvendheid. 
Professionalisering zal ook bij vorming en scholing 
incidenteel plaatsvinden. De basis wordt blijvend 
gevormd door vrijwilligers. 

Specifieke aan6achtspunten 1994: 

1. Het verbeteren, vernieuwen van cursussen en het 
uitbreiden van het cursuspakket, o.a. 
vaardigheidstrainingen en politieke stromingen. 

2. Met het oog op de naderende verkiezingen zal de 
stichting, in samenwerking met de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden, veel aandacht schenken aan 
de vernieuwde en geactualiseerde Leergang 
Gemeenteraad, de nadruk zal in 1994 liggen op de 
cursus Gemeenteraad, training Onderhandelen en de 
Vaktechnische cursussen. 
Voorts vindt een specifieke training plaats voor 
de 16 hoogste 'nieuwe kandidaatkamerleden'; dit 
ter voorbereiding op de campagne en hun Tweede 
Kamer-werkzaamheden. 
In het kader van de europese verkiezingen is een 
basiscursus Europa ontwikkeld; nog voor de 
campagne zal deze cursus in alle kamercentrales 
minimaal één keer worden aangeboden. 

3. Het inleiders- en trainersbestand: zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve aandacht en voorts 
dienen we zorg te dragen voor onderlinge 
afstemming. In 1994 zal meer aandacht aanwezig 
zijn voor 'train de trainer'. Het inhuren van de 
hiervoor benodigde professionele expertise zal 
wellicht een verschuiving teweegbrengen van de 
financiële middelen. 

De organisatie van cursussen, vooral op 
afdeling~niveau, verdient meer aandacht: er kan 
sprake zijn van meer begeleiding en\of opleiding 
van functionarissen. 

Bij zowel de organisatie, als ook de inleiders en 



trainers zal nog meer aandacht worden besteed aan 
de uitkomsten van de evaluatie-formulieren. 

4. Meer inspelen, inspringen en adequaat reageren op 
actualiteiten en behoefte in de partij. Zo 
bestaat, onder andere door de veelvuldige 
bestuurswisselingen een bepaalde behoefte aan 
begeleiding en ondersteuning voor de verschillende 
bestuursfuncties. De Haya van Somerenstichting zal 
in 1994 starten met workshops voor 
afdelingsbestuurders, te beginnen met de functie 
van voorzitter. 

5. In 1994 zal in relatie met Talent Management, 
naast de workshop 'Actief Besturen', het 
daadwerkelijk opvangen, begeleiden en inzetten van 
cursisten een punt van aandacht zijn. Met name de 
grote groep oud-topkadercursisten zal aandacht 
krijgen. 

3f. Beleid public relations en propaganda 

De werkzaamheden op het gebied van PR en propaganda, 
stonden in belangrijke mate in het teken van de 
voorbereidingen van de drie verkiezingscampagnes in 
1994. Tot en m€t juni 1994 zullen deze drie 
verkiezingsactiviteiten blijven domineren, maar ook de 
voorbereidingen van de verkiezingen voor Provinciale 
Staten in 1995 zullen veel tijd en inspanning gaan 
vergen. 

De resultaten van alle inspanningen voor de campagnes in 
1994 zijn bij het opstellen van de beleidsnotitie nog 
niet bekend. Het hoofdbestuur gaat er vanuit dat tijdens 
de 47ste jaarlijkse algemene vergadering terug kan 
worden gekeken op succesvolle gemeenteraads- en tweede 
kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur is ervan overtuigd 
dat dan ook de verkiezingen voor het Europese Parlement 
een succes zullen worden. 

In 1994 zullen de volgende activiteiten bijzondere 
aandacht krijgen: 

1. In overleg met de landelijke propaganda commissie 
zal er een meerjarig beleidsplan m.b.t. propaganda 
en voorlichting worden opgesteld. 

2. Op basis van de evaluatie van de 
verkiezingscampagnes in 1994 zal een campagne plan 
voor de Statenverkiezingen in 1995 worden 
opgesteld. 

3. Na de Europese verkiezingen zal een oriëntatie 
proces gestart worden voor de wijze van 
samenwerking en de keuze van een nieuw 
reclamebureau. 



4. Één van de actiepunten uit de door het 
hoofdbestuur vastgestelde notitie, interne 
communicatie betrof het omvormen van de 
mededelingen van het hoofdbestuur tot het 
'Thorbeckenieuws'. Onderzocht zal worden of het 
Thorbeckenieuws in de behoefte aan meer informatie 
voorziet. Tevens zal onderzocht worden of er 
behoefte bestaat aan betaalde abonnementen voor 
leden die tot dit moment niet tot de ontvangers 
behoren. 

5. Het in 1993 in gang gezette beleid 'spreekbeurten 
nieuwe stijl' zal ook in 1994 worden voortgezet. 
Zowel op landelijk als lokaal niveau zal 
gestimuleerd worden om de bijeenkomsten 
aantrekkelijker te maken, waardoor de 
aantrekkingskracht van de VVD vergroot zal worden. 

6. Ruim twee jaar na de introductie van de nieuwe 
huisstijl zal nu tijdens de drie campagnes in 1994 
vrijwel al het oude propaganda materiaal vervangen 
zijn door nieuw materiaal. Gelet op het grote 
belang dat de voorraad materiaal op de financiële 
middelen legt, is besloten om het assortiment 
propaganda materiaal te beperken. In 1994 zal een 
onderzoek plaatsvinden onder afdelingen naar het 
gewenste assortiment. 

7. In dit en het komende verkiezingsjaar zal extra 
aandacht besteed worden aan ledenwerving. Meer 
leden betekenen een verbreding van de (financiële) 
basis van de VVD, zowel landelijk, regionaal als 
lokaal. Het uitgangspunt is daarbij de notitie 
ledenwerving/ledenbehoud. 

3g. Beleid inzake contacten VVD met overige liberale 
partijen en geestverwanten i.h.b. in Midden- en Oost
Europa. 

In 1994 zal verder worden gewerkt aan de in 1993 
ingezette professionalisering, verankering en verdieping 
van het internationale werk van de partij. Een en ander 
mede in het kader van talent-management binnen een 
politieke vrijwilligersorganisatie. 

1993 kan worder. aangemerkt als een op- en ombouwjaar. 
Met het aantreden van een nieuwe portefeuillehouder 
werden nieuwe lijnen uitgezet, die op 14 mei 1993 door 
de jaarlijkse algemene vergadering te Breda werden 
geaccordeerd. Naast vernieuwing vormde een harmonieuze 
portefeuille-overdracht een goede basis voor de 
noodzakelijke continuniteit en stabiliteit. 

Op basis van de resultaten van het jaar 1993: 
solide VVD-positie in de Liberale Internationale 
en in de ELDR; 



belangrijke inbreng in het ELDR
verkiezingsprogramma; 
nauwe bilaterale werkcontacten met de Duitse FDP, 
de Vlaamse VLD, de Britse-Liberal-Democrats, de 
Amerikaanse Dernocrats en de Franse Parti 
Republicain; 
strak gestructureerd Oost-Europa-programma; 
evenwichtige opbouw van de nieuwe ambtelijke 
buitenland staf in het Thorbeckehuis en de 
vrijwilligers van de partij binnen een herkenbaar 
internationaal secretariaat, 

stelt de internationaal secretaris zich voor om in 1994 
de volgende prioriteiten te stellen en uit te voeren: 

1. Het internationale werk wordt in de eerst helft 
van 1994 mat name gericht op de ondersteuning van 
de drie verkiezingscampagnes (gemeenteraad; Tweede 
Kamer; EP). Hiertoe worden (kandidaat-) 
volksvertegenwoordigers via internationale 
activiteibm binnen en buiten Nederland 
geprofileerd. Dit ondermeer via deelname aan 
internationale activiteiten en ronde tafels in 
Nederland en uitzending via delegaties naar het 
buitenland. 

2 • Via talent-·management wordt de pos i tie van de VVD 
in de Liberale Internationale en de ELDR versterkt 
(zowel best.uurlijk als door brede deelname aan 
activiteiten). Een evenwichtige combinatie van 
ervaren en nieuw kader vanuit geheel Nederland 
wordt daarbij nagestreefd. Ook het VVD-Oost
Europa-programma in de Baltische Staten, Polen, 
Tsjechie, Hongarije en Slovenië 
(prioriteitslanden) biedt in dit opzicht ruime 
aanknopingEpunten. De Klankbordgroep voor Midden
en Oost-Europa en de landen-referenten staan graag 
open voor initiatieven en ideeën vanuit de partij. 

3. Via het uitbrengen van een jaarverslag over 1993, 
het public~ren van artikelen in diverse bladen, 
waaronder ·vrijheid en Democratie en Liberaal 
Reveil, zal herkenbaar aandacht aan het 
internationale werk en de inzet van vrijwilligers 
en staf worden besteed. 

4. Via overleg· en samenwerking zal binnen het op te 
richten buitenlandberaad, waarin de 
Teldersstichting, de LIGN en de op het buitenland 
gerichte partijcommissies zullen participeren, en 
via het Eurocontact een koppeling worden 
aangebracht tussen het binnenlandse en het 
buitenlandse partijwerk. Lokale initiatieven van 
afdelingen, ondercentrales, kamercentrales en 
bijzondere groepen zullen worden gestimuleerd. 



5. In samenwerking met de andere democratische 
partijen in de Tweede Kamer en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken zal concreet worden gewerkt aan 
de bevordering van de democratische opbouw in 
Zuid-Afrika. Hierbij zijn zowel de internationaal 
secretaris van de partij als de directeur van de 
Teldersstichting direct betrokken. 

6. Via het liberale netwerk in Nederland en in goede 
samenwerking met de parlementaire fracties van de 
VVD zal worden getracht een daadwerkelijk inbreng 
te hebben bij de formulering van het 
internationale en EG-beleid in Nederland. 

In samenspraak met alle daarvoor in aanmerking komende 
partijgeledingen en de parlementaire fracties van de VVD 
in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en in 
het Europees Parlement zal het internationale werk van 
de VVD, met de huidige personele en materiële middelen 
als basis, voor en door de leden worden uitgebouwd. 

3h. Beleid Positieve Aktie. 

De Begeleidingscommissie Positieve Actie heeft het 
voornemen om cijfers op te stellen van het aantal 
raadsleden van de VVD en dan een uitsplitsing in 
mannelijke en vrouwelijke raadsleden per gemeente. In 
1992 zijn de overzichten ook per gemeente gemaakt. Met 
de cijfers van 1992 (raadsverkiezingen 1990) en de 
cijfers op basis van de gemeenteraadsverkiezingen 1994 
zal nagegaan worden of het aantal vrouwelijke VVD
raadsleden is toegenomen en of het uitgangspunt van de 
partij om 1/3 vrouwen in vertegenwoordigende lichamen te 
krijgen benaderd is. 
De cijfers voor de Tweede Kamer en het Europees 
Parlement worden nog voor de zomer geanalyseerd. 
Voorts zal de commissie aandacht schenken aan talent 
management, opvang oud-bestuurders en vrouwen te 
stimuleren zich kandidaat te stellen voor de Provinciale 
Staten. 
De commissie zal contacten leggen met de "KC-aanjagers" 
voor talent management. 
In dit jaar zal ook een enquête worden gezonden naar de 
kamercentrales over de ondernomen activiteiten in 1993 
om meer vrouwen in (openbaar) bestuurs- en politieke 
functies te krijgen. 
Aan de hand van de verkregen informatie, zowel 
cijfermatig als inhoudelijk, zal het hoofdbestuur actie
beleidspunten aangedragen door de Begeleidingscommissie 
Positieve Actie vast te stellen. 

3i. Talent Management. 

Op basis van de uitgangspunten van talent management 
waaronder verstaan moeten worden: het systematisch en 
structureel ontdekken, aantrekken, (verder) ontwikkelen 



en inzetten van getalenteerde personen, die kunnen 
bijdragen aan de politieke discussie binnen de partij 
(interne dimensie) en/of vergroting van politieke en 
maatschappelijke invloed van de VVD (externe dimensie), 
hebben een aantal discussies plaatsgevonden. 

Deze discussies over talent management hebben zich zo 
ontwikkeld dat er een moment was waarop men zich afvroeg 
of er al dan niet doorgegaan moest worden met talent 
management. Na een vruchtvolle discussie heeft de 
stuurgroep talent management besloten de hand aan de 
ploeg te slaan en een planning en control cyclus opgang 
gebracht die breder gaat dan talent management in enge 
zin maar aspecten in zich heeft van ledenwerving en 
ledenbehoud, positieve actie, actief besturen etc. De 
planning en control cyclus heeft twee belangrijke 
elementen. 

1. communicatie en informatie-uitwisseling binnen de 
partij; 

2. het werken aan resultaten. 

Bovendien zal talent management zoveel mogelijk in de 
afdelingen plaatsvinden en via de normale bestuurslijn. 
De afdelingen verdienen ondersteuning bij het vertalen 
en concreet maken van TM-doelen en het inbedden daarvan 
in normale bestuursactiviteiten en -plannen. 
TM-aanjagers zijn inmiddels actief bij het stimuleren en 
ondersteunen van afdelingen ook mede in het kader van de 
vergroting van de participatie van vrouwen aan bestuurs
en politieke functies. 
Op veel plaatsen hebben clusters gewerkt t.b.v. de 
gehouden gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. De 
TM-activiteiten hebben dit proces niet verstoord. Het 
was nuttig vanuit TM-perspectief daaraan nog iets 
proberen toe te voegen. Het TM-doel ligt verder weg dan 
de verkiezingen. 

In overleg met de ~niversiteit Brabant, faculteit der 
Sociale Wetenschappen zal binnen onze politieke 
vereniging een onderzoek ingesteld worden naar kenmerken 
van enkele voorbeeldfuncties zowel binnen als buiten de 
partij in relatie tot: 

intellectuele en conceptuele vaardigheden en 
opvattingen daarover; 
rollen en sociale vaardigheden; 
noodzakelijk~ ervaringsopbouw, binnen en buiten de 
partij (bijvoorbeeld het bedrijfsleven). 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de wetenschap dat onze 
partij streeft naar voldoende bereidheid bij leden van 
kandidaatstelling voor en het uitoefenen van functies 
binnen de partij en functies buiten de partij, 
uiteenlopende bestuurlijke functies in het 
maatschappelijk middenveld. Handhaving van een 
intellectuele standaard bijvoorbeeld door beoordeling en 



selectie heeft daarbij niet systematisch plaatsgevonden, 
althans niet anders dan m.b.v. "profielschetsen". 
Selectie is niet alleen een kwestie van politieke 
beslissing, maar ook van vraag- aanbod verhoudingen en 
methode-ontwikkeling. 

In het kader van doorstroom van kader en bestuurders 
binnen onze partij zal, aanvankelijk in beperkte kring 
een discussie worden gehouden over het structureren van 
een vorm van carrièreplanning c.q. carrière-devolopment 
binnen onze vereniging. Met de ontwikkeling van deze 
instrumenten kan in structurele zin de basis worden 
gelegd voor het ontwikkelen en inzetten van 
getalenteerde personen die kunnen bijdragen aan de 
politieke leiding. 



Bijlage II (behorende bij agendapunt 5 van de 
beschrijvingsbrief voor de 47ste JAV) 

REGLEMENT DISTRICTSCENTRALE • • • VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJ
BEID EN DEMOCRATIE 

I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 
1.1. 

1. 2. 
1. 3. 

Artikel 
In dit 
2 .1. 

2.2. 

2. 3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 
2.7. 

2.8. 

2. 9. 

2.10. 

2 .11. 
2.12. 

1: Naam en zetel 
De districtscantrale is genaamd Districtscentrale 
••••••••••••• van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 
Zij wordt hierna aangeduid als districtscentrale. 
Zij heeft haar zetel te ••••••••••••••••••••••••• 

2: Begripsomschrijvingen 
reglement wordt verstaan onder: 

VVD: de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; 
statuten van de VVD: de statuten van de VVD, zoals 
vastgesteld d1:>or de 78ste algemene vergadering van 
de VVD op 27 ~ei 1988 en in werking getreden door 
opneming daarvan in een op 5 september 1988 verle
den notariële akte, met inachtneming van mogelijke 
nadien in wer~ing getreden wijzigingen; 
huishoudelijk reglement van de VVD: het ingevolge 
artikel 22 .1 \Tan de statuten van de VVD door de 
50ste algemene vergadering op 10 december 1977 
vastgestelde huishoudelijk reglement, met 
inachtneming van mogelijke nadien in werking 
getreden wijzigingen; 
reglementen van de VVD: de ingevolge artikel 22.1 
van de statuten van de VVD door de algemene 
vergadering van de VVD vastgestelde reglementen, 
het huishoudelijk reglement daaronder begrepen; 
leden: zij die ingevolge de statuten en huishoude
lijk reglemen·t van de VVD lid zijn van de VVD; 
hoofdbestuur: het hoofdbestuur van de VVD; 
kamercentrale(s): de kamercentrale(s) ••• van de 
VVD, die gevormd zijn door de afdelingen binnen de 
bij de Kieswe·t vastgestelde gelijknamige 
Rijkskieskring(en); 
ondercentralee: de als zodanig samenwerkende afde
lingen binnen door de districtscentrale onder 
goedkeuring van het hoofdbestuur vast te stellen 
grenzen; 
afdeling: een overeenkomstig artikel 13 van de 
statuten van de VVD opgerichte plaatselijke 
organisatie van de VVD; 
centralevergadering: de vergadering van de 
afgevaardigde~ van de afdelingen, die tot de 
districtscentrale behoren; 
bestuur: het :ln hoofdstuk II omschreven orgaan; 
commissie van beroep: de in artikel 32 van de sta-



tuten van de VVD omschreven commissie. 

Artikel 3: Gebied en doel 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

De districtscentrale ••• van de VVD wordt gevormd 
door de afdelingen als vermeld in bijlage I; 

De districtscentrale heeft als doel om binnen haar 
gebied de verkiezing te bevorderen van leden van 
de VVD in het algemeen bestuur van de regionale 
gebiedsautoriteit; 
Zij tracht dit doel te bereiken door alle 
wettelijke middelen die aan dit doel bevorderlijk 
zijn; 
Voorts verzorgt zij de propaganda van de 
districtscentrale en coördineert de propaganda van 
de afdelingen binnen haar gebied. 

Artikel 4: Taken, rechten en verplichtingen 
De taken, rechten en verplichtingen van de districtscentrale 
zijn: 

1. al hetgeen voortvloeit uit de statuten en 
reglementen van de VVD; 

2. al hetgeen haar door het hoofdbestuur is 
opgedragen. 

II. DE BESTUURSORGANEN 

Artikel 
5.1. 

Artikel 
6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

5: De organen 
De organen van de districtscentrale zijn de 
centralevergade~ing en het bestuur. 

6: De centralevergadering 
De centralevergadering is het hoogste orgaan van 
de districtscen~rale; 
Aan de centralevergadering komen alle bevoegdheden 
toe, die niet door de wet, statuten en reglementen 
van de VVD, alstnede dit eigen reglement, aan 
andere organen ~ijn opgedragen; 
De centralevergadering kan slechts geldige 
besluiten nemen over onderwerpen, die in de 
oproeping voor de betrokken vergadering zijn 
vermeld; 
De centralevergadering is toegankelijk voor alle 
leden van de afdelingen, die tot de 
districtscentrale behoren; zij zijn bevoegd in die 
vergadering het woord te voeren; 
Leden van het hoofdbestuur en van het bestuur (de 
besturen) van de kamercentrale(s) hebben toegang 
tot de centralevergadering; zij zijn bevoegd in 
die vergadering het woord te voeren; 
De afdelingen worden op de centralevergadering 
vertegenwoordigd door afgevaardigden, 
overeenkomstig als in artikel 20.2 van de statuten 
bepaald. Alleen deze afgevaardigden hebben 
stemrecht. 
De stemmingen geschieden overeenkomstig de 



Artikel 
7 .1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

statuten en het huishoudelijk reglement van de 
VVD. 

7: Procedures centralevergadering 
Het bestuur roept de jaarlijkse 
centralevergadering elk jaar vóór 1 juni bijeen. 
In deze vergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit, doet rekening en verantwoording 
en vinden periodiek aftreden en benoeming van 
bestuursleden plaats. 
Voorts komt de districtscentrale zo dikwijls 
bijeen als de voorzitter of tenminste 1/3 van de 
leden van het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
Tenslotte komt de districtscentrale bijeen, indien 
hij daartoe door de wet, de statuten en 
reglementen van de VVD of dit reglement verplicht 
is. 
De vergaderingen worden tenminste 2 weken van 
tevoren uitgeschreven door toezending aan de 
secretarissen van de afdelingen in het gebied van 
de districtscentrale, van een oproeping die tijd 
en plaats van de vergadering en de te behandelen 
onderwerpen vermeldt. 
Vergaderingen, waarin leden van het 
districtscentralebestuur worden gekozen, worden 6 
weken van tevoren uitgeschreven. 
De ledenvergaderingen van de afdelingen, de kamer
centrale(s) en de ondercentrales kunnen tot uiter
lijk 1 week vóér de districtscentralevergadering 
schriftelijk aan de secretaris van de 
districtscentrale punten opgeven, die aan de 
agenda worden toegevoegd. 
Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van 
de districtscentralevergadering op een termijn van 
niet langer dan 4 weken, indien één kamercentrale, 
2 ondercentrales of drie afdelingen een 
schriftelijk verzoek daartoe indienen bij de 
secretaris van de districtscentrale, onder opgave 
van de onderwerpen, die de verzoekers aan de 
districtscentralevergadering willen voorleggen. 
Indien aan het verzoek niet binnen 14 dagen na 
ontvangst ervar. is voldaan, kunnen de verzoekers 
zelf tot die bijeenroeping overgaan op dezelfde 
wijze als waarop het bestuur de districtscentrale 
bijeenroept. 
Indien de districtscentralevergadering is 
bijeengeroepen op de hiervoor omschreven wijze 
zijn de verzoekers bevoegd het hoofdbestuur te 
verzoeken in d~ leiding te voorzien; de 
districtscentralevergadering kan alsnog zelf in 
haar leiding voorzien. 
Een zodanige vergadering is gerechtigd geldige be
sluiten te nemen, doch uitsluitend aangaande die 
punten, waarvoc'r de vergadering is verzocht. 
Een vergadering volgens het besluit van het 
hoofdbestuur kan plaats vinden zonodig met 



Artikel 
8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

Artikel 
9.1. 

afwijking van de onder 7.5 en 7.6 gestelde 
termijnen; het hoofdbestuur kan zelf in de leiding 
van de vergadering voorzien. 

8: Bet bestuur 
Het bestuur van de districtscentrale bestaat uit: 
de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, 
de penningmeester, allen in functie gekozen, 
alsmede ten hoogste 4 leden, allen gekozen door de 
districtscentralevergadering uit de leden van de 
afdelingen. 
Het bestuur verdeelt in onderling overleg de taken 
en functies en regelt de vervangingen. 
Zowel de ledenvergaderingen van de afdelingen als 
het bestuur van de districtscentrale hebben het 
recht kandidaten te stellen voor de in 8.1 
vermelde functies. 
De kandidaatstelling door de afdelingen wordt ten
minste 3 weken voor de vergadering van de 
districtscentrale schriftelijk aan de secretaris 
van de districtscentrale meegedeeld. Deze 
kandidaatstelling is vergezeld van een korte 
levensbeschrijving. 
Uiterlijk 1 weak vóór de vergadering worden de 
namen van de kandidaten met hun gegevens door het 
districtscentralebestuur ter kennis gebracht van 
de afdelingsbesturen; het districtscentralebestuur 
kan desgewenst een advies terzake uitbrengen. 
De leden van het bestuur worden gekozen voor de 
tijd van 3 jaar. Elk jaar treedt 1/3 gedeelte van 
het bestuur af volgens een door het bestuur op te 
maken rooster. 
Een lid van het bestuur, gekozen ter vervulling 
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af 
op het oorspronkelijk voor zijn voorganger 
bepaalde tijdstip. 
Leden van het nestuur, aftredend na een 
onafgebroken zittingsduur van tenminste 6 jaren, 
zijn gedurende 1 jaar niet herkiesbaar. 
Voor toepassing van het gestelde onder 8.8. wordt 
a. een onderbraking van het bestuurslidmaatschap 
van minder dan 1 jaar buiten beschouwing gelaten; 
b. onder 1 jaar verstaan de tijdsduur, die ver
strijkt tussen 2 districtscentralevergaderingen, 
waarin periodieke verkiezingen dienen te worden 
gehouden. 
Het bestuur van de districtscentrale vergadert 
tenminste 1x per jaar en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter of twee leden van het bestuur dit 
wenselijk oordelen, alsmede wanneer het daartoe 
volgens de statuten of reglementen van de VVD of 
dit reglement verplicht is. 

9: Taken van het Bestuur 
Het bestuur is belast met de algemene leiding van 
de districtscentrale en de uitvoering van de 



9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

Artikel 10: 
10.1. 

10.2. 

Artikel 11: 
11.1. 

11.2. 

11.3. 

besluiten van de districtscentralevergadering; hij 
draagt zorg voor de naleving van de statuten en 
reglementen van de VVD en van dit reglement, 
verder doet hij alles wat dienstig en nuttig wordt 
geoordeeld voor de meningsvorming over alsook de 
bevordering en verspreiding van de beginselen van 
de VVD. 
De voorzitter van het bestuur leidt de 
districtscentralevergadering, alsmede de 
vergaderingen van het bestuur; 
Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de 
voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de 
ondervoorzitter; als die ook verhinderd is, wijst 
het bestuur een plaatsvervanger aan uit zijn 
midden. 
De secretaris voert de taken uit zoals omschreven 
in artikel 69 van het huishoudelijk reglement van 
de VVD. 
Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de 
secretaris wordt zijn functie waargenomen door de 
door het bestuur aangewezen vervanger. 
De penningmeester is belast met het geldelijk be
heer. In de jaarlijkse districts
centralevergadering legt hij rekening en 
verantwoording af zoals omschreven in artikel 7 
van het huishcudelijk reglement van de VVD; 
De leden van het bestuur van de districtscentrale 
hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de 
afdelingen en ondercentrales. Zij zijn bevoegd in 
die vergaderingen het woord te voeren. 
Het bestuur van de districtscentrale dient 
tenminste 1x per jaar overleg te voeren met de 
besturen van de kamercentrale(s) over alle 
gemeenschappelijke activiteiten. 

Vertegenwoordi.ging 
De districtscentrale wordt in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door het bestuur, bovendien door 
de voorzitter en de secretaris, of bij 
ontstentenis hun vervangers. 
Het staat het bestuur vrij te bepalen dat voor 
ontvangsten de penningmeester alleen kwijting kan 
verlenen. 

Periodiek of Mededelingenblad 
Indien de districtscentrale een periodiek of 
mededelingenblad uitgeeft of doet uitgeven, dient 
zij van alle afleveringen een exemplaar te doen 
toekomen aan de algemeen secretaris en de 
secretaris van de kamercentrale(s). 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van 
het periodiek of mededelingenblad dat de 
districtscentrale uitgeeft of doet uitgeven. 
In elke aflevering dient duidelijk te zijn vermeld 
dat het periodiek of mededelingenblad onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur is 



Artikel 12: 
12.1. 

uitgegeven. 

Propaganda drukwerk en affiches 
Propaganda drukwerk, advertenties en affiches 
behoeven voor publikatie goedkeuring van het 
hoofdbestuur. 

III. DE GELDMIDDELEN VAN Dl DISTRICTSCENTRALE 

Artikel 13: 
13.1. 

De geldmiddelen 
De inkomsten van de districtscentrale bestaan uit 
bijdragen van de ondercentrales uit het gebied van 
de districtcen·trale in de vorm van een onderling 
overeen te komen bedrag per lid. 

IV. WIJZIGINGEN 

Artikel 14: 
14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

Wijzigingen 
De centralevergadering is bevoegd een nieuw regle
ment of wijzigingen in dit reglement vast te stel
len. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk 
worden ingediend bij de secretaris van de 
districtscentrale; 

Binnen 8 weken, nadat het voorstel tot wijziging 
is ontvangen, wordt de districts
centralevergadering bijeengeroepen om over het 
voorstel te beslissen; 
Indien het bestuur in gebreke blijft een zodanige 
districtscentralevergadering uit te schrijven, is 
artikel 7.8 van toepassing; 
Wijziging van dit reglement treedt eerst in 
werking, nadat de goedkeuring daarvan van het 
hoofdbestuur is ontvangen. 

V. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15: 
15.1. 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

15.5. 

15.6. 

Slotbepalinger 
Wijziging in de statuten of reglementen van de VVD 
leiden tot overeenkomstige wijzigingen van dit 
reglement. 
In gevallen, waarin de statuten en reglementen van 
de VVD en dit reglement niet voorzien, beslist de 
districtscentralevergadering op voorstel van het 
bestuur; 
In spoedeisende gevallen beslist het bestuur; van 
een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in 
de eerstvolgende districtscentralevergadering; 
Bij verschil van mening betreffende dit reglement 
is de beslissing van het hoofdbestuur bindend; 
De districtscentrale wordt ontbonden ingeval van 
ontbinding van de VVD en/of door wijziging van de 
daartoe strekkende wettelijke bepalingen; 
In geval van entbinding van de VVD geschiedt de 
vereffening door het bestuur met inachtneming van 
het bepaalde terzake in Boek 2 van het Burgerlijk 



15.7. 
Wetboek. 
In geval van ontbinding van de districtscentrale 
ingevolge wijziging van de daartoe strekkende 
bepalingen, gaan alle lusten en lasten over naar 
het nieuw te vormen orgaan. 

VI. INWERKINGTREDING 

Artikel 16: 
16 .1. 

Inwerkingtreding van dit reglement 
Dit reglement treedt in werking met ingang van de 
datum waarop door het hoofdbestuur hieraan 
goedkeuring iE; gehecht. 



Bijlage III (behorende bij agendapunt 9 van de 
beschrijvingsbrief voor de 47ste JAV) 

Korte levensbeschrijving mr.J.W.F. Boon-Themmen: 
Mevrouw Boon is 50 jaar oud. Opleiding: gymnasium te Veendam 
en Hengelo; Rijksuniversteit Groningen, Ned. Recht 
Privaatrechtelijke richting; postdoctorale cursussen 
milieurecht en gezondsheidsrecht R.U.G.; Brasmus Universiteit 
Rotterdam cursus voor herintredende juristes. 

Vorige functie(s): 
1968-1970: Raad voor de Ki~derbescherming te Rotterdam; 1970-
1973: directie Kinderbescherming, ministerie van Justitie; 
1982-1984: gemeenteraadslid Veendam; 1984-1990: 
fractievoorzitter gemeenteraad; 1991-1992: waarnemend griffier 
bij politie-rechterzittingen van de arrondissementsrechtbank 
te Groningen. 

Huidige functie: 
1993-heden: Bureau voor slachtofferhulp. 

Huidige bestuursfuncties: bestuurslid Vereniging van Vrouwen 
met Acad. Opleiding (VVAO) afdeling Groningen; ledenraadslid 
van de landelijke VVAO; coordinator Vrouwen Juristen Netwerk 
VVAO; provinciale Vrouwenraad Groningen; vice-voorzitter van 
de VVD-afdeling Veendam-Wildervank; bestuurslid OC 
Veenkolonien-Westerwolde. 

Korte levensbeschrijving F.J.J.M. Breukers: 
De heer Breukers is geboren in Lottum, Noord-Limbug en is 49 
jaar oud. Na een hogere opleiding tuin- en landschapsbouw is 
hij werkzaam geweest bij diverse bedrijven op het gebied van 
de civiele- en cultuurtechniek. Thans is hij werkzaam bij een 
Aannemingsmaatschappij in de Wegenbouw in het relatiebeheer. 
De heer Breukers is thans lid van de afdeling Maasdorpen, 
waarvan hij medeoprichter is en voorzitter geweest van 1981-
1987. 
Van 1982-1987 was hij tevens voorzitter van de ondercentrale 
Horst en vervolgens van 1987-1991 voorzitter van de 
kamercentrale Limburg en in die hoedanigheid lid van de 
partijraad. 
Op politiek terrein adviseert de heer Breukers diverse VVD
fracties in de gemeenteradE!n in zijn omgeving. 
Vanag 1991-heden is de hee:: Breukers actiefals voorzitter van 
de Stichting Zwerfjongeren Limburg. 

Korte levensbeschrijving J~C. van Dijk-Sturm: 
Mevrouw van Dijk is 55 jaa~ oud. Opleiding: HBs-B; 
bewegingstherapie Cesar; vele bedrijfsgerichte seminars en 
politieke kadercursussen. 

Vorige functie(s): 
1958-1969: 11 jaar eigen praktijk beweginstherapie; 1958-1960: 
hoofd afdeling revalisatie-inrichting; 1969-1970: freelance 
FR-medewerkster; 1970-1974~ eigen bureau voor organisatie en 
PR; 1974-1978: directie-assistente van een tapijtfabriek; 



1978-1982: directeur van een kunsthandel; 1982-1983: 
beleidsmedewerster/emancipatiewerkster; 1983-1988: persoonlijk 
medewerkster van een VVD-lid der Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

Huidige functie(s); 
1983-heden: lid gemeenteraad; fractievoorzitter; 1988-heden: 
lid van de Emancipatieraad, 1991-heden: secretaris Stichting 
Vrouwen en Werk Zeeland; 1992-heden: voorzitter 
Inventarisatiecommissie Politie gemeente Middelburg. 

VVD-functie(s): 
1979-1982: provinciaal secretaris Vrouwen in de VVD, tevens 
lid van de Adviesraad; 1980-1983: adviserend bestuurslid van 
de afdeling Middelburg; 1983-1987: secretaris van de KC 
Zeeland; 1987-1989: voorzitter van de KC Zeeland; vanaf 1989: 
lid van het hoofdbestuur. 

Korte levensbeschrijving No de Groot: 
De heer De Groot is geboren in 1947. Opleiding: hogere 
zeevaartschaooi Vlissingen/Amsterdam; economie Rotterdamse 
Repetitoren; na-ervarings opleiding Ziekenhuisbeleid Instituut 
voor Gezondheidszorg, Hogeschool; na-ervarings onderwijs 
Bedrijfskunde Interfaculteit Delft. 

Vorige functie(s): 
1968-1973: officier Cavalerie; 1973-1987: Trainnee 
Cemsto/Hodon B.V. tot lid Hoofddirectie Hodon B.V. 
(Internationale diensten divisie van Vendex International 
N.V.). 

Huidige functie: 
1987-heden: directeur, meerderheidsaandeelhouder MACI GROUP 
B.V. te Amsterdam (consultancy, ontwerp, fabricage en bouw van 
tentoonstellingen, tentoonstellingstands, decors voor theater 
en televisie), winkelinrichtingen en interieurs. Vestigingen 
in Amsterdam (2), Rijswijk 1 Maastricht en Den Haag. 

VVD-functie(s): 
lid FEC vanaf 1986; vice-voorzitter afdeling Loenen a/d Vecht; 
bestuurslid oe. Vechtstreek/KC Utrecht; sinds 1993: lid van de 
partijraad. 

Korte levensbeschrijving RoBaafkens: 
De heer Haafkens, geboren in Amsterdam, is 60 jaar oud. Na 
zijn HBO-opleiding Natuurkunde heeft hij gewerkt bij diverse 
werkmaatschappijen van de Koninklijke Shell o.a. als hoofd van 
de afdeling accomodatie beheer van het Centraal Kantoor van 
SIPM (Shell Int. Petr. Mij.) te Den Haag. De heer Haafkans is 
o.a. lid van het bestuur Oegstgeest en lid van de partijraad 
geweest. Van 1984 tot 1991 was de heer Haafkans voorzitter van 
de kamercentrale Leiden. Hij is lid van de partijcommissie 
'Milieuhygiëne' en lid van de commissie Tweede Kamer 
("commissie Van Aardenne") Q 

Korte levensbeschrijving drs W.K.Boekzema: 



De heer Hoekzema, geboren in Bedum, provincie Groningen, is 54 
jaar oud. Hij heeft economie gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Na zijn studie heeft hij 
onder meer gewerkt bij de voormalige Centrale Kamer voor 
Handelsbevordering in Den Haag. Daarna was hij leraar te Tiel 
en gemeenteraadslid in zijn woongemeente Rhenen. In 1975 werd 
de heer Hoekzema benoemd tot burgemeester van Coevorden in 
Drenthe. In het kabinet Lubbers I, van 1982 tot 1986, was hij 
staatssecretaris van Defensie voor personeelszaken. In 1987 
werd hij benoemd tot burgemeester in Huizen. Gedurende een 
aantal jaren in zijn Drentse periode was hij voorzitter van de 
kamercentrale Drenthe. 

Korte levensbeschrijving drs M. Klein Klauwenberg (1961): 
Huidige functies: 
-directeur Business Process Redesign Groep Nederland 
(managementadviesbureau) 
-lid VVD Stuurgroep Talentmanagement 

Voorgaande functies: 
-1983-1985: medewerker PZ G:ist Brocades NV 
-1985-1988: organisatie KPkG Klynveld Management Consultants 
-1991: lid van de werkgroep 'deskundigen Almanak' van 
vrouwelijke VVD-leden 

-1992: meegewerkt aan het rapport 'Wel vrijwillig, niet 
vrijblijvend' 
-1989-1993: manager KPMG Nclan, Norton & Co 

Korte levensbeschrijving jhr. R.G.P. Sandberg tot Essenburg 
(1940): 
Huidige functies: 
-bedrijfsadviseur 
-Associate Partner Van Heck.e Partners Interim Managers 
-fractievoorzitter VVD gemeenteraad Breda 

Voorgaande functies: 
vanaf 1974 tot 1992: 
wethouder Breda met diverse portefeuilles w.o. economische 
zaken, werkgelegenheid, personeelszaken, organisatie en 
informatietechnologie 
1985 - 1992: 
(tevens) eerste loco-burgemeester 

Nevenfuncties 1974- 1992 o.a.: 
-Lid van het dagelijks bestuur van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden voor de VVD 
-hoofdbestuurslid VVD (tot 1989) 

Korte levensbeschrijving drs.A. van Voskuilen 
De heer Van Voskuilen is geboren in 1934. Opleiding: 
onderwijzersacte; hoofdacte; Duits l.o.; middelbare acte 
aardrijkskunde K IX (U.V.A.); doctoraal examen sociale 
geergrafie (V.U.). 

Werkervaring: onderwijzer; leraar MULO; docent Kweekschool; 



docent avond-lyceum; docent lerarenopleiding v.u.; 
rijkeinspecteur VWO-HAVO-MAVO; onderwijsadviseur project 
voortgezet onderwijs provinciaal bestuur van Noord-Holland. 

Nevenactiviteiten: voorzitter "staatscommissie" centraal 
schriftelijk eindexamen aardrijkskunde; voorzitter 
eindexamenprogramma-commissie VWO-HAVO-MAVO; voorzitter 
commissie vaststelling eindexamenopagaven; lid diverse 
commissies; auteur/eindredacteur/werkgroepleider/uitgever voor 
diverse educatieve uitgaven en onderwijsmethodieken. 

Politiek/bestuurlijke activiteiten: lid van de gemeenteraad 
Bloemendaal; wethouder/lid van de gemeenteraad Schermer; lid 
hoofdbestuur "oude stijl"; lid van de partijraad; voorzitter 
kamercentrale Den Helder. 



Bijlage IV (behorende bij agendapunt 11 van de 
beschrijvingsbrief voor de 47ste JAV) 

Pre-advies van de commissie cum11latie functies 

De instelling van de commissie 

Het hoofdbestuur van de VVD heeft in haar vergadering van 21 
juni 1993 de commissie cumulatie functies ingesteld en daarin 
benoemd: mr J.M. Polak, voorzitter, en als leden: mevrouw drs 
M.W.M. Vos-van Gortel en de heren J.J. van Aartsen en mr F. 
Korthals Altes. Als secretaris van de commissie is opgetreden 
mevrouw D.H.J. Kroos-van der Meij. 

Aan de commissie is verzocht aan het hoofdbestuur te adviseren 
omtrent de al dan niet wenselijk- c.q. aanvaardbaarheid van 
cumulatie van functies zowel in het verband van de VVD als in 
relatie tot vertegenwoordigende functies, met name die in 
openbare lichamen. 

Eerdere rapporten 

Over de cumulatie van functies zowel in het algemeen als 
binnen de VVD is veel geschreven en gerapporteerd. De commis
sie denkt dan met name aan het in Vrijheid en Democratie van 
25 januari 1983 opgenomen rapport inzake onverenigbaarheden en 
cumulatie van functies in de VVD, uitgebracht door het hoofd
bestuur van de VVD (de toenmalige commissie stond onder 
voorzitterschap van de heer J. den Ouden te Anna Paulowna). 
Dit rapport is in de jaarlijkse algemene vergadering van 15 en 
16 april 1983 besproken. De commissie onderschrijft de strek
king van de hoofdlijnen van dit rapport en verwijst dan ook op 
een aantal punten daarnaar, het betreffende rapport is als 
bijlage aan het advies toegevoegd. 
Diverse afdelingen hebben destijds moties op het desbetreffen
de rapport ingediend. Na een discussie over het rapport is 
uiteindelijk een motie van de afdeling Leudal aanvaard met als 
strekking het punt van de agenda af te voeren, omdat dwingende 
voorschriften niet wenselijk worden geacht. Motie 27 van 
afdeling Leudal is als bijlage toegevoegd. 
In de jaarlijkse algemene vergadering op 27 en 28 mei 1988 
is het punt cumulatie functies ·terloops aan de orde gekomen 
bij het agendapunt statutenwijziging. 

De onderscheidingen 

In het bedoelde rapport wordt onderscheid gemaakt tussen cumu
latie van functies binnen de partij-organisatie, de onverenig
baarheden in (politiek) vertegenwoordigende lichamen alsmede 
de cumulatie van een functie in de partij-organisatie en een 
functie in een politiek vertegenwoordigend lichaam. Die onder
scheidingen zijn zinvol. Dat blijkt reeds uit de verschillen 
in aanbevelingen die in dat rapport voor deze drie categorieën 
worden gedaan. 



De argumenten tegen en voor cumulatie 

In de discussies over onverenigbaarheden en cumulaties krijgen 
de argumenten die pleiten tegen cumulatie de meeste nadruk. 
Dat ligt voor de hand voor een goede democratie. 
Zowel binnen een partij-organisatie als in publiekrechtelijke 
verbanden, zoals Europese gemeenschappen (Europese Unie), 
rijk, provincies en gemeenten, moet concentratie van bevoegd
heden zoveel mogelijk worden vermeden. Die concentratie moge 
in de ogen van de personen bij wie zij bestaat, vaak niet als 
bedenkelijk worden beschouwd, zij kan wellicht tot problemen 
aanleiding geven. Er kan een vermenging van belangen ontstaan. 
Ook als desbetreffende persoon te goeder trouw is en zich van 
deze vermenging van belangen of van het gevaar daarvan niet 
bewust is, is de kans groot dat anderen wel een ongeoorloofde 
concentratie van macht en vermenging van belangen aanwezig 
achten. Zeker in de politiek en in een goede democratie, die 
grotendeels op vertrouwen is gebaseerd, moet die indruk worden 
vermeden. Bovendien pleit tegen cumulatie van functies dat 
daardoor anderen van die functies worden uitgesloten, waardoor 
vernieuwing en verjonging wordt belemmerd. 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft in het najaar van 
1993 het initiatief genomen om met vijf politieke partijen, 
waaronder de VVD, gesprekken te voeren over de integriteit van 
het openbaar bestuur. In die gesprekken is een groot aantal 
thema's aangesneden, bij het punt rechtspositie en honorering 
is aandacht geschonken aan nevenfuncties. 
"Daarbij is wel onderkend dat cumulatie van functies kan 
leiden tot verstrengeling van belangen die vanuit een oogpunt 
van integriteit ongewenst moet worden beschouwd. Alle partijen 
zijn het erover eens, dat in dit: licht nevenfuncties van be
stuurders openbaar moeten zijn en regelmatig moeten worden 
geävalueerd." Citaat uit het openbare verslag. (verslag is 
verkrijgbaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, nr. 
93429 uitgave november 1993) 

Zijn er dus gegronde bezwaren tegen cumulatie van functies aan 
te voeren, de realiteit gebiedt ook de keerzijde in de be
schouwingen te betrekken. 
Het kan van belang zijn dat in het ene orgaan wordt geprofi
teerd van de kennis die een lid in een ander orgaan opdoet. 
Aldus kan over en weer informat~e-uitwisseling plaatsvinden, 
die bij splitsing verloren gaat~ Vaak zijn goede kandidaten 
voor de openstaande functies niet te vinden. 

Beperkte herkiesbaarheid 

Cumulatie van functies kan behalve door uitdrukkelijke ver
bodsbepalingen ook worden beperkt door de uitoefening van een 
(bestuurs)functie in de tijd te beperken. De statuten en 
reglementen van de VVD kennen voor de vervulling van de be
stuursfuncties beperkte herkiesbaarheid. Artikel 24.3 van de 
statuten bepaalt dat de leden van het hoofdbestuur na een 
onafgebroken zittingsduur van ten minste 6 jaar, gedurende 1 
jaar niet herkiesbaar zijn. Artikel 11.4 van het huishoudelijk 
reglement bepaalt hetzelfde ten aanzien van de leden van de 



besturen van de centrales en afdelingen. In artikel 12 is 
echter een groot aantal uitzonderingen op deze regel opgeno
men. Hoe meer uitzonderingen op de beperkte herbenoem
baarheid, des te groter de kans dat tijdens de (verlengde) 
zittingsduur ook andere functies aan de betrokkene worden toe
vertrouwd. De doorstroming die met beperkte herkiesbaarheid 
wordt beoogd, beperkt dus ook de kans op cumulatie van func
ties. 

Bet uitgangspunt 

Maakt de schets van argumenten tegen en voor cumulatie al 
aannemelijk dat het niet eenvoudig zal zijn een algemene 
keuze, neer te leggen in regelgeving, te maken, er zijn nog 
andere redenen om af te zien van een algemene regeling. In de 
eerste plaats is niet gebleken dat zich in de praktijk zodani
ge feiten, omstandigheden en ontwikkelingen hebben voorgedaan, 
dat van een urgentie die tot algemene regelgeving noopt, 
sprake is. Bovendien dient, zeker in een liberale partij als 
de VVD, de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen en 
van de organen die benoemen voorop te staan. Die zal moeten 
beletten dat zich ongewenste cumulaties gaan voordoen. 

Moet het uitgangspunt dus zijn dat zo mogelijk algemene regel
geving moet worden vermeden en vertrouwd moet worden op de 
eigen verantwoordelijkheid en het handelen naar bevind van 
zaken, algehele regelloosheid inzake de cumulatie van functies 
bestaat niet en is ook niet gewenst. Ook ten aanzien van de 
beperkte herbenoembaarheid in bestuursfuncties geldt dat enige 
regels gewenst zijn. 

De wetgeving 

Zoals ook in het rapport van het hoofdbestuur wordt vastge
steld, bestaan in de wetgeving verschillende onvel:enigbaar
heidsregelingen. In de nieuwe Gemeentewet zijn de vereisten 
voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in artikel 10, de 
onverenigbare functies in artikelen 13 en 4 en de verboden 
werkzaamheden e.d. voor raadsleden in artikel 15 opgenomen. 
De nieuwe Provinciewet regelt bovenstaande voor leden van 
provinciale staten. 
In de Tweede Kamer wordt binnenkort de notitie Bepalingen 
inzake niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Staten
Generaal of van het Europees Parlement uit te oefenen openbare 
betrekkingen (Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en 
Europees Parlement, kamerstuk 22769) binnenkort behandeld. 

Zelfregulering 

Men pleegt sinds enige tijd te onderscheidt te maken tussen 
overheidsregulering en zelfregulering. Komt overheidsregule
ring grotendeels tot stand door wetten, algemene maatregelen 
van bestuur en ministeriële regelingen, onder zelfregulering 
kunnen sterk uiteenlopende vormen van regelgeving worden 
gerangschikt. Voor wat het onderhavige onderwerp betreft, moet 
vooral worden gedacht aan regeling in de statuten en reglemen-



ten van de VVD. 
Deze bevatten reeds enkele beperkingen. 

In de artikelen 24 en 25 van de statuten en in artikel 42 van 
het huishoudelijk reglement worden de maximale zittingsduur, 
de herbenoembaarheid en de onverenigbaarheid van functies van 
hoofdbestuursleden bepaald. 
De artikelen 11 en 12 van het huishoudelijk reglement bepalen 
de maximale zittingsduur (en uitzonderingen), de herbenoem
baarheid van bestuursleden van centrales en afdelingen. 
In artikel 68.6 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat 
medewerkers van het algemeen secretariaat geen bestuurs
functies in de VVD mogen vervullen, tevens mogen zij geen lid 
zijn van de Staten-Generaal of van het Europees Parlement. 
Artikel 70.2 huishoudelijk reglement omvat een uitsluitings
regeling voor bezoldigde functionarissen van centrales en 
afdelingen in vertegenwoordigende lichamen, behoudens vooraf
gaande toestemming van het hoofdbestuur. 
Ter uitvoering van de artikelen 11 en 12 van het huishoudelijk 
reglement worden in alle modelreglementen de beperkte zit
tingsduur vermeld. Hetzelfde geldt voor de onverenigbaarheid 
van een vertegenwoordigende functie en een bezoldigde functie. 

De commissie heeft overwogen daaraan enkele bepalingen inzake 
de onverenigbaarheden en cumulatie van functies toe te voegen. 
Anders dan wettelijke voorschriften kunnen voorschriften in 
statuten en reglementen rekening houden met bijzondere omstan
digheden, in casu van de VVD. Is dit op zichzelf aantrekke
lijk, de commissie heeft, gezien het hierboven aangeduide 
uitgangspunt, geen bijzonderheden opgemerkt die er toe nopen 
om tot deze aanvullende vorm van regelgeving over te gaan. 

Aanbevelingen 

De bepalingen in artikel 12 van het huishoudelijk reglement 
laten ten aanzien van bestuursleden van de afdelingen en 
centrales wel erg veel uitzonderingen op de hoofdregel van de 
bepe:ki~g tot een bestuurslidmaatschap van zes jaar toe. De 
commlssle heeft begrip voor de mogelijkheid van een verlengde 
zittingsduur wanneer het gaat om een begtuurslid zonder speci
fieke functie, die na een aantal jaren van het bestuurslid
maatschap voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penning
meester wordt (artikel 12.1); hetzelfde kan gelden voor een 
bestuurslid met een specifieke functie die een andere speci
fieke functie gaat vervullen (artikel 12.2). De uitzonderingen 
die zijn voorzien in de artikelen 12.4 en 12.5 bergen het 
risico in zich dat verlengde herbenoembnarheid eerder regel 
dan uitzondering wordt. Anderzijds zou overwogen moeten worden 
ten aanzien van het hoofdbestuur een regeling in het leven te 
roepen die overeenkomt met die van de artikelen 12.1 en 12.2 
van het huishoudelijk reglement voor de centrales en afdelin
gen. Dit vereist een statutenwijziging. Een dergelijke rege
ling gold destijds toen een deel van het hoofdbestuur het 
dagelijks bestuur vormde. 
De commissie heeft zich gebogen over de vraag of het de 
voorkeur zou kunnen verdienen dat de fu~ctie van 



hoofdbestuurslid in het bijzonder de functie van 
partijvoorzitter wordt gecombineerd met die van lid van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal. 

De Commissie staat in beginsel gereserveerd tegenover 
cumulatie van partijfuncties. Zij acht de bezwaren echter niet 
zo zwaarwegend, dat zij cumulatie van functies in alle 
gevallen verwerpt. Op grond van deze benadering spreekt de 
commissie derhalve geen voorkeur uit voor bepaalde cumulatie 
van functies, ook niet van die van voorzitter van de partij en 
lid van de Eerste Kamer. De commissie is van mening dat 
maximaal een lid van het hoofdbestuur tevens het lidmaatschap 
van de Eerste Kamer en maximaal een hoofdbestuurslid tevens 
het lidmaatschap van het Europees Parlement zou kunnen 
vervullen. Het vervullen van één hoofdbestuursfunctie en 
tevens de functie van Tweede-Kamerlid sluit de commissie uit. 
Voor alle duidelijkheid de adviserende rol van de 
fractievoorzitters c.q. hun vervangers in het hoofdbestuur van 
EK,TK en EP blijft in deze opvatting gehandhaafd. 
Een vaste combinatie van het voorzitterschap van de partij met 
het lidmaatschap van de Eerste Kamer beperkt, naar de mening 
van de commissie, de bewegingsvrijheid bij het zoeken van 
kandidaten voor de andere plaatsen in het hoofdbestuur. 

Voorts dient te worden bedacht dat als een voorzitter van de 
partij deze functie combineert met een (betaalde) hoofdfunctie 
in ambt, beroep of bedrijf, de tijd veelal zal ontbreken om 
daarnaast ook nog het lidmaatschap van de Eerste Kamer te 
vervullen. 
In dat opzicht zou derhalve het uitspreken van de wens dat het 
voorzitterschap van de partij bij voorkeur wordt gecombineerd 
met het lidmaatschap van de Eerste Kamer, de keuzevrijheid bij 
het zoeken van een partijvoorzitter te zeer - naar het oordeel 
van de commissie onnodig - beperken. 

Ook het verleden, waarbij de meeste voorzitters van de partij 
niet tevens lid waren van de Eerste Kamer, geeft niet aan dat 
deze combinatie een vereiste zou moeten zijn, ook al is de 
combinatie, zoals ook in het verleden is gebleken, evenmin als 
onwenselijk te kwalificeren. De commissie spreekt derhalve als 
haar oordeel uit dat het van de omstandigheden afhangt of een 
Eerste-Kamerlid partijvoorzitter wordt dan wel of aan een 
partijvoorzitter en kandidatuur voor de Eerste Kamer moet 
worden aangeboden. 

Tot slot meent de commissie, in navolging van het meergenoemde 
rapport van het hoofdbestuur dat een har.:.dleiding met 
aanbevelingen presenteert, dat met aanb~velingen kan en moet 
worden volstaan. 
Er is geen behoefte aan een toetsingscommissie of dwingend 
voorgeschreven regels. 

Commissie Cumulatie van Functies: 
mr J.M. Polak, voorzitter, 
D.H.J. Kroos-van der Meij, secretaris. 



Aanvulling beschrijvingsbrief 94ste algemene vergadering 
(47ste jaarlijkse algemene vergadering) 

De 94ste algemene vergadering (47ste jaarlijkse algemene 
vergadering) te houden op 27 en 28 mei 1994 in het Turfschip 
te Breda zal beginnen op: 

vrijdagmiddag 27 mei 1994 om 14.00 uur; 
vrijdagavond 27 mei 1994 om 19.30 uur; 
zaterdagochtend 28 mei 1994 om 10.30 uur. 

Ter behandeling van agendapunt 3 (Bespreking van het beleid 
van het hoofdbestuur) wordt het Jaarverslag over 1993 met deze 
aanvulling meegezonden. 

Ter behandeling van agendapunt 4a (Rekening en verantwoording 
en jaarverslag van de penningmeester over 1993 ingevolge 
artikel 18.3 statuten en begroting 1994) wordt deze eveneens 
meegezonden. 

Ter behandeling van agendapunt 4c (Benoeming van een commissie 
van drie leden ter voorlichting van de algemene vergadering 
bij de behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 1994) zijn geen overige 
kandidaten tot en met 5 april ter kennis gebracht van de 
algemeen secretaris. 

Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 5 april 1994 op de 
beschrijvingsbrief - meesezonden met de Mededelingen van het 
hoofdbestuur nr. 258 - de ondervolgende amendementen 
binnengekomen ter behandeling bij agendapunt 5 (Reglement op 
de districtscentrale): 

1. Amendement: OC Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 2 
Tekst: 
Aan artikel 2 toevoegen de omschrijving van 
Districtscentrale (zie art. 14.3 statuten). 
Districtscentrale: "De afdelingen binnen de bij wet 
vastgestelde kieskringen voor een bestuurlijk openbaar 
lichaam dat het gebied van meer dan één gemeente, maar 
niet een gehele provincie omvat, vormen 
districtscentrales". 

Toelichting: 
Analoog aan reglement KC en oe. 

Advies: 
Overnemen. 

2. Amendement: OC Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 3 
Tekst: 
Toevoegen aan artikel 3, de tekst van art. 38.1 van het 
huishoudelijk reglement. 
"Districtscentrales zijn belast met de kandidaatstelling 
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voor de leden van de raad van het district of gewest op 
de wijze als nader te regelen in het (voorlopig) 
reglement, zulks met inachtneming van hetgeen haar in 
verband daarmee wordt opgedragen door het hoofdbestuur". 

Toelichting: 
Dat is nu juist de hoofdtaak. 
Welke centrale moet het anders doen? Een 
provinciecentrale omvat een te groot gebied; een 
statencentrale een te klein. 

Advies: 
Overnemen. 

3. Amendement: oe Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 7.5 
Tekst: 
Toevoegen: na de woorden" •••• aan de secretarissen van 
de afdelingen •••• ", de ondercentrales en de 
kamercentrales". 

Toelichting: 
In de art. 7.7 en 7.8 worden onder- en kamercentrales ook 
genoemd. Bovendien moet volgens artikel 13 de 
ondercentrale het geld leveren, dus moet de ondercentrale 
ook weten wat er gaande is. 

Advies: 
Overnemen. 

4. Amendement: Oe Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 7.6 
Tekst: 
In artikel 7.6 dient de termijn van 6 weken 2 maanden te 
worden. 

Toelichting: 
Overeenkomstig reglement voor de kamercentrales. 
Afdelingen dienen ruim de tijd te hebben over kandidaten 
na te denken en te stemmen. Ook in verband met de termijn 
van 3 weken in artikel 8.4 dienen afdelingen de tijd te 
hebben om een ledenvergadering te organiseren. 

Advies: 
Overnemen. 

5. Amendement: Oe Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 7.9 
Tekst: 
Toevoeging: In artikel 7.9 dient een minimum termijn te 
worden opgenomen, bijvoorbeeld 1 week. 

Toelichting: 
Mensen hebben tijd nodig om een vergadering in te 
plannen. 
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Advies: 
Overnemen. 

6. Amendement: OC Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 8.1 
Tekst: 
In artikel 8.1. dient de tekst ••••••• "alsmede ten 
hoogste 4 leden" •••••• te worden vervangen door •••••••• 
"alsmede ten hoogste 2 leden" •••••••••• 

Toelichting: 
Vier leden is teveel. Een districtscentrale omvat al gauw 
enkele ondercentrales. Als het er drie zijn dan gaat het 
bestuur bestaan uit 3 x 4 en 4 leden is 16 leden. Dit is 
teveel. 

Advies: 
Overnemen. 

7. Amendement: oe Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 8.3 
Tekst: 
Aan artikel 8.3 moet worden toegevoegd na de woorden 
"Zowel de ledenvergaderingen van de afdelingen ••• " ", de 
ledenvergadering van de ondercentrales •••••• ". 

Toelichting: 
Als de ondercentrales ingelicht worden dat er 
districtscentrale vergadering zijn en die ondercentrales 
moeten de geldmiddelen ter beschikking stellen, dan mogen 
zij, moeten zij zelfs in de gelegenheid zijn kandidaten 
te stellen. Bovendien is de coördinerende rol van de 
ondercentrales in een districtscentrale veel groter en 
belangrijker dan die van de ondercentrales in een 
kamercentrale. Dit wijst de praktijk bij ons uit. 

Advies: 
Overnemen. 

8. Amendement: oe Zaanstreek/Waterland 
Betreft: artikel 13 
Tekst: 
Toevoegen: en een bedrag per lid toegekend door het 
hoofdbestuur. 

Toelichting: 
Actieve ondercentrales zitten zeer krap bij kas. Als er 
dan ook nog een bedrag voor de districtscentrale af moet, 
dan komt zo een ondercentrale geld te kort. 

Advies: 
Afwijzen. Districtsqentrales dienen regionaal 
gefinancieerd te worden uit de bestaande afdracht van het 
hoofdbestuur aan afdelingen en centrales. 
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Ter behandeling van agendapunt Bd (secretarissen voor de 
organisatie): 
Mevrouw J.C. van Dijk-Sturm te Middelburg heeft het 
hoofdbestuur laten weten haar kandidatuur voor een volgende 
zittingsperiode in het hoofdbestuur in te trekken. Reden is 
dat mevrouw Van Dijk per 12 april 1994 wethouder te Middelburg 
is. 

Zoals werd vermeld in de•beschrijvingsbrief voor de 47ste 
jaarlijkse algemene vergadering zal zaterdag 28 mei in het 
teken staan van de officiële start voor de Europese 
verkiezingen. Inleidingen worden verzorgd door: 
a) drs.W.K. Hoekzema, partijvoorzitter, 
b) mr.drs.F. Bolkestein, voorzitter VVD-Tweede

Kamerfractie, 
c) ir.D. Luteijn, voorzitter VVD-Eerste-Kamerfractie, 
d) drs.G.M. de Vries, vertegenwoordiger van de VVD-leden in 

het Europese Parlement. 

Het definitieve programma van deze dag is nog niet afgerond. 
De afdelingen en centrales worden via het Thorbeckehuis Nieuws 
van het definitieve programma op de hoogte gesteld. 
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FIN. VERANTWOORDING VlDPENNINGMEESTER OVER 1993 -DZ/25-().1- 1994 I 

1. TOELICHTING 

Overeenkomstig artikel30 van de statuten van de partij wordt hierbij de rekening 

en verantwoording van het in 1993 gevoerde financiële beleid ter goedkeuring 

aangeboden. De cijfers zijn gebaseerd op de door KMPG/Klynveld accountants 

gecontroleerde jaarrekening, waarvoor een goedkeurende verklaring is afgege

ven. 

In de algemene vergadering van januari te Papendal heb ik het estafettestokje van 

mijn voorganger Pieter Ressenaar overgenomen, die op verzoek van de 46e 

jaarlijkse algemene vergadering te Breda op 14 mei 1993 nog de tweede helft 

van dat jaar het penningmeesterschap heeft waargenomen. 

Ressenaar heeft op voortreffelijke wijze de financiële organisatie van de partij 

gesaneerd. Daarbij heeft hij niet nagelaten voortdurend te wijzen op het feit dat, 

naast investeringen in nieuw beleid en bevordering van de serviceverlening van 

het partijapparaat, er ook begrotingsdicipline dient te bestaan en voortdurende 

waakzaamheid ten aanzien van het niveau van de uitgaven is geboden. Dit beleid 

verdient voortzetting. 

Aan het einde van vorig jaar liet zich het echter al aanzien dat er toch een exploi

tatietekort zou ontstaan. Het hoofdbestuur heeft daarop besloten tot een aantal 

bezuinigingen om dit tekort in 1993 zo veel mogelijk te beperken. Zo is bij

voorbeeld besloten een partijraad en de reguliere december uitgave van Vrijheid 

en Democratie te laten vervallen. Volstaan werd met het uitbrengen van een be

stuurs uitgave met reglementair verplichte publicaties in het kader van de verkie

zingen. Desondanks kon niet worden voorkomen dat het exploitatieresultaat over 

1993 toch negatief is uitgekomen. Het eigen vermogen is daarmee weer enigszins 

teruggelopen tot fl196.000,--. 

Overschrijdingen van het budget hebben zich voorgedaan op velerlei gebied. Zo 

hebben de intensieve contacten van het hoofdbestuur met de kamercentrales en 

voorbereidende aktiviteiten in dit pré-verkiezingsjaar geleid tot een flinke over

schrijding van de vergaderkosten. 



FIN. VERANTWOORDING VtV PENNINGMEESTER OVER 1993- DZ/25-04- 1994 II 

Ook de reis- en verblijfskosten vielen flink hoger uit dan was begroot. In 1994 

zal evenmin kunnen worden ontkomen aan hoge vergaderkosten en reis- en 

verblijfkosten, zulks onder andere vanwege de noodzakelijke extra algemene 

vergaderingen. De omvang van deze posten in het geheel van het materiële deel 

van de begroting noopt evenwel tot nadere bezinning. Onderzocht zal worden op 

welke wijze kostenbesparende maatregelen kunnen worden getroffen. 

Ook de kantoorkosten zijn fors hoger uitgevallen dan was begroot. In belangrijke 

mate is dit te danken aan het toenemen van de kopieer- en verzendkosten (in 

1993 werden ook de posttarieven verhoogd), ten gevolge van een algemene 

intensivering van de communicatiestroom naar de afdelingen en centrales. 

Zo worden de beschrijvingsbrieven voor de algemene vergaderingen niet meer in 

Vrijheid en Democratie opgenomen, maar door het algemeen secretariaat zelf 

geproduceerd en verzonden. De exploitatiekosten van Vrijheid en Democratie (in 

1992 fl 687.000,--) zijn daardoor afgenomen, hoewel het nog net niet gelukt is 

binnen het taakstellende budget van fl600.000,-- te blijven. 

De kosten van de ledenadministratie vielen hoger uit doordat de gezamenlijke 

banken forse tarieven in rekening brachten voor het verwerken van betalingen; 

bij het opstellen van de begroting kon hier nog geen rekening mee worden 

gehouden. 

De kosten van het informatiemateriaal zijn hoger uitgevallen dan was geschat 

door de aanschaf van materiaal met nieuw logo. Daarnaast is er echter veel oud 

materiaal verkocht waardoor een voorziening voor incourantbeid kon vrijvallen. 

Per saldo is er derhalve sprake van een bruto marge van fl 36.000,--. Overhead

kosten zoals het pakhuis in Katwijk en verzendkosten zijn daarbij in 1993 nog 

buiten beschouwing gelaten. Voor 1994 is gekozen voor een berekening die 

daarmee wel rekening houdt. Het informatiemateriaal zal dit jaar kostendekkend 

moeten zijn. 
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Het aantal inningen in 1993 overtrof de verwachtingen. Dat is voornamelijk 

het gevolg van de sterk toegenomen aantallen aanmeldingen. Hierdoor werd 

f1 75.000,-- meer contributie ontvangen dan was begroot. Daar staat tegenover 

dat door de sterke daling van de rente de inkomsten uit interest beduidend lager 

uitvallen. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen zich ook in 1994 zullen 

voordoen. 

De permanente financiële aktie die wordt gehouden ten behoeve van de 

afdelingen door middel van de bij de contributie inning ingesloten acceptgiro 

leverde in 1993 weer aanzienlijke hogere inkomsten op voor de afdelingen. Maar 

liefst f1 603.000,-- werd door de leden aan giften bijeengebracht. Tezamen met 

het aandeel in de contributies betekent dit een gemiddelde van ca f1 3000,-- per 

afdeling! Het resultaat voor de giften aan afdelingen zal in 1994 zelfs nog bedui

dend hoger uitpakken. 

Met de begroting voor 1994 stevenen we opnieuw af op een flink tekort. De 

geschatte contributie-opbrengsten bevinden zich wederom op het niveau van 

1987. Daarbij moet in herinnering worden gebracht dat in 1991 het contributie 

aandeel voor de afdelingen met 2% werd verhoogd ten laste van het percentuele 

aandeel voor het hoofdbestuur (kosten voor HB: -/- fl 90.000,--), in 1992 de 

contributie voor jongeren tot en met 23 jaar werd verlaagd (kosten voor HB: 

-I- f1 40.000,--) en met ingang van 1994 de contributie van nieuwe leden in het 

eerste lidmaatschapsjaar is gehalveerd (kosten voor HB: -/- fl 80.000,--). 

In de algemene vergadering van januari jl is derhalve besloten om de contributie 

met ingang van 1995 te verhogen. Niet alleen zal hiermee het tekort moeten 

worden weggewerkt, maar hieruit dient ook ruimte te worden gereserveerd om 

het verkiezingsfonds, na de intensieve campagnes van de afgelopen maanden 

weer op het gewenste peil te gaan brengen. Daarnaast zal ook verder gewerkt 

moeten worden aan een weliswaar bescheiden, doch absoluut noodzakelijke 

groei van het eigen vermogen, dat voor deze vereniging momenteel veel te laag 

IS. 
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Om de voorziene besteding van de hogere contributie-opbrengst niet in gevaar te 

brengen is het absoluut geboden dat een strak verplichtingen- en uitgavenbeleid 

wordt gevoerd. 

Alles wijst erop dat wij, na het geweldige resultaat bij de gemeenteraads

verkiezingen, opnieuw afsteven op een klinkende overwinning op 3 mei. Vele 

nieuwe leden komen die overwinning samen met ons vieren. Dit is een zeer 

verheugende ontwikkeling, niet alleen voor het liberale elan maar ook voor de 

financiën van de partij. Mijn beleid is erop gericht de nieuwe leden een extra 

gevoel van welkom te geven door de ook door hen gegenereerde inkomsten met 

verstand te besteden. 

Den Haag, 25 april 1994 

ir A.J. Korff 

penningmeester 
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2. BALANS (x f 1 000) 

ACTIVA 31/12/92 Mutatie 31/12/93 
Vaste activa 
Thorbeckehuis 730 0 730 
Nieuwbouw/renovatie 492 -28 464 
Overige duurzame activa 330 20 350 

Vlottende activa 
Voorraad informatiemateriaal 77 44 121 
Transitoria 251 42 293 
Liquide middelen 3543 235 3778 

'--

TOTAAL 5423 313 5736 

PASSIVA 31/12/92 Mutatie 31/12/93 

Verenigingsvermogen 269 -73 196 

Fondsen en voorzieningen 
Verkiezingsfonds 1300 -127 1173 
Voorziening onderhoud Thorbeckehuis 151 -101 50 
Additionele media activiteiten 85 -85 0 
Televisiefonds 51 28 79 

Schulden 
Lease termijnen 149 -39 110 
Transitoria 3418 710 4128 

TOTAAL 5423 313 5736 
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3. BEGROTING 1994 en 1993 en REALISATIE 1993 en 1992 (x f 1000) 

BATEN Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

CONTRIBUTIES 
Aandeel hoofdbestuur 2709 2691 2765 2784 
OVERIGE BA TEN 
Diverse giften 20 10 44 21 
Bijdrage Europa 100 100 100 100 
Radio- en televisie subsidie 90 92 79 90 
Overige inkomsten 80 90 81 81 
Rente 140 181 161 187 
Financiële aktie PM -- -- --
Totaal overige baten 430 473 465 479 

TOTAAL BATEN 3139 3164 3230 3263 

LASTEN Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

A Personeelskosten 1322 1263 1261 1236 
B Reis- en verblijfskosten 76 65 98 67 
c Vergaderkosten 360 260 329 266 
D Huisvestingskosten 248 266 276 254 
E Kantoorkosten 473 437 536 436 
F Ledenadministratie 157 174 208 160 
G Exploitatiekosten V&D 600 600 610 687 
H Interne subsidies 363 432 386 358 
I Internationale samenwerking 80 80 80 88 
J Pr en voorlichting 151 224 225 137 
K Jongerenbeleid, SWO WD/JOVD 9 9 9 10 
L Informatiemateriaal 0 21 39 26 
M Talentmanagement 15 11 8 0 
N Onvoorzien 48 0 12 49 
0 Doorberekeningen: 

-HVS Vorming&Scholing -418 -394 -416 -430 
-HVS Midden-en Oosteuropa -139 -148 -157 -139 

-Ver. van Staten-en Raadsleden -137 -156 -141 -137 
-Org. Vrouwen in de WD -34 -71 -30 -38 

TOTAAL LASTEN 3174 3073 3333 3030 

\SALDO -35\ 91 I -103\ 233\ 

Voorziening add media aktiviteiten 0 85 85 0 
Voorziening incourant infomateriaal 0 0 75 0 

f-=--

Dotatie aan europees verkiezingsfonds -100 -100 -100 -100 
Dotatie aan nationaal verkiezingsfonds -85 -30 -30 0 
Extra dotatie verkiezingsfonds PM 0 0 0 
Diversen 0 0 0 57 

\EXPLOTATIE RESULTAAT -220\ 46\ -73\ 190\ 



FIN. VERANTWOORDING V/D PENNINGMEESTER OVER 1993, DZ/ versie: 26-Apr-94; blz: 3 

4. TOELICHTING OP DE INKOMSTEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

Aantal inningen 54000 52500 54150 55160 

TOTAAL GIFTEN AAN AFDELINGEN 600 475 603 541 

TOTAAL ONTVANGEN CONTRIBUTIE 4416 4365 4542 4577 
AF: Toeslag Ver. van Staten-en Raadsleden 240 225 234 230 

TOTAAL TE VERDELEN CONTRIBUTIE 4176 4140 4308 4347 

AF: Aandeel Kamercentrales 334 331 340 344 
AF: Aandeel Ondercentrales 125 124 127 129 
AF: Aanvulling Ondercentrales 6 6 5 6 
AF: Aandeel Afdelingen 1002 994 1071 1084 

Resteert: aandeel Hoofdbestuur 2709 2685 2765 2784 

5. NATIONAAL EN EUROPEES VERKIEZINGSFONDS (x f 1000) 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

Saldo per 1 januari 1400 1300 1300 1200 
--

BATEN 
Nationale dotatie t.l.v. exeloitatierekening 85 30 30 0 
Financiële aktie PM -- -- --
Kc's, V&D en Haya v. Somerenstichting 229 -- -- --
Europese dotatie t.l.v. exploitatierekening 100 100 100 100 

LASTEN 
Europese verkiezingen 301 10 65 0 

I-Eerste- Kamerverkiezingen 0 0 0 0 
Tweede- Kamerverkiezingen 670 10 67 0 
Provinciale Statenverkiezingen 0 0 0 0 
Gemeenteraadsverkiezingen 563 10 125 0 

Saldo per 31 december 280 1400 1173 1300 
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6. TOELICHTING OP DE POSTEN G, H en 0. 

G. EXPLOITATIEKOSTEN V&D (x f 1000) 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

Druk/porti/aandeel in ledenadministratiekosten 314 352 357 431 
Overige kosten 172 172 177 183 
Extra publicaties verkiezingen 30 -- --
Aandeel in overheadkosten 84 84 87 84 
Opbrengst advertenties 0 -8 -11 -11 
TOTAAL 600 600 610 687 

H. INTERNE SUBSIDIES (x 1 000) 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

Org. Vrouwen in de WD 65 65 65 65 
Haya van Somerenstichting 203 247 205 197 
Prof. mr B.M. Telderstichting 75 75 75 80 
J.O.V.D. 10 10 10 10 
Minister Koos Rietkerkstichting 0 25 27 0 
Overige subsidies 10 10 4 6 
TOTAAL 363 432 386 358 

0. DOORBEREKENINGEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie 
1994 1993 1993 1992 

HAYA VAN SOMERENSTICHTING (V&S) 
-personeelskosten 280 266 263 263 

- reis-en verblijfskosten 5 4 7 5 
- huisvestingskosten 22 22 23 22 

- kantoorkosten 70 65 81 69 
- ledenadministratie 28 37 42 28 

-Overig 13 0 0 43 
TOTAAL HVS (V&S) 418 394 416 430 
HAYA VAN SOMERENSTICHTING {M/OE) 

-personeelskosten 110 100 121 109 
- reis-en verblijfskosten 2 1 3 2 

- huisvestingskosten 8 8 8 8 
- kantoorkosten 39 39 25 20 

TOTAAL HVS (M/OE) 159 148 157 139 
VER. VAN STATEN- EN RAADSLEDEN 

-personeelskosten 112 131 116 112 
- huisvestingskosten 10 10 10 10 

-· 

- kantoorkosten 15 15 15 15 
TOTAALVSR 137 156 141 137 
ORG. VROUWEN IN DE VVD 

-personeelskosten 21 54 16 21 
- huisvestingskosten 3 7 4 7 

- kantoorkosten 10 10 10 10 
L!_OTAAL VRO 34 71 30 38 
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7. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -VORMING & SCHOLING- (x f 1000) 

INKOMSTEN Begroting Begroting Realisatie 
1994 1993 1993 

SubsidieWD 203 247 205 
Subsidie BIZA 440 363 430 
Cursusbijdragen 44 44 28 
Diversen 1 1 0 
TOTAAL INKOMSTEN 688 655 663 

UITGAVEN Begroting Begroting Realisatie 
1994 1993 1993 

Overhead 310 296 306 
Commissies 29 44 36 
Cursussen 182 148 110 
Aandeel in kosten WD 135 128 156 
Diversen 32 39 55 
TOTAAL UITGAVEN 688 655 663 

8. HAYA VAN SOMERENSTICHTING -MIDDEN-EN OOSTEUROPA- (x f 1000) 

[INKOMSTEN Begroting Begroting Realisatie 
1994 1993 1993 

I Subsidie BIZA 0 277 277 
~erige baten 0 0 2 
LTOTAAL INKOMSTEN 0 277 279 

I UITGAVEN Begroting Begroting Realisatie 
1994 1993 1993 

!Overhead 0 41.5 39 
Organisatiekosten van projekten 0 151 142 
Prolekten in Midden-en Oost Europa 0 84.5 98 

ToTAAL uiTGAVEN 0 277 279 

NB. De begroting 1994 was op het moment van het ter perse gaan van deze publicatie 
nog niet door het hoofdbestuur vastgesteld. 

Realisatie 
1992 

197 
418 

52 
1 

668 

Realisatie 
1992 

280 
23 

129 
189 
47 

668 

Realisatie 
1992 

267 
0 

267 

Realisatie 
1992 

38 
130 
99 

267 
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11. Regellag met toellchti119P 

A.ui:ef 1: 
8ctrtpabep·•....-
O... regolmg botroft.,_)!Jke omrorenlgbaatheden.., ~ 
cumul.lle van fu&iàtá In de VVD en geelt dus aan of ol dan ntot 
uavurdbur g,a<bt woolt dal; . 
Üll pet10011- deft Mn funcllo verwit In een uilde orgMI1 VIUl ci.: 
VVD olin mNr organen van de VVD; Üll.,.............,. ... ünlunclk verwit In wnchlller&dc pollllü 
vat_..,dcllclwrwn; 
ün ponaanéir. ol...,.,lunctla vorwlt lno- von de VVD l:l 
somonlw&g_ .. wrwlleavonéénofme"',_lnpollaek 
verte-dlgondc llchaavn. , 

T_".,.., 
Voorbeelcl van zo'n Qftverenigburheld zou kunun DIR het door ein ~ 
daolfde pènooacloonbeldodon von hit Udmuttduopvancle T
Koaw •holildonaoUchop -·raod V ..... -'•"' 
~ 
OnclerCUIIIIIIolloVOIIfunctladtattewordca....-do 
~-~molsb.v.dle vonvoorzlltervannn 
.....s.r-olo, --voneen afdelingenooknog 
afgovunllgde- cle puttjrood. 

Artib/J, c __ .__..._.~ 

3.1. Cumul.lle_luncaa_hel.._....vu_,afddngon 
_, _ _...olblnnenhlt~dbatuwdlentta-den 

venneda&.-aloholbotroftdo.....lolleVIIII-
voonillcr. teCNWtiM pu I J at . 
T-....., . . 
Hcthool-..r_. .. _ ... toteodovolcloende~ 
Iedeii n nn afddngc.q. -<alnle c.q_ hel hoc&f--.r
"""!''!l'ollen,zodothd-lsafte ...... _..........,_door 
ün en cleulfdo .......,..,. doen boldodon. Ook In ldánae afdàlngor 
moothol._.ttjkzllo&do'-"..-'~er• 
M<rel-cloordrie-t.fatee .......... Dil zolhol 
,_ .. vu de afdollntllnhogemoleta&gooda lu&oMn. 

3.2_ Ledon...,hd......,_ __ functlete_,.,u."al 

ilfgev-digcle van een afdeilng nur arurûewrgoder1ngen of 
•'--.........._. LHenvOIIhol.._..,von
"-n:ennrooiclleMn-f.-tevawlonafs~.., 
o111afddngnaar~ 

Toeflcll._ 
~In hit ....,_-......... olgovurdigdenle.lljo 
noardiév~_..-<!Jololtdvondatbatuur 
vtron-db&g venchuldlgd $. Het Is bijvoorbnld af te wijZon da: 
ledca vanhot --olsafgo"...digda&nurcle..,_ 
--....ahunelgeDbeletd.......,_on....._ .... ....._.,hot 
._.........., .. _dc~~-.......,.".dlng 
sd&uktg. 

Tae/lcbllor-
Me~ LIIIZ>Onderlng van de bepollng.n In stalvtoll., reglement.,. dJe = 
Bdmutsdlap met adurxrenttk stem van a:n batuur inhoudcl (d.u:bi§ 
o.a. t• delken aan het lidmaatschap van bet hoofdbatuur "M d• bade 
voonlllen van de VVO.frac:ttesln de SW....Goneraall, rithot 
hoofdbatuur het om rl!donen van belangenvermenging noodulurliJk 
datlllmrner door een odide penoon on luncUe wordt boldud In Mr. 
kandtdonmd orgun lb.v.ln het batuur van- afdollng) on In
poUUok vcrtogonwoord!gond llchoam (zloodo raodv011..., --· 
'""""'""hel groodgcbocd behoort tot het gebleclvon bovon_.,w, 
afdeling). Een UJddijkoteruglredlng van batuunleden dto ztch 
kandtdaot hebben gesteld, is daarom belangriJk omdatdeM 
bostumslcden niet hel m.:o zullen lopen <Ie schiJn op zich teladca al< 
zouden zij op 4Wgaki wiJU' van bepaalde zaken voorkenntJ Mbbcn. 

5.2. Uitgesloten wordt dat em lid VIU1 provtncia&c Raten of een lid de: 
Statcn·Generoal of het Europao PorlemOU&tl....,.. afgcvurdlgdo 11 
van een afdeling"""' centrolcve>gaderlngen of naar algemene 
vergadmngen . 

.Tae/kbllllfl' 
Het hoofdbettuur gaat er van ull dat binrum cle VVD nog llloedo sprake 
•• van geochddon verantwoorddijkhed..,. In hd valeden leidde dcu 
zicnawltze tot on grote mate van vrijbbjvcnc:lhGd over en weer. Anno 
1983 UJid ck ~ ovu1gomachterhuld. Dit RMmt echter nlot 
-s dat juliilohans bolangaiVermcnglng ""opeenhoping van 
mogeU)khedm lot boinvloodlng dienen Ie wordan voorkomen. Do 
algemene vergadotlng als hoogste orgaan sp<Hkt ztch tmmera uil over 
de polittal op lange termiJn (zie o.a_I.JbcraalMaollat en 
v.,..__ognmmo'l). Een zeHde oltw&lle geldt voor de 
alvoar~ ,_, ca&tralcvergadmngen • 

5.3. Uitgaloten wordt ebt nn lid der Staten-Gmn&al of van het 
Europrae Parlcment tevens afgevaardigdets naar de vcrldezlngsraad 
of de UndidaatJtdtngaud . 

Toel/cblillfl: 
Hocwol In de meate gevallenzittcndo Kamerleden ç.q. 
Eur-rlema>talcdcn geeft afgevaardigde zullen worden -.lal <Ij ..U 
woelerom kandidaat <lijn, ~jkl het het hoofdbestuur- aonto Ilovelen 
dat ook dcgoMn die- kandldoat meer <IJn of die <llllng hebben In 
eoncollego dat op hetzelfde nlveauhanclelt lduo Eante Kom. on 
EuropeaPadcmenttenopzichtevanTweedeKamer),irlchntotovcr 
een collega behoev.n uit te spreken, laat sa.an bun steun aan ... 
coUcgo·kandtclulmoct«n geven . 

Vutgeilleid door da 66tte ~vergadering van cle VVD op IS e:: 
16aprtl1983. 

liJ, Slot 
w- hel'-ldbatu .. ookullccnvoelhelcl von..-lngentcn
ven de onderhavige problomottal kont, 11 het....., dat dit uilde 
venchijnsol zich In de hele portij zal voordoon. Het hoofd-...., 11 
,_._ ......- vanmening dat: 

1. er gom dw1ngcndc r~ dtentte komon; 
2. .r goon bohocfte """" ..." toeblngoc...".,._.....,. biJonden 
grote politieke paz11jca; 
3. de maattduoppoiiJice ontwikkeling met irlch b....gt dat tot op 
uken hoogte richtliJnen anot~tbeerlljk <tjn~ 



ten van de VVD. 
Deze bevatten reeds enkele beperkingen. 

In de artikelen 24 en 25 van de statuten en in artikel 42 van 
het huishoudelijk reglement worden de maximale zittingsduur, 
de herbenoembaarheid en de onverenigbaarheid van functies van 
hoofdbestuursleden bepaald. 
De artikelen 11 en 12 van het huishoudelijk reglement bepalen 
de maximale zittingsduur (en uitzonderingen), de herbenoem
baarheid van bestuursleden van centrales en afdelingen. 
In artikel 68.6 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat 
medewerkers van het algemeen secretariaat geen bestuurs
functies in de VVD mogen vervullen, tevens mogen zij geen lid 
zijn van de Staten-Generaal of van het Europees Parlement. 
Artikel 70.2 huishoudelijk reglement omvat een uitsluitings
regeling voor bezoldigde functionarissen van centrales en 
afdelingen in vertegenwoordigende lichamen, behoudens vooraf-
gaande toestemming van het hoofdbestuur. . 
Ter uitvoering van de artikelen 11 en 12 van het huisfio delijk 
reglement worden in alle modelreglementen de beperkte zi 
tingsduur vermeld. Hetzelfde geldt voor de onverenigbaarhe~ 
van een vertegenwoordigende functie en een bezoldigde functie. 

De commissie heeft overwogen daaraan enkele bepalingen inzake 
de onverenigbaarheden en cumulatie van functies toe te voegen. 
Anders dan wettelijke voorschriften kunnen voorschriften in 
statuten en reglementen rekening houden met bijzondere omstan
digheden, in casu van de VVD. Is dit op zichzelf aantrekke
lijk, de commissie heeft, gezien het hierboven aangeduide 
uitgangspunt, geen bijzonderheden opgemerkt die er toe 
om tot deze aanvullende vorm van regelgeving over te 

Aanbevelingen 

De bepalingen in artikel 12 van het huishoud-~ reglement 
laten ten aanzien van bestuursleden van de_p?d~flngen en 
centrales wel erg veel uitzonderingen op"dé hoofdregel van de 
beperking tot een bestuurslidmaatschap,vän zes jaar toe. De 
commissie heeft begrip voor de mogel~jkheid van een verlengde 
zittingsduur wanneer het gaat om een/bestuurslid zonder speci
fieke functie, die na een aantal jaren van het bestuurslid
maatschap voorzitter 1 ondervoorz-itter, secretaris of penning
meester wordt (artikel 12.1); /hetzelfde kan gelden voor een 
bestuurslid met een specifieke functie die een andere speci
fieke functie gaat vervulleh (artikel 12.2). De uitzonderingen 
die zijn voorzien in de ~rtikelen 12.4 en 12.5 bergen het 
risico in zich dat verlengde herbenoembaarheid eerder regel 
dan uitzondering wordt. Anderzijds zou overwogen moeten worden 
ten aanzien van het hoofdbestuur een regeling in het leven te 
roepen die overeenkomt met die van de artikelen 12.1 en 12.2 
van het huishoudelijk reglement voor de centrales en afdelin
gen. Dit vereist een statutenwijziging. Een dergelijke rege
ling gold destijds toen een deel van het hoofdbestuur het 
dagelijks bestuur vormde. -
De commissie heeft zich gebogen o~er de vraag of het de 
voorkeur zou kunnen verdienen dat de functie van 

hoofdbestuurslid in het bijzonder de functie van 
partijvoorzitter wordt gecombineerd met die van lid van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal. 

De Commissie staat in beginsel gereserveerd tegenover 
cumulatie van partijfuncties. Zij acht de bezwaren echter niet 
zo zwaarwegend, dat zij cumulatie van functies in alle 
gevallen verwerpt. Op grond van deze benadering spreekt de 
commissie derhalve geen voorkeur u~t"~Óor bepaalde cumulatie 
van functies, ook niet van die · voorzitter van de partij en 
lid van de Eerste Kamer. D mmissie is van mening dat 
maximaal een lid van h oofdbestuur tevens het lidmaatschap 
van de Eerste Kamer maximaal een hoofdbestuurslid tevens 
het lidmaatscha n het Europees Parlerr,ent zou kunnen 
vervullen. H ervullen van één hoofdbestuursfunctie en 
tevens de nctie van Tweede-Kamerlid sluit de commissie uit. 
Voor a duidelijkheid de adviserende rol van de 

evoorzitters c.q. hun vervangers in het hoofdbestuur van 
K en EP blijft in deze opvatting gehandhaafd. 
vaste combinatie van het voorzitterschap van de partij met 

·lidmaatschap van de Eerste Kamer beperkt, naar de mening 
van de commissie, de bewegingsvrijheid ~ij het zoeken van 
kandidaten voor de andere plaatsen in het hoofdbestuur. 

Voorts dient te worden bedacht dat als een voorzitter van de 
partij deze functie combineert met een (betaalde) hoofdfunctie 
in ambt, beroep of bedrijf, de tijd veelal zal ontbreken om 
daarnaast ook nog het lidmaatschap van de Eerste Kamer te 
vervullen. 

at opzicht zou derhalve het uitspreken van de wens dat het 
voor ' te:r:schap van de partij bij voorkeur wordt gecombineerd 
met. het 'dmaatschap van de Eerste Kamer, de keuzevrijheid bij 
het zoeken een pa-rtijvoorzitter te zeer - naar het oordeel 
van de commiss onnodig - beperken. 

Ook het verleden, wa meeste voorzitters van de partij 
niet tevens lid waren Eerste Kamer, geeft niet aan dat 
deze combinatie een verei zou moeten zijn, ook al is de 
combinatie, zoals ook in het erleden is gebleken, evenmin als 
onwenselijk te kwalificeren. De ommissie spreekt derhalve als 
haar oordeel uit dat het van de o tandigheden afhangt of een 
Eerste-Kamerlid partijvoorzitter wo of aan een 
partijvoorzitter en kandidatuur voor Kamer moet 
worden aangeboden. 

"' '· Tot slot meent de commissie 1 in navolging varl'-.pet meergenoemde 
rapport van het hoofdbestuur dat een har,dleiding met 
aanbevelingen presenteert, dat met aanbevelingen kan en moet 
worden volstaan. 
Er is geen behoefte aan een toetsingscommissie of dwingend 
voorgeschreven regels. 

Commissie Cumulatie van Functies: 
mr J.M. Polak, voorzitter, 
D.H.J. Kroos-van der Meij, secretaris. 
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AMENDEMENTEN C.Q. MOTIES 
mat advluen hoofdbatuur 
Agendapunt 9 D 

Z7 Molla: afdeUat Laudal 

~ uan l!in of m-. ~: 
A~"_" 

Teint: 
Oe afdeling. op 8 maart 1983 In vergaderlng bijeen. is van me
nang, <1.1 agendapwu 9 0 van de agenda .!~voerd dient te 
worden on otelt de alg.mene vargadering voor aldus la balUlo . 
ten. 
Toelichdng: 
· Oe .!deling deelt de visie van het hoofdballlur, del de ver· 
antwoordelijldllld VM zowel ..., kanelidut voor eon politieke 
of baluudljb functie .. het kandlclcend oogaan het Wlglnp 
punt-Dja. 
· Oe ucWing il van ...-g, det ga1a1 de vilie vu het hoofcl
balllur, dat dwtngenda voonchrtlton - se- ziJn, ei. 
voorgelegde vege .., voor velerlel liltleg vatbere regdag 11a 
ruct noodlllkclljk aang.mcrkt dient te W..rdcn. zàcr niet ge
....,. Vanuit deov..-g;ng, dat het geven vanenige -
..., regeling, -'a ia aru-p aangebodan de onq,loaibog van 
de paltij ..... negallel dan polillá ral báwloadan. 
· Oe afdeling- een regelins lla voorgeoMicl. lla ~tie 
van polillelo& ~ten opzichte Vlft ~die 
funclla.......,.., ia het badrll,........ of bij"" oveheld. 
· Oe .!deling Is I aft sloUe van mening, dat voor vaol lundla op 
bal\lurllik nlvau """"""-de Undlcfatcn voorllanda zljft. 
waardoordarogollngall schadaliJk voorde~
IIIOfdt. 

Aduialtoo~ 
Gelot op de Inhoud van de tngedlada ............,..., c.q.,_ 
nu bUjft het hoolclbcituur van runiag dat btj ca rl!ldnlmá 
oen. tot op Milera hDoglw Vrilbllvend brUter hel tott · a I 
mem..,~~ ia. Ocrhalve 011uudthet hoofd . 
bal\lurd .. - . 



NOTULENCOMMISSIE 

94 ste Algemene Vergadering 
( 47ste Jaarlijkse Algemene Vergadering) 

27/28 mei 1994 BREDA 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Den Haag 

bezoekadres Koninginnegracht 57 

Den Haag 

telefoon 070 367 30 67 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER W.C.J. ROSMALEN, DAT 
DE AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94e AV (47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING) EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN. 

_..... .. -·--·---·--"·---:-> 
-~-· ~ 

handtekening é_~.: ... t.~~-... -.. -... -. ------~ 
plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 

/n~d.:t 
···································· 

[,;; A.oo... ~· ·• ~.!lil. /LI•....I -
: ••••••• ,J •• ;.-:::"::t':':t1.:~.~ .... ;T ., "' 

VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 

Ingeschreven bt; de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr V 409353 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Den Haag 

bezoekadres Koninginnegracht 57 

Den Haag 

telefoon 070 361 30 61 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER IR. W.M. GELUK, DAT DE 
AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94ste A V ( 47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING) EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN . 

.. / 
2 .. 

handtekening 

plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 

/'v- .,_. 

............... ~~~-····················· 

. J /Jl ~-.,( ... /- / çc"-·.~;-
••••••••••••••••••••••••••••••• t •• /. 

VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oen Haag onder nr V 409353 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2 500 G V Den Haag 

bezoekadres Koninginnegracht 57 

Den Haag 

telefoon 070 36 7 30 61 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER M. BOUMAN, DAT DE 
AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94e A V ( 47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN. 

handtekening 

plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 
VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 

Ingeschreven bi; de Kamer van Koophandel te Oen Haag onder nr V 409353 



Besluiten van de 47ste Jaarlijkse Algemene Vergadering (94ste Algemene 
vergadering) op 27/28 mei 1994 te Breda 

1 De algemene vergadering nam kennis van het conform artikel 18.3 der 
statuten uitgebrachte Jaarverslag over 1993. 

2 Tot leden van het stembureau worden benoemd 
dhr. Th. Kuipers te Apeldoorn (voorzitter) 
mevrouw J. van Bergen-Nijenholt te Breda 
dhr. A.W. Driesprong te Dirksland 
drs. J. Dijk te Ommen 
mevrouw M. van Doorn te Almelo 

3 Tot leden van de Notulencommissie (art. 46 huishoudelijk reglement) 
werden benoemd 
-dhr. M. Bouman te Delft 
-dhr. W.C.J. Rosmalen te Breda 
- ir. W.M. Geluk te Doorwerth 

4 Besloten werd het (huishoudelijk) voorstel van de afdeling Beverwijk 
(briefnummer 815983) conform het advies van het hoofdbestuur te 
betrekken bij de behandeling van het totale pakket aan evaluaties 
(GR,TK,EP en wellicht PS), zodat ook afstemming en deregulering van 
de diverse regelingen gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

5 De Algemene vergadering besloot de brief van de afdeling Dalfsen 
(nr.816023) voor kennisgeving aan te nemen. 

6 Bij agendapunt 3, bespreking beleid hoofdbestuur, onderdeel Vrijheid 
en Democratie, werd besloten dat het verzoek van de KC Utrecht (nr. 
816058) om V &D vaker te laten verschijnen, in verband met financiële 
prioriteiten niet gehonoreerd kan worden. 

Met betrekking tot briefnummer 816131 van de KC Leiden over het 
opnieuw opnemen van de cursussen van de Haya van Somerenstichting 
in V &D, werd besloten, zoveel als mogelijk binnen de beperkte 
financiële mogelijkheden aan dit verzoek tegemoet te komen. 

7 Besloten werd de Samenwerkingsovereenkomst JOVD-VVD aan te 
nemen. 

8 Met betrekking tot het voorstel om het Huishoudelijk Reglement van 
de VVD en dan met name de artikelen 68.1 en 68.2 te wijzigen wordt 
besloten dit voorstel niet in stemming te brengen 

9 De rekening en verantwoording alsmede het jaarverslag van de 
penningmeester over 1993 ingevolge art. 18.3 der statuten werden 
goedgekeurd. De penningmeester werd decharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. 

1 



10 Tot leden van de Commissie van drie ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester over het jaar 1994 (art. 30.2 der statuten) werden 
benoemd; 
- R.B. Pier te Tietjerksteradeel 
- J.R.A. Raasveld te Amsterdam 
- ing. P.H. Tirion (Oosterbeek) 

met als plaatsvervangende leden; 
- A. van Hulst uit Oss (herbenoeming) 
-mevr. J.E.J. Muys te Simpelveld (benoeming) 
-mevr. mr. M.Th.M. Tangel te 's-à-ravenhage (benoeming) 

11 Met betrekking tot de amendementen op het Reglement 
Districtscentrale wordt als volgt besloten; 
-amendement 1 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 2 wordt overgenomen, 
-amendement 2 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 3 wordt overgenomen, 
-amendement 3 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.5 wordt overgenomen, 
-amendement 4 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.6 wordt aangenomen (330 stemmen voor, 227 tegen) 
-amendement 5 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.9 wordt overgenomen 
-amendement 6 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 8.1 wordt niet overgenomen 
-amendement 7 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 8.3 wordt overgenomen 
-amendement 8 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 13 wordt overgenomen, met dien verstande dat er tevens 
besloten wordt de financiële verdeling nader te regelen 

12 Besloten werd het aantal hoofdbestuursleden te brengen op 11, het 
statutair bepaalde minimum aantalleden (art. 23.2 van de statuten) 

Gekozen in de functie van voorzitter van de VVD werd 
de heer drs. W.K. Hoekzema te Huizen (bij acclamatie). 

Gekozen in de functie van onder-voorzitter werd 
de heer R. Haafkens te Oegstgeest (bij acclamatie). 

Gekozen tot secretaris van de organisatie werden: 
-de heer F.J.J.M. Breukers te Broekhuizen in vacature I 

( 658 stemmen uitgebracht, waarvan 422 op de heer Breukers) 
- de heer drs. A. van Voskuilen te Oterleek in vacature 11 

(660 stemmen uitgebracht, waarvan 363 op de heer Van Voskuilen) 
- jhr. R.P.G. Sandberg te Breda in vacature 111 

( 680 stemmen uitgebracht, waarvan 621 op de heer Sandberg). 

2 



13 De voorzitter zegt toe om in de eerstvolgende hoofdbestuurs
vergadering te bekijken of er een mogelijkheid is om meer tijd 
te geven om kandidaten te noemen voor de Eerste Kamer. 

14 Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit de 
Koningin waarin de VVD zijn trouw en aanhankelijkheid aan 
Hare Majesteit en haar huis betuigt. 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie I 

Aan de heer M. Bouman 
A. Jacabsstraat 250 
2614 JC DELFf 

LO[fG/95.02.E.090 

Betreft: Algemene Vergadering van 27/28 mei 1994 

Den Haag, 1 maart 1995 

Geachte heer Bouman, 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500GV OenHaag 

bezoekadres Kon1ngmnegracht 57 

Oen Haag 

telefoon 070 36 I 30 61 

telefax 070 360 82 76 

Bijgaande treft u de concept besluitenlijst aan van de 47ste Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de VVD, gehouden op 27/28 mei 1994 te 
Breda. 

Daar u in deze vergadering bent benoemd als lid van de notulencommissie, 
verzoek ik u hierbij de inhoud en deugdelijkheid van deze concept 
besluitenlijst te willen onderzoeken. Indien u accoord bent met de 
weergave in de concept lijst, wordt u vriendelijk verzocht, het bijgaande 
formulier te retourneren. 

Graag zouden wij uw reactie willen ontvangen voor 25 maart aanstaande. 

Met vriendelijke groet, 
teke 

lt 
oofdbestuur VVD 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Oen Haag 

bezoekadres Kon1ng,nnegracht 57 

Den Haag 

telefoon 070 36 I 30 61 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER M. BOUMAN, DAT DE 
AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94e AV (47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN. 

handtekening 

plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 
VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 



I 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie I 

Aan de heer W.C.J. Rosmalen 
Cavalieriestraat 25 
4818 TC BREDA 

LO!fG/95.02.E.090 

Betreft: Algemene Vergadering van 27/28 mei 1994 

Den Haag, 1 maart 1995 

Geachte heer Rosmalen, 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500GV OenHaag 

bezoekadres Koning1nnegracht 57 

Oen Haag 

telefoon 070 36 I 30 61 

telefax 070 360 82 76 

Bijgaande treft u de concept besluitenlijst aan van de 47ste Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de VVD, gehouden op 27/28 mei 1994 te 
Breda. 

Daar u in deze vergadering bent benoemd als lid van de notulencommissie, 
verzoek ik u hierbij de inhoud en deugdelijkheid van deze concept 
besluitenlijst te willen onderzoeken. Indien u accoord bent met de 
weergave in de concept lijst, wordt u vriendelijk verzocht, het bijgaande 
formulier te retourneren. 

Graag zouden wij uw reactie willen ontvangen voor 25 maart aanstaande. 

Met vriendelijke groet, 
teken 

bestuur VVD 

'1 ,___, r" 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie I 
THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Den Haag 

bezoekadres Koninginnegracht 57 

Den Haag 

telefoon 0703613061 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER W.C.J. ROSMALEN, DAT 
DE AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94e AV ( 47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING) EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN. 

handtekening 

plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 
VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ 

·Aan de heer ir. W.M. Geluk 
Italiaanseweg 11 
6865 NB DOORWERTH 

LO(fG/95.02.E.090 

Betreft: Algemene Vergadering van 27/18 mei 1994 

Den Haag, 1 maart 1995 

Geachte heer Geluk, .'&_5\~ .\J\J) 'f-/) 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Oen Haag 

bezoekadres Koning1nnegracht 57 

Oen Haag 

telefoon 0703613061 

telefax 070 360 82 76 

Bijgaande treft u de concept besluitenlijst aan van de 47ste Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de VVD, gehouden op 27/28 mei 1994 te 
Breda. 

Daar u in deze vergadering bent benoemd als lid van de notulencommissie, 
verzoek ik u hierbij de inhoud en deugdelijkheid van deze concept 
besluitenlijst te willen onderzoeken. Indien u accoord bent met de 
weergave in de concept lijst, wordt u vriendelijk verzocht, het bijgaande 
formulier te retourneren. 

Graag zouden wij uw reactie willen ontvangen voor 25 maart aanstaande. 

stuur VVD 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie / 

I 
THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2500 GV Oen Haag 

bezoekadres Kontnginnegracht 57 

Oen Haag 

telefoon 070 361 30 61 

telefax 070 360 82 76 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 46 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT BEVESTIG IK, DE HEER IR. W.M. GELUK, DAT DE 
AANGEHECHTE BESLUITENLIJST VAN DE 94ste AV (47ste 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING) EEN GETROUWE 
WEERGAVE IS VAN DE GENOMEN BESLUITEN. 

handtekening 

plaats 

datum 

Gaarne retourneren aan: 
VVD Algemeen secretariaat 
ter attentie van drs. L.H.M. Osterholt 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ 

THORBECKE HUIS 

postadres Postbus 30836 

2 500 G V Den Haag 

bezoekadres Koninginnegracht 57 

Den Haag 

Artikc:l 46 

Besluitenlijst 

telefoon 070 367 30 67 

telefax 070 360 82 76 

46.1. Van iedere algemene vcrgadering wordt van 
de door de algemene vergadering genomen beslui-

ten ec:n lijst door de algemc:en secretaris, of hij die 
hem vervangt, opgesteld. Deze lijst dienttc:vcns c:cn 
beknopte aanduiding te geven van de: achtergron
dc:n die tot een besluit hebben geleid. 
46.2. De desbetreffende algemene: vcrgadering 
benoemt, op voordracht van bet hoofdbestuur, c:en 
commissic van drie lc:dc:n, die de desbetrefrende 
vergadering bijwonen. De commissic heeft tot taak 
de in artikel 46. I. genoemde lijst op inhoud en 
deugddijkhei~ te onderzoeken; de commissie stelt 
vcrvolgens de lijst definitief vast. Dc stemvcrhou
dingen worden in de besluitenlijst vcnncld. 
46.3. De besluitenlijst wordt gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie met de verklaring van de 
in artikel 46.2. genoemde: commissie. Een beslui
tenlijst kan na de vaststelling door de commissie 
niei meer wordc:n gewijzigd. 

Ingeschreven biJ de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr v 409353 



Besluiten van de 47ste Jaarlijkse Algemene Vergadering (94ste Algemene 
vergadering) op 27/28 mei 1994 te Breda 

1 De algemene vergadering nam kennis van het conform artikel 18.3 der 
statuten uitgebrachte Jaarverslag over 1993. 

2 Tot leden van het stembureau worden benoemd 
dhr. Th. Kuipers te Apeldoorn (voorzitter) 
mevrouw J. van Bergen-Nijenholt te Breda 
dhr. A.W. Driesprong te Dirksland 
drs. J. Dijk te Ommen 
mevrouw M. van Doorn te Almelo 

3 Tot leden van de Notulencommissie (art. 46 huishoudelijk reglement) 
werden benoemd 
- dhr. M. Bouman te Delft 
-dhr. W.C.J. Rosmalen te Breda 
- ir. W.M. Geluk te Doorwerth 

4 Besloten werd het (huishoudelijk) voorstel van de afdeling Beverwijk 
(briefnummer 815983) conform het advies van het hoofdbestuur te 
betrekken bij de behandeling van het totale pakket aan evaluaties 
(GR,TK,EP en wellicht PS), zodat ook afstemming en deregulering van 
de diverse regelingen gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

5 De Algemene vergadering besloot de brief van de afdeling Dalfsen 
(nr.816023) voor kennisgeving aan te nemen. 

6 Bij agendapunt 3, bespreking beleid hoofdbestuur, onderdeel Vrijheid 
en Democratie, werd besloten dat het verzoek van de KC Utrecht (nr. 
816058) om V &D vaker te laten verschijnen, in verband met financiële 
prioriteiten niet gehonoreerd kan worden. 

Met betrekking tot briefnummer 816131 van de KC Leiden over het 
opnieuw opnemen van de cursussen van de Haya van Somerenstichting 
in V &D, werd besloten, zoveel als mogelijk binnen de beperkte 
financiële mogelijkheden aan dit verzoek tegemoet te komen. 

7 Besl.oten werd de Samenwerkingsovereenkomst JOVD-VVD aan te 
nemen. 

8 Met betrekking tot het voorstel om het Huishoudelijk Reglement van 
de VVD en dan met name de artikelen 68.1 en 68.2 te wijzigen wordt 
besloten dit voorstel niet in stemming te brengen 

9 De rekening en verantwoording alsmede het jaarverslag van de 
penningmeester over 1993 ingevolge art. 18.3 der statuten werden 
goedgekeurd. De penningmeester werd decharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid. 
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10 Tot leden van de Commissie van drie ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester over het jaar 1994 (art. 30.2 der statuten) werden 
benoemd; 
- R.B. Pier te Tietjerksteradeel 
- J .R.A. Raasveld te Amsterdam 
- ing. P.H. Tirion (Oosterbeek) 

met als plaatsvervangende leden; 
-A. van Hulst uit Oss (herbenoeming) 
-mevr. J.E.J. Muys te Simpelveld (benoeming) 
-mevr. mr. M.Th.M. Tangel te 's-Gravenhage (benoeming) 

11 Met betrekking tot de amendementen op het Reglement 
Districtscentrale wordt als volgt besloten; 
-amendement 1 van de Oe Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 2 wordt overgenomen, 
-amendement 2 van de oe Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 3 wordt overgenomen, 
-amendement 3 van de oe Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.5 wordt overgenomen, 
-amendement 4 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.6 wordt aangenomen (330 stemmen voor, 227 tegen) 
-amendement 5 van de Oe Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 7.9 wordt overgenomen 
-amendement 6 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 8.1 wordt niet overgenomen 
-amendement 7 van de oe Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 8.3 wordt overgenomen 
-amendement 8 van de OC Zaanstreek/Waterland met betrekking tot 

artikel 13 wordt overgenomen, met dien verstande dat er tevens 
besloten wordt de financiële verdeling nader te regelen 

12 Besloten werd het aantal hoofdbestuursleden te brengen op 11, het 
statutair bepaalde minimum aantalleden (art. 23.2 van de statuten) 

Gekozen in de functie van voorzitter van de VVD werd 
de heer drs. W.K. Hoekzema te Huizen (bij acclamatie). 

Gekozen in de functie van onder-voorzitter werd 
de heer R. Haafkens te Oegstgeest (bij acclamatie). 

Gekozen tot secretaris van de organisatie werden: 
-de heer F.J.J.M. Breukers te Broekhuizen in vacature I 

( 658 stemmen uitgebracht, waarvan 422 op de heer Breukers) 
- de heer drs. A. van Voskuilen te Oterleek in vacature 11 

(660 stemmen uitgebracht, waarvan 363 op de heer Van Voskuilen) 
- jhr. R.P.G. Sandberg te Breda in vacature 111 

( 680 stemmen uitgebracht, waarvan 621 op de heer Sandberg). 
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13 De voorzitter zegt toe om in de eerstvolgende hoofdbestuurs
vergadering te bekijken of er een mogelijkheid is om meer tijd 
te geven om kandidaten te noemen voor de Eerste Kamer. 

14 Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit de 
Koningin waarin de VVD zijn trouw en aanhankelijkheid aan 
Hare Majesteit en haar huis betuigt. 
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