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Opening door de voorzitter van de WD, de heer drs. W.K. Hoekzema. 

Dames en heren welkom, welkom op deze prachtige avond hier in 
Leeuwarden. Ik heb een speciaal woord van welkom voor de heer Ledewijk 
de Waal, voorzitter van het FNV. 
Het doet mij een bijzonder groot genoegen, meneer de Waal, dat ik iedere 
keer op hoogtepunten van onze partij u mag begroeten. Een dergelijke trouwe 
gast zullen wij hoog in ere houden en ik ga eens even contact op nemen met 
onze ledenadministratie. 
Vervolgens een hartelijk woord van welkom aan onze vice-premier Hans 
Dijkstal, onze minister Annemarie Jorritsma en onze minister Joris Voorho.eve, 
staatssecretaris Frank de Grave, fractievoorzitter van de eerste kamer 
Leendert Ginjaar, plaatsvervangend voorzitter van het WD smaldeel in het 
Europees Parlement Jan Kees Wiebenga en een bijzonder welkom aan Frits 
Bolkestein. 
Ook een bijzonder welkom aan Henk Koning, aan Els Veder, en aan Henk 
Vonhoff. 

Ik heb ook een paar berichten van verhindering gekregen en die wil ik 
speciaal noemen omdat ze ook speciaal de moeite hebben genomen om dat 
schriftelijk aan de voorzitter in een leuk briefje te melden. 
In de eerste plaats Frits Korthals-Aites, die helaas niet in het land is, Jozias 
van Aartsen was ook verhinderd, Erica Terpstra en Erik Mackay, de voorzitter 
van de kamercentrale Leiden. 
Een hartelijk welkom dus allemaal. 

Op 6 mei jongstleden stond ik vanaf 20.00 uur met velen van u gespannen 
naar de televisie te kijken. De eerste uitslagen en prognoses van de Tweede 
Kamerverkiezingen kwamen binnen. 
De WD 36 zetels, en toen was het een poosje stil, daarna de WD 37 zetels, 
38 zetels en aan het eind van de avond werd mij nog door Schellenburg 
medegedeeld dat we 39 zetels hadden gekregen, dus een fantastische 
stemming daarboven die kleine huisjes van Madurodam. 
Een geweldige vreugde maakte van ons meester. 

Dames en heren, dat was anderhalve week geleden en vandaag heet ik u van 
harte welkom dus op de 51e Jaarlijkse Algemene Vergadering van onze partij. 
Een vergadering waarbij we niet alleen vooruit kijken, maar met meer 
voldoening best even mogen terugkijken op een geweldige periode voor de 
WD. 
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Ik heb vele mensen welkom geheten, wij vergaderen hier in Leeuwarden. 
Dichtbij Leeuwarden licht het plaatsje Giekerk en daar maakt de familie van 
ons erelid Hans Wiegel spannende en zware tijden door, wij als WD familie 
willen onze sympathie en steun betuigen aan Marjan en Hans Wiegel, aan de 
kinderen en aan de moeder van Marjan, Marietje Frederiks. 

Dames en heren, de WD en een tweetal van de gelieerde organisaties 
bestaan dit jaar 50 jaar, het gaat er hierbij om, en ik wil ze speciaal noemen, 
de WD Bestuurdersvereniging en de Organisatie Vrouwen in de WD. 
Het zijn deze organisaties waar we al meer dan 50 jaar lief en leed mee 
delen, die al meer dan 50 jaar deel uitmaken van de kern van onze 
vereniging, en deze speciale band wil ik vandaag benadrukken maar ook wil 
ik aan de organisatie en de vereniging een cadeau overhandigen om onze 
erkentelijkheid en vriendschapsband aan te geven. 
Mag ik de twee voorzitters uitnodigen om naar voren te komen. 

Allereerst wil ik aan de Bestuurdersvereniging een prachtige hamer 
overhandigen met een inscriptie als dank voor de vele jaren van 
samenwerking maar we rekenen erop dat er nog 50 jaar bij zullen komen, of 
wij dat beleven dat weet ik niet maar in ieder geval een aantal zullen het 
overnemen en vandaar heb ik hier het stokje gegeven. 

De Organisatie Vrouwen in de WD, het zou onaardig zijn om te zeggen dat 
deze lieve dames een iets in onze pels zijn, ik kan het nauwelijks over mijn 
lippen krijgen, ik denk dat dat niet goed is om te zeggen maar ze houden ons 
wel heel duidelijk bij de les als het gaat om meer vrouwen in de politiek, meer 
vrouwen in het bestuur en wij zullen eens kijken, beste voorzitter, of in de 
Eerste Kamer volgend jaar meer vrouwen zitting zullen nemen, we zullen ons 
best doen en ik hoop dat er van jullie kant ook steun komt, dank u zeer. 

Ja, dat was dus het 50 jarig bestaan op 24 januari heeft onze partij in 
Amsterdam op een grandioze manier haar 50 jarig bestaan gevierd. 
's middags met een bijzonder symposium met internationale gasten en 
's avonds met een groot feest met ruim 1800 leden. 
Een ding is duidelijk geworden op die 24e januari, de WD is na 50 jaren nog 
altijd en nog meer een zeer vitale partij met volop activiteiten, maar alleen met 
een mooi feest kom je er niet als politieke partij. 
Er stonden verkiezingen voor de deur, voor de gemeenteraad en de Tweede 
Kamer, en het ging erom de stijgende lijn vast te houden. 

wo 2 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

Op 4 maart konden we met genoegen constateren dat we die stijgende lijn 
inderdaad hebben weten te behouden, de WO steeg van 1461 zetels naar 
167 4 gemeenteraadzetels, dus een winst van ruim 200 zetels. 

De liberale invloed in gemeentelijk beleid werd daarmee wederom vergroot. 
Afgelopen maandag maakte de Kiesraad de definitieve, nou definitieve, 
definitieve zetelverdeling voor de nieuwe Tweede Kamer bekent. 
De WO fractie zal de komende vier jaar bestaan uit 39 personen of worden 
het er toch 38. In ieder geval een ongekend groot aantal, een nieuw record. 
Toch, en dat wil ik toch hier zeggen, is het beschamend en pijnlijk dat zoveel 
onzekerheid over de definitieve verkiezingsuitslag in een hoog ontwikkeld land 
als de onze kan gebeuren. 

De Kiesraad zal de volgende week vrijdag hier een uitspraak over doen, ik 
hoop en vertrouw erop dat dan het werk wel grondig en volledig is gedaan, er 
mag geen onzekerheid blijven hangen. 

Dames en heren, het is duidelijk, de WO heeft goede verkiezingen achter de 
rug maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het electoraat is meer dan ooit in 
beweging. 
Vele kiezers beslissen pas in het stemhokje, op welke knop zij zullen drukken 
of welk vakje zij rood zullen kleuren. 
Dat de WO in de afgelopen campagne grote aantallen nieuwe kiezers heeft 
weten te bereiken, en vooral vele jongeren heeft weten te overtuigen, heeft na 
mijn mening een aantal oorzaken, ten eerste: een goed programma is de 
basis voor succes, ondanks het feit dat partijprogramma's minder belangrijk 
lijken te worden en de discussies over poppetjes in belang toenemen, met 
onze heldere gemeenteraadsprogramma's en een reëel landelijk programma 
investeren in uw toekomst hebben de kiezers ervan kunnen overtuigen dat we 
met z'n allen moeten investeren in de toekomst van deze en komende 
generaties en wat heel belangrijk is, en dat is ook bewezen in de afgelopen 
vier jaar, de WO staat daar ook garant voor. 

Ten tweede: investeren in een goede toekomst kan alleen met goede 
mensen, de juiste mensen op de juiste plaats. De WO heeft laten zien dat zij 
beschikt over goede politici, goede bestuurders op elk niveau, gemeentelijk, 
provinciaal, landelijk en Europees. 
We beschikken over een uitstekend team bewindspersonen, uitstekende 
fracties in Eerste Kamer, in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. 
Onze ministers en staatssecretarissen vormde een goed team en hebben 
allen bijgedragen tot het succesvolle kabinetsbeleid. 
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Onze fractie in de Eerste Kamer maakt op constructieve wijze gebruik van 
haar positie als grootste fractie. 
En in de Tweede Kamer hebben we de beschikking gehad over een 
hardwerkende fractie die behoorlijk soepel de klussen heeft geklaard en de 
liberalen in het Europees Parlement presteren goed, zij hebben vaak en met 
succes, het initiatief en de leiding genomen in discussies die in Europa 
spelen. Goede politici trekken goede politici aan. 
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat veel nieuwe talentvolle gezichten de 
diverse fractiekamers zullen gaan bevolken. 
Ik heb met een aantal van hen gesproken en één ding staat voor me vast, ze 
staan te popelen om met groot enthousiasme aan de slag te gaan en als ze 
goed begeleid worden vanuit de fractie dan zal dat zeker wel goed gaan. 

Ten derde: een goede campagne is onontbeerlijk. 
Het zijn al die vrijwilligers, voor de WO is onlangs uitgerekend dat dit er meer 
dan 3000 waren, die de campagne moeten dragen. 
Het gedachtegoed van de partij moet concreet naar de keizer worden 
overgebracht en dat is gelukt. 
Velen zijn op pad gegaan, folderen, affiches uitdelen, kramen bemensen en 
kranten verspreiden, direct contact met de kiezers, dat is uiterst belangrijk. 
Ik wil al die vrijwilligers vanaf deze plek dan ook bijzonder hartelijk danken 
voor hun geweldige inzet. 

En tenslotte, we hadden een uitstekende lijsttrekker en hebben een prima 
politiek leider in Frits Bolkestein. Hij heeft 'sinds eind jaren 80 de rampspoed 
in onze patij doen omslaan in groei en succes. 
Stijgende invloed en een wezenlijke rol van de WO in het kabinet. 
En 'sinds 6 mei, ik hou vol, 39 zetels een record. Frits bedankt voor je 
geweldige inzet, je inspirerende uitspraken en optreden en, wat mij 
opgevallen is, je geweldig doorzettingsvermogen, applaus. 

Dames en heren, de politieke kaart van Nederland laat zien dat het plafond 
nog niet is bereikt, de WO moet in staat worden geacht verder te groeien. 
Concreet moeten we aan drie voorwaarden voldoen om die groei ook te 
verwezenlijken. 
Ten eerste: goede verkiezingsresultaten scheppen automatisch 
verplichtingen, we zullen gedane beloftes moeten waarmaken en een nieuw 
beleid initiëren. De politieke vertegenwoordigers van de WO zullen hierin het 
voortouw moeten nemen. 
Het geweldige verkiezingsresultaat moet nu worden vertaald, naar 
verwachting zal het formeren van een nieuw kabinet niet gemakkelijk zijn, er 
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wordt al over gesproken of het zes weken duurt of wat dan ook, één ding 
staat voor mij als eenvoudig voorzitter van u vast, dat het zeker een aantal 
weken zal duren echter het moet ons als sterke WO toch mogelijk zijn om 
met een meer links georiënteerde kamer het afgelopen succesvolle paarse 
beleid voort te zetten. Met een voldoend liberaal accent en dit betekent een 
steviger regeerakkoord met harde afspraken. 

Ten tweede moeten wij als WO voordurend met de kiezer communiceren, we 
zullen ons meer naar buiten moeten opstellen als politieke organisatie, meer 
naar de burgers luisteren, kortom de mensen opzoeken op hun werk, in de 
wijken letterlijk op het platteland de boer op zoals Jozias van Artsen ook al 
deed, kortom de mensen dus opzoeken en niet afwachten. 
Dit vraagt als het ware om een permanente campagne, voortdurend en niet 
alleen in verkiezingstijd, alert bezig zijn, discussiëren en actief bezig zijn met 
dingen die in de samenleving op dat moment spelen. 
Snel daarop inspelen middels succesvolle flitscongressen van partij, fractie en 
of kamercentrale, in ieder geval duidelijk laten zien dat we als politieke 
organisatie weten wat er leeft in de samenleving en er ook echt mee_bezig zijn 
en niet afstandelijk. 

En tenslotte een actieve politieke partij kan niet zonder een gezonde 
partijorganisatie en daartoe is een groot ledental van het grootste belang. 
Dit geldt niet allen voor de WO maar voor alle partijen, de verminderde 
belangstelling voor politieke partijen holt het draagvlak van de democratie uit 
dus naast u te danken, waar haalt die het lef vandaan maar hij doet het toch 
maar, naast u te danken voor uw inzet de afgelopen periode roep ik u meteen 
weer op aan de slag te gaan en het moet toch kunnen zou je denken. 
Onder de ruim 2,1 miljoen kiezers die voor de WO hebben gekozen moet 
zich toch een enorm potentieel aan nieuwe leden bevinden. 
Ik roep het vaker, we moeten toe naar een situatie waarbij WO stemmers tot 
leden worden gemaakt en dat gaat niet vanzelf daar zullen we veel voor 
moeten doen en duidelijk laten blijken dat we ook na de verkiezingen met die 
kiezers bezig blijven want dames en heren, we hebben nog zoveel te winnen. 
We staan aan de vooravond van een nieuw millennium, met nieuwe 
uitdagingen en de WO is klaar om dit nieuwe millennium vol vertrouwen in te 
gaan, de WD blijft investeren in de toekomst. 

Dan, dames en heren, wil ik u vragen om een telegram van de volgende 
inhoud vast te stellen namelijk een telegram te sturen aan Hare Majesteit de 
Koningin met de volgende tekst: 'Aan Hare Majesteit de koningin paleis Huis 
Den Bosch Den Haag, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op 15 en 16 
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mei 1998 te Leeuwarden in Jaarlijkse Algemene Vergadering bijeen betuigt 
trouw en aanhankelijkheid aan uwe majesteit en uw huis'. 

In de overtuiging dat dit telegram snel verzonden wordt kan ik nu ook met 
gerust hart deze vergadering openen. 

Dan dames en heren, wil ik graag overgaan tot herdenken van ons aller Broos 
van Erp. Op 2 juni overleed het WO Tweede Kamerlid Broos van Erp op 63 
jarige leeftijd. 
In de herfst van 1996 kreeg hij volstrekt onverwacht te horen dat hij 
ongeneeslijk ziek was en zijn weken, maanden waren geteld. 
Broos reageerde daarop met buitengewone moed. 
Niet alleen pakte hij, voorzover zijn gesteldheid dat toeliet, zijn fractiewerk 
weer gewoon op, nee hij maakte ook zijn ziekte (kanker) bespreekbaar. 
In de media sprak hij er vrij over, maar ook over de wijze waarop hij samen 
met zijn vrouw dit fatale nieuws verwerkte. Hij hief het taboe dat nog steeds 
rond kanker heerst op. 
Na het winterreces lag een brief van hem bij de fractie, zichzelf geheel 
wegcijferend schreef hij alleen over de toekomst van de WD. 
Met de conclusie, ik citeer: 'Zolang ik adem heb zal ik mij ook daarvoor 
inzetten, mijn gedachten en hart zijn bij jullie', einde citaat. 

Broos van Erp was na de dood van zijn vader de aangewezene om het 
familiebedrijf in de banketbakkerij voort te zetten. 
Tevens was hij al 8 jaar lid van de gemeenteraad van Best, lid van de 
Provinciale Staten en was, met enkele korte onderbrekingen, kamerlid van 
1978 tot zijn overlijden. 
Het Midden- en Klein Bedrijf had zijn hart, in de periode 1991 tot 1994 was hij 
voorzitter van de vaste commissie voor het Midden- en Klein Bedrijf. 
Daarnaast was hij onder andere vanaf 1973 tot 1988 bestuurlid van het 
Koninklijk Nederland Ondernemers Verbond, het KNOV. 
Secretaris-penningmeester van de Stichting Aids Info en bestuurslid van tal 
van charitatieve en beroepsinstellingen. 
De Brabantse Kamer van Koophandel benoemde hem in 1996 tot erelid 
vanwege zijn vele verdiensten voor de middenstand. 
Broos was ook de man die zich met groot enthousiasme stortte op alle 
mogelijkheden die de opmars van de computer met zich brengt, het is dan 
ook zeer verheugend dat het Ministerie van Economische Zaken de Broos 
van Erp prijs heeft ingesteld, een aanmoedigingsprijs voor de succesvolle 
startende ondernemer die een zakelijke en innovatieve toepassing heeft 
ontwikkeld op het gebied van de nieuwe media. 
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Mensen die een beroep op Broos deden klopten nooit vergeefs bij hem aan, 
hij verdiepte zich in iedere zaak die aan hem werd voorgelegd. 
Directheid en eerlijkheid stonden bij hem hoog in het vaandel, zijn 
benaderbaarheid voor een ieder maakte hem tot een echte 
volksvertegenwoordiger. 
De WD zal Broos van Erp missen. 
Zowel de praktische liberaal als de Bourgondiër, maar vooral zijn warmte en 
collegialiteit. 
Mag ik u verzoeken te gaan staan om een moment van stilte en dankbare 
herinnering in acht te nemen. 
Dank u wel. 

Dan wil ik nu graag het woord geven aan onze politieke leider, of andere 
zeggen ook wel politiek aanvoerder, Frits Bolkestein. 

mr. drs. F. Bolkestein. 
Zeer geachte dames en heren, beste vrienden en vriendinnen, beste 
partijgenoten, hartelijk welkom. Dit is het congres van de overwinning. 
Nog nooit zoveel zetels, een kwart van het totaal, de tweede overwinning op 
rij, negen zetels in 1994, zeven zetels erbij in 1998, van 22 zetels naar 38 
zetels. 
Die zeven zetels die we nu hebben gewonnen volgen op een regeerperiode. 
Het is slechts de derde keer dat het onze partij is gelukt om na te hebben 
geregeerd zetels te winnen, de eerste keer was in 1952 in het tijdperk van de 
heer Oud, de tweede keer was in 1972 in het tijdperk van de heer Wiegel en 
nu is het de derde keer voorwaar een groot succes. 

Wij zijn op afstand de tweede partij geworden. In 1994 was onze slagzin: 
'Maak van de WD de sterke nummer twee', dat is dus nu het geval, 
een verkiezing later, maar goed we hebben het bereikt. 
Onze slagzin nu was: 'Maak van de WD de grootste in het land', u begrijpt 
de volgende verkiezingen. 
Waaraan ontleen ik die zekerheid? Ik ontleen die zekerheid aan het feit dat de 
WD de grootste partij is onder de kiezers tussen de 18 en de 35 jaar. 
U weet het 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' dit is belangrijk politiek 
kapitaal en wij moeten dat natuurlijk vasthouden. 
Onze partij is de partij van en voor de mensen die wat willen, die wat willen 
bereiken, die bereid zijn om daar hard voor te werken voor zichzelf en voor 
hun omgeving en die daar fatsoenlijk voor willen worden beloond. 
Wij zijn de partij van het werk, en mag ik ook de Ledewijk de Waal vanavond 
van harte welkom heten. 
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Wij weten nu dat 17% van zijn achterban op de WD stemt, we zijn erg blij 
meneer de Waal dat u hier bent. 
En de uitslag geeft ook aan dat de coalitie als zodanig heeft gewonnen, 5 
zetels erbij dat betekent dat de kiezers de voortzetting van dit kabinet willen. 
En binnen de coalitie is de WD versterkt uit de verkiezingen tevoorschijn 
gekomen. Immers de Partij van de Arbeid heeft 8 zetels gewonnen maar D'66 
heeft tien zetels verloren, als ik kan tellen dan is dat dus -2 we hebben 7 
zetels gewonnen en dus staat de WD binnen de coalitie sterker dan ooit 
tevoren. 

Dames en heren, we moeten natuurlijk de feiten recht in de ogen kunnen 
kijken en dat brengt me ertoe om twee schaduwkanten van de 
verkiezingsuitslag naar voren te brengen. 
In de eerste plaats zijn wij ondervertegenwoordigd onder hen die ouder zijn 
dan 65 jaar, dat is in zekere zin natuurlijk het spiegelbeeld van onze 
oververtegenwoordiging bij de jongeren, maar toch is het iets wat onmenselijk 
is. In het bijzonder gezien de demografische ontwikkeling in ons land. 
Wij moeten dus in de komende jaren meer aandacht geven aan het steeds 
grotere contigent van oudere kiezers en daar moeten wij goed op letten. 

Het tweede punt wat mij niet bevalt is dat van allen 2,1 miljoen kiezers die op 
ons hebben gestemd 55% mannelijk is en 45% vrouwelijk. 
Nu heb ik uiteraard niets tegen mannelijkheid maar ik ben dol op 
vrouwelijkheid en dus moeten wij ervoor zorgen dat dat gebrek aan balans, 
we zijn de meest mannelijke partij van Nederland, de meest vrouwelijke partij 
is D'66, wij moeten ervoor zorgen dat er meer balans komt in ons 
kiezersbestand. 
Daar moeten wij goed aan denken en goed aan werken en hier ligt ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de personen die zojuist werden 
aangeduid als die lieve dames van de Organisatie Vrouwen in de WD, 
voorzover mij bekend zitten er een groot aantal flinke kenaus onder en zo 
moeten we het ook zien. 

Dames en heren, wij zijn nu in het proces van de formatie van het nieuwe 
kabinet. 
Er zijn zoals u weet drie informateurs waaronder de heer Gerrit Zalm, onze 
minister van Financiën die ook een groot aantal voorkeurstemmen in de 
wacht heeft weten te slepen. Hem kun je geen oren aannaaien. 
In Rome staat hij bekend als 'i I perfide' of 'i I doro', nou in Den Haag daar hoeft 
dat 'il perfide' niet, voorzover nodig doe ik dat zelf wel, maar 'il doro' dat moet 

WD 8 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

hij blijven en zo moet hij ook in Den Haag bekend staan want er zijn natuurlijk 
wel wat meningverschillen tussen de drie partijen. 
Ik noem, en ik beperk mij, ik noem drie gebieden, er zijn anderen maar ik 
beperk mij tot die drie. 

In de eerste plaats de overheidsfinanciën, hoe kunnen wij bereiken dat zo 
snel mogelijk de Rijksbegroting na al die jaren in evenwicht komt dus het 
schatkisttekort terug naar nul, dat hebben wij ook belooft te doen in het 
Verdrag van Amsterdam, die belofte moeten wij nakomen en dat is het eerste 
punt dat ik wil noemen waar de meningen over verschillen. 

Het tweede punt is de infrastructuur, onze fractie, onze partij, heeft als devies 
'durf, duidelijkheid en daadkracht' wij zouden dat devies graag zo direct 
mogelijk van toepassing willen brengen op het grote gebied van de 
infrastructuur want er is, mij dunkt, genoeg getreuzeld. 

Het derde punt waarover de meningen uiteenlopen bestaat uit verschillende 
staatsrechtelijke onderwerpen, ik ga de lijst niet langs maar daarover 
verschillen wij ook van mening met de twee andere partijen. 
Dus het is goed dat Gerrit Zalm daar zit en natuurlijk is er een 
onderhandelingsteam dat mee aan tafel zit, en waar ook de vice-premier de 
heer Dijkstal toe behoort, ik verklaar alle onderwerpen zonder uitzondering 
bespreekbaar, wij moeten die onderhandelingen ingaan met een open geest 
en met de wens om zonder vooringenomenheid al die punten rustig en 
weloverwogen de revue te laten passeren en dan dames en heren heb ik alle 
vertrouwen in een goed resultaat. 

Ik zou tenslotte, dames en heren, iets willen zeggen over onze partij alhoewel 
dat een onderwerp is dat mij in strikte zin niet aangaat daar is de 
partijvoorzitter voor maar met zijn toestemming zou ik het volgende willen 
zeggen: dames en heren, ministers komen en ministers gaan, wethouders 
komen en wethouders gaan, fractievoorzitters komen en fractievoorzitters 
gaan, de partij blijft en zij blijft drager van het liberalisme in Nederland. 
U weet er gaan steeds meer stemmen op voor het liberalisme, de partij blijft 
en draagt dat liberalisme in ons land. 
Dat betekent dat zij aan de ene kant organisatorisch hecht moet zijn, daar 
heeft de voorzitter al over gesproken, en ook ik zou mij hem in zijn voorbeeld 
willen volgen om al die duizenden vrijwilligers willen bedanken die dit mooie 
resultaat mogelijk hebben gemaakt, dat is natuurlijk een vereiste en dat 
verlangd noest hard werken op alle niveaus, zowel op gemeentelijk niveau tot 
het landelijke niveau, dat is het eerste punt. 
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Het tweede punt is dat onze partij inhoudelijk alert moet zijn. Wij moeten 
inhoudelijk alert zijn en dat betekent dat wij een levendig intern debat moeten 
hebben, en ik roep de partij op om dat debat te houden. 
Waarover moet dat debat gaan? Ik beperk mij weer tot drie thema's, drie 
grote thema's die van belang zijn voor ons hele land. 
het eerste thema is het thema van de sociale cohesie, hoe vermijden wij dat 
in dit land een onderklasse ontstaat die niet deelneemt, die niet participeert in 
onze samenleving en die ook in cultureel opzicht ver van de meerderheid 
afstaat, hoe kunnen wij dat vermijden. 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de inactiviteit in ons land vermindert, 
anders gezegd dat de banengroei die wij de afgelopen vier jaar hebben 
gezien dat die doorgaat en dat die zich vastzet ook in de toekomst en dat wij 
op die basis verder kunnen bouwen. 

Hoe zorgen wij ervoor dat er goed onderwijs is voor iedereen, dat Nederland 
dus een lerende samenleving wordt? Een lerende samenleving waarin ook 
het besef van normen en waarden krachtig aanwezig is, al deze elementen 
zijn nodig om ervoor te zorgen dat de sociale cohesie versterkt naar voren 
komt in de jaren die voor ons liggen. 

Het tweede grote thema betreft de inrichting van ons land. 
Welke is de beste verhouding tussen stad en land? 
Wat is de verhouding tussen land en natuur? 
Waar komen de economische groeipolen van ons land? 
Welke infrastructuur is nodig om het ontstaan en het groeien van die 
economische bloeiende polen te vergroten? 

En het derde grote thema dat ik zou willen noemen is dat van international 
concurrentiekracht, wij verdienen ons brood op de wereldmarkt en de 
concurrentie daar is groot. 
Hoe kunnen wij onze concurrentiekracht daar in stand houden en vergroten? 
Hoe moeten wij het wetenschapsbeleid in Nederland vormgeven? 
Welke rol spelen universiteiten en de grote technologische instituten en het 
bedrijfsleven wat dat betreft? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de technologische kennis in Nederland 
wordt vergroot en dat wij waar een achterstand ontstaan is dat wij die 
achterstand weghalen? 
Tenslotte, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de talenkennis waar de 
Nederlanders, vaak terecht, soms onterecht voor bekend staan, hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat die talenkennis behouden blijft? 
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Dames en heren, dat zijn drie grote thema's die ik uiteraard nu niet verder ga 
ontwikkelen, ik heb gezegd het staat aan de partij om in een alerte discussie 
de hand aan de ploeg te slaan, het moet een discussie met elan zijn. 
Het moet een discussie zijn met elan, met idealisme en met realisme. 
Idealisme zonder realisme is futiel. Realisme zonder idealisme is steriel. 
Dus wij willen een discussie met elan die de beide elementen van idealisme 
en realisme paart. 
Als dat lukt dan zien wij vooruit naar een vruchtbare regeerperiode, dames en 
heren, dan zien wij uit naar het jaar 2002 in welk jaar de WD de grootste 
partij van ons land zal worden. 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: Dag meneer Bolkestein, mag ik u in mijn zitje 
uitnodigen voor een klein gesprek met de benen op tafel, hoewel dat is 
volgens mij zonde van deze tafel. 
De formatie is begonnen, ik wil eerst even alle clichévragen met u afwerken 
die de komende weken door de collega's weer aan u gesteld worden, kortom 
een soort mediatraining. 

Frits Bolkestein: u dacht dat ik die nog nodig had? 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: nou laten we eerst even de antwoorden afwachten 
meneer Bolkestein. 
Hoe is de stemming, de sfeer tijdens de onderhandelingen? 

Frits Bolkestein: fantastisch. 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: denkt u dat u eruit komt? 

Frits Bolkestein: natuurlijk. 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: hoelang zal het duren? 

Frits Bolkestein: zo kort als mogelijk is. 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: dat is duidelijk, dank u wel, u bent geslaagd. 
Even naar een paar actuele punten, 38 39 zetels, vanavond alweer over 
gesproken, gaat de WD daar een hard punt van maken, gaat u een protest 
indienen of gaat u zich hard opstellen in de Tweede Kamer want daar moet 
het uiteindelijk beslist worden? 
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Frits Bolkestein: dat is waar, er is een commissie die heet de Commissie van 
de Geloofsbrieven die moet hier een mening over vormen maar mij dunkt dat 
die mening toch gebaseerd is op de uitspraak van de Kiesraad, de Kiesraad 
heeft gezegd dat er verkeerd geteld is en wij houden ons aan die uitspraak 
van de Kiesraad. Het is overigens wel bizar dat er verkeerd is geteld want dat 
rechtvaardigt toch een zekere twijfel aan die andere resultaten, we willen het 
graag zo houden zoals het nu is, er zijn ook verkiezingen geweest in 
Paraguay maar daar moeten we maar geen voorbeeld aan nemen. 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: terwijl er ook nog buitenlandse waarnemers bij waren. 

Frits Bolkestein: is dat zo? Hier? 

Dhr. Dhr. Kees Mijnten: ja, die waren hier in Nederland, uit Albanië zegt 
mevrouw Jorritsma, ik wil daar geen waardeoordeel over uitspreken mevrouw 
Jorritsma. 
Maar u gaat zich niet fel verzetten? 

Frits Bolkestein: nee, ik bedoel we houden ons aan de regels en aan de wet 
en die zegt dat de Kiesraad het laatste woord heeft dus dat nemen wij van de 
Kiesraad over, maar het is natuurlijk wel bizar dat de Kiesraad eerst een 
uitspraak doet en daar op terug moet komen en dat geeft aan dat er hier en 
daar toch vrij onnauwkeurig is gewerkt en dat is niet goed want een 
verkiezingsuitslag dat ligt toch aan de basis van de democratie, dus dat kan 
zo absoluut niet. 

Dhr. Kees Mijnten: ik ga naar de formatie, u heeft daarnet al een paar thema's 
genoemd die u belangrijk vindt, wat zijn de piketpaaltjes van de WD in die 
formatie, welke thema's staan echt keihard bovenaan? 

Frits Bolkestein: nou ja, ik heb er een paar genoemd, wij moeten natuurlijk 
doorgaan met de rijksfinanciën op orde te brengen, we zijn al een enorm stuk 
gevorderd maar we zijn er nog niet helemaal, zoals het liedje zegt. 
Het tweede punt is dat punt van de infrastructuur daar lopen de meningen 
over uiteen en ik hoop toch dat wij erin zullen slagen, zeg ik ook tegen 
Annemarie Jorritsma, om een aantal knopen door te hakken want aan 
vruchteloze discussies hebben we niets. 
Er is zeven maanden gesproken over nut en noodzaak van Schiphol, wat ons 
betreft had dat niet gehoeven, de uitkomst van die zeven maanden is nul. 
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En wij kunnen het ons niet veroorloven om op dat stuk achter te lopen want 
dan belemmerd dat de economische groei van ons land en dus ook de 
banengroei. 

Dhr. Kees Mijnten: maar ik begrijp dat na deze week de paragraaf sport en 
luchtvaart aan elkaar gekoppeld worden. 

Frits Bolkestein: Ja, dat zou je zeggen. 

Dhr. Kees Mijnten: wat zijn de andere thema's die er zeker moeten komen? 

Frits Bolkestein: nou ja dan is er het thema van de volksgezondheid 
bijvoorbeeld, dat zal natuurlijk door mevrouw Borst worden benadrukt zij is 
toch minister op dat terrein, en dan heb je het hele dossier van de veiligheid 
ook daar lopen de meningen uiteen, althans de sommen geld die daarvoor 
zijn gevoteerd en de verschillende programma's zijn verschillend, kortom wij 
staan voor nogal wat werk maar het zijn bekende problemen we hebben er 
allemaal over nagedacht, we kennen de dossiers, de bewindspersonen en de 
andere onderhandelaars kennen elkaar dus ik ben toch voor wat betreft de 
uitkomst redelijk optimistisch. 

Dhr. Kees Mijnten: kunt u even, we zijn toch onder ons, vertellen met welke 
opdracht u meneer Zalm u die onderhandelingen in heeft gestuurd. 

Frits Bolkestein: hij heeft geen enkele opdracht want ik ken hem, dus dat 
hoeft niet. 

Dhr. Kees Mijnten: u weet dat hij de goede kant op gaat. 

Frits Bolkestein: natuurlijk, anders zat hij er niet. 

Dhr. Kees Mijnten: u bent de enige politieke leider van paars die niet 
informateur is geworden, waarom? 
Wilt u de handen vrijhouden, bent u bang dat u wordt ingepakt? 

Frits Bolkestein: nee, nee, dat is absoluut niet het geval. De drie informateurs 
zijn drie ministers van het huidige kabinet, de drie onderhandelaars zijn de 
drie fractievoorzitters, ook dat is normaal, dat was de vorige keer ook zo toen 
ik daar zat met de heer van Mierlo en de heer Wallage dus het is eigenlijk een 
herhaling van dezelfde opstelling en nogmaals ik twijfel er niet aan of alles 
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gaat in de juiste richting, laten we hopen dat het niet zolang hoeft te duren als 
de vorige keer. 

Dhr. Kees Mijnten: ik heb begrepen dat men nu al praat over een motto voor 
het kabinetsbeleid de komende vier jaar, de afgelopen vier jaar was het werk, 
werk, werk, is er al een motto gevonden? 

Frits Bolkestein: nee, we hebben er inderdaad, niet zozeer over een motto 
maar wel over laten we maar zeggen de missie van het volgende kabinet 
waar het komende kabinet zich achter moet scharen, daar is nog geen 
conclusie over maar het ligt voor de hand dat de thema's die ik daarnet heb 
genoemd zoals sociale cohesie, modernisering en concurrentievermogen en 
ook in bredere zin van het woord beschaving mag, vind ik, in een dergelijk 
'mission statement' best een plaats vinden. 

Dhr. Kees Mijnten: er komt toch geen minister voor 'beschaving' hé? 

Frits Bolkestein: nee, dat proberen we allemaal met elkaar te doen. 
De hele samenleving probeert toch een zeker niveau van beschaving vast te 
houden, wij moeten daaraan werken wat dat gebeurt niet vanzelf. 
Er zijn ook veel dingen die niet verlopen zoals ze behoren te verlopen en elk 
van die dingen is een aspect van de Nederlandse beschaving dus daar 
mogen we best een paar woorden aan wijden. 

Dhr. Kees Mijnten: tot slot de verdeling van de ministersposten" De verdeling 
in het huidige kabinet is 5, 5, 4, zeg ik uit mijn hoofd. 
Welke van die drie wilt u zeker gaan veranderen? 

Frits Bolkestein: nou ik zou zeggen het aantal van de WD. We hebben zetels 
gewonnen en daar past een groter aantal bij. 

Dhr. Kees Mijnten: de WD wordt veranderd? 

Frits Bolkestein: ja, die verhoudingen zullen anders liggen dan 5, 5, 4. 

Dhr. Kees Mijnten: wat gaat het worden? 

Frits Bolkestein: dat weet ik niet want dat komt dan aan het einde, dat is een 
van die vragen waar u mij op voorbereid heeft, dat komt aan het einde van .... 

Dhr. Kees Mijnten: u praat er dus omheen? 
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Frits Bolkestein: als je kijkt naar de getalsverhoudingen dan ligt 6, 6, 2, voor 
de hand. 
D'66, heb ik begrepen, dringt aan op een iets ruimere vertegenwoordiging. 
We zien aan het einde van het proces wel in hoeverre dat gerechtvaardigd is. 

Dhr. Kees Mijnten: Ga ik toch even verder, u zegt 6, 6, 2, lijkt mij 
rechtvaardig? 

Frits Bolkestein: ligt voor de hand. 

Dhr. Kees Mijnten: oké, 6, 6, 2, ligt voor de hand, D'66 wil er 3 van welke 2 
van de 6 gaat die af dan? 

Frits Bolkestein: nou ja, van geen van beiden dus het zou moeten gebeuren 
door het creëren van een 15e ministerspost en ik weet niet of dat wenselijk is 
maar nogmaals we hebben afgesproken dat we zonder vooringenomenheid al 
die discussies aangaan, misschien dat er goede argumenten naar voren 
worden geschoven om een 15e ministerspost te scheppen, maar in het 
algemeen vind ik dat men geen ministersposten moet scheppen als er geen 
klemmende reden voor is. 

Dhr. Kees Mijnten: sterkte de komende weken, dames en heren Frits 
Bolkestein. 
Van de Tweede Kamer gaan we naar de Eerste Kamer ik vraag graag uw 
aandacht voor de fractievoorzitter van de WD in de WD, Leendert Ginjaar. 
Die heeft een hele lange weg gekozen voordat hij bij het katheder is duurt dat 
even, gaat u gang. 

dr. L. Ginjaar: voorzitter, dames en heren, van 31 naar 38 zetels, nou ja 
misschien worden het dan toch nog 39, Otto Vos moet bepaald nog niet 
wanhopen. 
Het hoogste aller tijden voorwaar een historische overwinning, en dat na de 
triomfen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ergens in de ?Oer jaren, zo herinner ik mij, zei de toenmalige fractievoorzitter 
van de Eerste Kamer, van Riel, 'dat wilde de WD een grote partij worden zo 
in de loop van de BOer jaren toch wel 30 zetels zouden moeten worden 
behaald', welnu van Riel heeft toen niet kunnen vermoeden dat we in de 
tweede helft van de 90er jaren bijna 40 zetels zouden behalen. 
Hulde aan al diegenen die tot dit resultaat hebben bijgedragen, 
campagneteam, staf en die talloze vrijwilligers die in stad en land hun beste 
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beentje hebben voorgezet en dat alles, dames en heren, onder de duidelijk 
bezielende leiding van Frits Bolkestein. 

Overigens de Partij van de Arbeid is niet de grootste geworden, dat was ze al. 
Wel is de relatieve winst voor de WO groter, te weten 22,6% verhoging ten 
opzichte van 21.6% verhoging in kamerzetels voor de Partij van de Arbeid. 
Het past mij niet om in te gaan uiteraard op de lopende formatie, dat is niet de 
taak van de fractievoorzitter van de Eerste Kamer, wel wil ik toch nog een 
enkele algemene opmerking maken. 
We staan er financieel beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden, 
dankzij het beleid van onze minister van Financiën, uiteraard met instemming 
van het kabinet. 
Sommigen zijn nu van mening dat we er financieel zo goed voor staan dat we 
best wat meer in de buidel zouden kunnen grijpen, maar het huishoudboekje 
van de staat is nog lang niet op orde en dat moet het wel zijn. 

Een terughoudend en financieel beleid blijft daartoe geboden. 
Vele problemen liggen nog voor ons, bij veel onderwerpen is een 
kwaliteitsslag noodzakelijk, we weten het allemaal, onderwijs, gezondheid, 
infrastructuur, openbaar vervoer, ruimtelijke inrichting, onderwerpen waarbij 
voorzieningen moeten worden getroffen en knopen doorgehakt. 
Beschikbare middelen dwingen tot keuzes waarbij een vernieuwingsgezinde 
en op de toekomst gerichte aanpak essentieel is en de WO staat daar naar 
mijn inziens voor garant. 

Voor de toekomst van mensen is werkgelegenheid van essentieel belang, 
teveel mensen staan nog aan de kant of zoals het ook in haar campagne 
gezegd is 'een betaalde baan is de beste sociale zekerheid, loon is de beste 
uitkering'. 
Dan ook kunnen mensen in zichzelf en in hun omgeving investeren, kunnen 
ze kansen grijpen en zich betrokken voelen bij die samenleving. 
Helaas zien we bij deze Tweede Kamerverkiezing de laagste opkomst ooit bij 
deze verkiezingen, een zorgelijk feit zeker ook als we de opkomst van andere 
verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en Statenverkiezingen én de 
verkiezingen van het Europees Parlement daarbij betrekken. 

Dit toont des te meer als we ons bedenken dat deze Tweede 
Kamerverkiezingen na 4 en 5 mei vielen, herdenking van de gevallene ter 
wille van onze vrijheid en de bevrijding zelve. En ook in het jaar dat we 150 
jaar, en sommige zeggen zelfs 200 jaar, grondwet herdenken. 
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Niet iedereen heeft altijd beseft hoe essentieel een grondwet voor de vrijheid 
van mensen is. 

Onze parlementaire vertegenwoordigende democratie is essentieel voor onze 
democratische rechtstaat, veranderingen in onze samenleving mogen er niet 
toe lijden dat deze afkalft, nog overigens dat technocratisering parlementaire 
controle onmogelijk maakt. 

De problemen in onze samenleving zijn complex en vaak moeilijk oplosbaar, 
de oplossingen vaak zelf ondoorzichtig. De afstand van overheid tot burger 
lijkt alsmaar groter te worden en het gezag van de overheid daalt. 
Maar er is meer, de intensiteit van het leven is enorm toegenomen, mobiliteit 
en informatie zijn daarbij twee trefwoorden. 
Buitenlandse vakanties zijn er niet alleen meer voor de 'happy few', 
integendeel, maar hamburgers smaken overal in de wereld hetzelfde. 

De verhouding tussen politiek en burger en met name de actieve 
betrokkenheid van de burger zal mijns inziens één van de belangrijkste 
aandachtspunten in de komende jaren zijn. 
Zijn ideologische keuzes daarbij irrelevant? Nee, integendeel, nodig blijven in 
de samenleving verankeren de normen en waarden en zeker in een 
individualiserende maatschappij. 
Duidelijk moet ook zijn waar persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid 
ligt, duidelijk moet zijn dat bevordering van privacy niet betekent dat geen 
verantwoordelijkheid behoeft te worden gedragen. 
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid zijn van oudsher liberale waarden, zij verwijzen naar ideeën 
en idealen die nog niets aan kracht en actualiteit hebben ingeboet en nodig is 
daarbij steeds een bezinning of toepassing die steeds sneller veranderende 
en steeds complexer wordende samenleving. 

Samenvattend, waar gaat het dan over? 
Aanhaken bij de verkiezingscampagne, investeren in de kwaliteit van de 
samenleving, investeren in mensen, investeren in de kansen voor jongeren, in 
onderwijs, gezondheid, investeren in een welvaartsvaste AOW, in het milieu, 
de WO heeft daar duidelijk opvattingen over en het is van belang dat de 
liberale verkiezingspunten duidelijk en herkenbaar terugkomen in het 
regeerakkoord. 
Wij wensen Frits Bolkestein en de zijnen daarbij veel succes toe. 
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In maart 1999, dames en heren, zijn de verkiezingen voor provinciale staten, 
in juni 1999 voor het Europees Parlement, verkiezingen die minder 
aansprekend plegen te zijn en dat is volstrekt ten onrechte. 
De positie en het belang van de provincie tussen Rijk en gemeente als 
middenbestuur wordt dan onderschat en daarmee wordt ook vaak het belang 
van de politieke samenstelling van de staten onderschat. 
Dit geldt evenzeer voor de Eerste Kamer gekozen door die staten. 

Bij de Statenverkiezingen in 1995 werd de WD landelijk gezien verreweg de 
grootste partij, met navenante consequenties voor de samenstelling van de 
colleges van Gedeputeerde Staten en als nevengevolg dat ook in de Eerste 
Kamer de WD de grootste partij werd en dat het voorzitterschap van die 
kamer aan de WD is toegevallen. 

Die Eerste Kamer staat aan het eind van elk wettelijke besluitvormingsproces, 
terugkijkend wordt dan het geheel overzien waarbij vaak accenten anders 
gelegd worden of rekening wordt gehouden met voortschrijdend inzicht. 
Kunnen andere hoofdpunten gesteld worden dan die welke in eerdere 
discussies aan de orde waren. 
Kwaliteit van wetgeving, uitvoerbaarheid en doelmatigheid zijn kernbegrippen, 
dit levert vaak een spanningsveld op waarbij politieke uitgangspunten de 
basis vormen voor een standpuntbepaling en het belang van een grote 
liberale fractie is dan denk ik ook daaruit zonder meer duidelijk. 

De verdragen van Maastricht en Amsterdam maken duidelijk dat Europa niet 
meer weg te denken is uit onze moderne samenleving, de daarbij behorende 
regelgeving op Europees niveau zal steeds meer invloed hebben op de 
burger. 
Een democratische legitimatie is daarbij noodzakelijk en dus ook een krachtig 
Europees Parlement. 
De samenhang tussen Europese en nationale politiek en regelgeving wordt 
steeds groter, en wellicht is dan een enkel een dubbel mandaat voor Tweede 
Kamer en Europees Parlement daardoor dan ook op zijn plaats. 
De WD staat voor dat krachtig Europees Parlement op de bres. 
De verkiezingen van 1995 waren ook voor de WD vertegenwoordiging in het 
Europees Parlement zeer succesvol en ook die positie moet behouden 
blijven. 
Laten we, dames en heren, u en ik, wij allemaal dan ook nu reeds aan werken 
dat die Statenverkiezingen van volgend jaar en die verkiezingen van het 
Europees Parlement even succesvol worden als de huidige Tweede 
Kamerverkiezingen, dank u. 
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Dhr. Kees Mijnten: Dank u wel meneer Ginjaar, mag ik u ook aan mijn kleine 
tafeltje noden? 
Eerste Kamer, we hebben de Tweede Kamerverkiezingen gehad, er 
veranderd qua verhouding niets in de Eerste Kamer maar heeft die 
verkiezingsuitslag toch ook invloed op de politieke sfeer, het gevoel, de 
onderlinge verhoudingen in die Eerste Kamer? 

Dhr. Leendert Ginjaar: nee, in geen enkel opzicht. De Eerste Kamer heeft een 
eigen taak en een eigen samenstelling die verandert niet. 

Dhr. Kees Mijnten: wat ze aan de overkant doen, ze zoeken het maar uit, u 
reageert niet. 

Dhr. Leendert Ginjaar: nou, nou, zo erg is het ook niet. Het is toch altijd de 
gewoonte dat wij van de Eerste Kamer uit toch ook keken naar datgene wat 
er in de Tweede Kamer gebeurt en omgekeerd is dat af en toe ook wel het 
geval. 
Als namelijk, zoals ik al aanduidde, wij in een wat ander spanningsveld 
terechtkomen dan de Tweede Kamer zich heeft bevonden. 

Dhr. Kees Mijnten: maar het is niet zo dat u Groen links opeens veel serieuzer 
neemt en D'66 een beetje links cq. rechts laat liggen? 

Dhr. Leendert Ginjaar: naar alle fracties in de Eerste Kamer wordt geluisterd, 
alle fracties worden serieus genomen. 

Dhr. Kees Mijnten: dus het getal telt daar helemaal niet? 

Dhr. Leendert Ginjaar: jawel, zodra er gestemd moet worden telt dat getal. 

Dhr. Kees Mijnten: paars is nu aan het formeren, maar we mogen ook 
vaststellen als we al die zeteltjes optellen dat Nederland een behoorlijke ruk 
naar links heeft gemaakt. 
Groen links, Partij van de Arbeid, de Socialistische Partij, zal dat toch ook 
consequenties hebben, hoe kijkt u daar tegenaan? 

Dhr. Leendert Ginjaar: ja, het is inderdaad zo dat, zoals dat genoemd wordt, 
links nu een meerderheid in het land heeft en dat is voor de eerste maal. 
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Rechts, zoals dat dan heet, heeft altijd een meerderheid gehad hoewel je dat 
natuurlijk toch altijd met enige nuances moet bekijken omdat de partijen van 
klein rechts op een aantal elementen een duidelijk links standpunt hebben. 
Nee, in de Eerste Kamer is dat niet het geval. 
Wij trekken ons daar dan ook niets van aan, je moet constateren dat rechts in 
de Eerste Kamer nog steeds de meerderheid heeft, hoe dat uitpakt na de 
volgende Statenverkiezingen is dan natuurlijk in het ongewisse, we zullen er 
hard aan moeten werken dat dat niet het geval is. 

Dhr. Kees Mijnten: we hebben volgend jaar verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, voor het Europees Parlement, vroeger was dat zo dat je een paar van 
die functies tegelijk kon uitoefenen, het dubbel mandaat heet dat geloof ik, 
vindt u dat dat weer terug moet komen? 

Dhr. Leendert Ginjaar: nou, ik vind dat als je gaat kijken naar datgene wat er 
in Europa gebeurt, welke invloed Europa heeft op ons dagelijks leven, dat het 
wellicht nuttig zou kunnen zijn als in een Nederlandse Tweede Kamer, in de 
fracties in de Tweede Kamer en dan denk ik niet uitsluitend aan de WO, toch 
voor één lid een dubbel mandaat mogelijk zou zijn opdat men dan in die 
Tweede Kamer een rechtstreekse kennis kan nemen van datgene wat zich in 
het Europees Parlement afspeelt, nu is dat nog altijd op afstand. 

Dhr. Kees Mijnten: één lid per fractie die zowel Tweede Kamerlid is als lid van 
het Europees Parlement? 

Dhr. Leendert Ginjaar: dat lijkt me een heel zinnige gedachte. Niet iedereen 
zal dat aanstonds met me eens zijn maar ... 

Dhr. Kees Mijnten: ik hoor nog geen applaus, maar het is in ieder geval 
geconstateerd. 
Tot slot, als wijze mannen en vrouwen aan de overkant, zoals dat op het 
Binnenhof heet de Eerste Kamer, uw partijgenoot meneer Zalm is nu 
informateur, welk advies geeft u hem mee? 

Dhr. Leendert Ginjaar: rug recht houden. 

Dhr. Kees Mijnten: dank u wel meneer Ginjaar, dames en heren, Leendert 
Gin jaar. 

We hadden het al even over die derde fractie, we gaan naar de WO in het 
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Europees Parlement, ik moet Gijs de Vries, de fractievoorzitter, 
verontschuldigen want die is op een Bilderberg conferentie in Glasgow maar 
hij wordt gloedvol vervangen door Jan Kees Wiebenga. 

mr. J.G.C. Wiebenga: 
Dat zegt u wel zo vol vertrouwen maar dat valt nog te bezien. 
Dames en heren, in Europa hoort de WD na deze verkiezingsuitslag tot de 
sterkste liberale partijen. Wij hebben de afgelopen week in Straatsburg, mijn 
collega's en ik, een prima week gehad want onze fractiegenoten uit de ELD 
fractie die komen naar ons toe om te vragen hoe wij het toch klaar hebben 
gespeeld om de tweede partij van het land te worden en dat, zoals net al 
gezegd, nog wel na vier jaar regeringsdeelname. 
En als je je boekjes nakijkt, ik heb mijn cijfers nog eens nagekeken en u weet 
wellicht dat de Tweede Kamer sinds 1956 uit 150 zetels bestaat, daarvoor 
was het 100 zetels, en dan kun je dat heel mooi vergelijken en dan zie je dat 
de Partij van de Arbeid in 1956 50 zetels had en nu 45 en dat is door de tijden 
heen met wat ups en downs ongeveer gelijk gebleven. 
Dat de drie christen democratische partijen in 1956 77 zetels hadden, de 
absolute meerderheid in de toen kamer van 150 zetels voor de eerste keer, 
ze hebben er nu dat weten we 28, 29, de WD in 1956 had 13 zetels en u ziet 
dus dat onze bevolking inderdaad aan het veranderen is en de hoofdoorzaak 
is 20 jaar geleden, in 1978 is dat heel goed weergegeven door wijlen Koos 
Rietkerk bij het debat in de Tweede Kamer, ik ga zo over Europa praten hoor, 
debat in de Tweede Kamer toen het kabinet van Agt-Wiegel in 1978 was dat 
zijn intrede deed in die prachtige parlementaire rede van de tijdgeest en hij 
riep toen de Nouveau Filesof uit Frankrijk aan en die voorzagen, en Koos 
Rietkerk met hen, dat er in Europa een nieuwe liberale wind zou gaan waaien. 
We zijn in een herdenkingsjaar, er werd al genoemd 150 jaar grondwet, maar 
mag ik u erop wijzen dat 150 jaar geleden ook het Communistisch Manifest in 
1848 het licht zag, u weet het wel het Gespenched, er waard een spook door 
Europa, het spook van het communisme en hoe anders is het nu, en omdat 
het anders is willen wij van de WD Eurofractie de WD en Frits Bolkestein 
van harte gelukwensen met het resultaat wat behaald is. 
Nu lijkt het erop dat het liberalisme Europa veroverd te beginnen met 
Nederland. 

Voorzitter, het motto van mijn bijdrage zal zijn 'Europees beleid is binnenlands 
beleid' en daarmee bedoel ik niet dat Europa alle overheidstaken tot zich 
moet nemen maar ik bedoel eigenlijk dat datgene wat de Europese Unie nu 
doet dat dat gevolgen heeft voor ons. 
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De voorbeelden liggen voor het oprapen, denk aan de landbouw, denk aan 
het milieubeleid en denk ook nu, ik zal er straks een paar woorden over 
zeggen, aan de besluitvorming over de muntunie, de invoering van de Euro, 
denk ook aan het Europees asiel en immigratiebeleid. 
Opmerkingen over die laatste twee punten, ik begin met de muntunie. 
Met de invoering van de muntunie en de Euro is, het is natuurlijk in alle 
kranten en overal al onderstreept, Europese geschiedenis geschreven. 
Het is een financieel economische operatie maar het is ook een geopolitieke 
operatie want de Eurolanden zijn vanaf nu onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden in voor en tegenspoed en in het bijzonder is een nieuwe Duitse 
alleingang, in economische maar ook in machtspolitieke zin, niet meer 
mogelijk, het lot van onze munt en onze economieën is in onze gezamenlijke 
handen. 
Het 'point of no return' is bereikt en we moeten er dus nu met z'n allen wat 
van gaan maken. 
Wij van de WO Eurofractie, maar ik denk velen met ons, staan in beginsel 
positief tegenover die muntunie want in de kern, zou ik hier willen zeggen, is 
het een liberaal project. 
Let u maar op, de staatsschuld moet overal omlaag, de begrotingstekorten 
moeten omlaag, de geldontwaarding moet laag blijven, de rente moet laag 
blijven en je kunt eigenlijk toch wel zien dat alle landen om ons heen een 
beleid hebben gevoerd zoals de WO, in beginsel in ieder geval, al jaren 
voorstaat. 
Dat komt neer op een forse sanering van de overheid en in beginsel zeg ik 
nogmaals leidt het tot een stabiele munt en daarmee tot werkgelegenheid. 
Er is geen weg meer terug, het is dus pompen of verzuipen. 
België, Italië, maar ook Nederland moeten de afgesproken normen nu blijvend 
waar maken en dat betekent dat ook het volgend kabinet een zuinig beleid zal 
moeten voeren. 
Als we teveel beloften doen neemt het begrotingstekort toe en geven wij 
vanuit Den Haag, vanuit Nederland, een slecht voorbeeld aan de zuidelijke 
lidstaten. 
De begrotingen van de lidstaten vormen de achillespees van de Euro en 
iedere burger heeft er recht op om in 2002 en harde Euro in zijn portemonnee 
te krijgen en onze conclusie vanuit de Europese fractie is dat het poldermodel 
nodig blijft, wat zeg ik, een voorwaarde is voor het slagen van de EMU in 
Nederland en in andere landen en wij denken dat alleen WO deelname aan 
het volgend kabinet een solide financieel economisch beleid waarborgt. 

Dames en heren, de benoeming van onze landgenoot Duisenberg tot 
President van de Europese Centrale bank is, dat weten we allemaal, een feit. 
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Deze week heeft het Europees Parlement daarmee ingestemd en het is 
eigenlijk ook wel logisch dat het Europees Parlement zijn positie niet heeft 
afgezwakt, stel je voor dat wij een negatief advies zouden hebben gegeven 
dan zou dat een verkeerd signaal geweest zijn denk ik. 
Wat wij wel gedaan hebben is de wijze van besluitvorming kritiseren, niet de 
persoon Duisenberg dus, doordat de benoeming met éénparigheid moest 
geschieden kon President Chirac dit theater opvoeren en daar zit eigenlijk de 
echte pijn. 
We hebben bij de resolutie, die ging over het advies met betrekking tot de 
benoeming van de directie van de Europese Centrale bank, hebben wij nog 
een liberaal amendement aangenomen weten te krijgen met één stem 
meerderheid, kunt u nagaan in dat grote parlement, waarin de heer 
Duisenberg gevraagd wordt om in ieder geval niet precies op 1 juli 2002, 
namelijk dan tegelijk met de Franse vice-president op te stappen want dat zou 
slecht zijn voor de rust in de leiding van de bank. 
Voorzitter en ondervoorzitter tegelijk weg dat moeten we niet hebben, de heer 
Duisenberg denk daar geloof ik over na. 
Je kunt zelfs wel een paar positieve kanten aan zijn benoeming zien, ik denk 
eigenlijk dat president Chirac het gevecht uiteindelijk heeft verloren want de 
eerste constatering is natuurlijk wie zit hier? Duisenberg zit er en niet Triche, 
maar vooral Duitsland en Nederland hebben weten te voorkomen dat 
Frankrijk het vetorecht heeft gebracht, Duisenberg zit in ieder geval in de 
opbouwfase van de Europese Centrale Bank en dat is natuurlijk van 
doorslaggevend belang, dan worden alle zaken uitgewerkt en op een rij gezet 
en ik mag er ook op wijzen dat de statuten niet gewijzigd zijn, de statuten 
waarin de onafhankelijkheid wordt gestipuleerd, het is al met al zou ik zeggen 
een bevalling met de keizersnee maar de boreling is toch best mooi en je zou 
eraan toe kunnen voegen, wie het laatst lacht, lacht het best. 
Je zou misschien, dames en heren, de elf Eurolanden kunnen vergelijken met 
de elf steden, het Europaproject als een soort elfstedentocht, een lange rit, 
veel tegenwind, af en toe een stempelhuisje, oppassen dat er geen verkeerde 
sloot genomen wordt. 
Er is natuurlijk wel een verschil want de echte elfsteden tocht eindigt hier op 
de Bonkervaart met de koningin met haar commissaris en een juichend 
publiek, terwijl waar het Europaproject heengaat dat zal in de toekomst nog 
moeten blijken. 
Maar de tocht opgeven kan niet want dan eindig je ergens op een weiland in 
sneeuw en ijs en er moet dus doorgekluund worden en daarom een paar 
woorden over de toekomst van de Europese Unie en met name over twee 
onderdelen namelijk de financiën en het asielbeleid. 
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De financiën: niet alleen de lidstaten moeten een solide financieel beleid 
voeren, ook de Europese Unie zelf moet dat. Dat moet op drie manieren, ik 
zeg het, Gerrit Zalm na, een verdere beheersing van de Europese uitgave, ten 
tweede een bovengrens stellen aan de afdrachten door de betalende landen, 
met name Duitsland en Nederland aan de Europese Unie, en een groter 
aandeel van de Europese steunfondsen voor Nederland. 
Er zal hard in de komende jaren over onderhandeld moeten worden, onder 
andere door het volgend kabinet. 
En het is eigenlijk een beetje te betreuren, dat zou ik hier toch wel willen 
zeggen, dat de woordvoerders van 0'66 het CDA en de Partij van de Arbeid in 
het Europees Parlement meermalen deze terechte aanpak van Gerrit Zalm 
zijn afgevallen. 
Vooral onze paarse vrienden in Europa zouden beter moeten weten. 
Over de gedachte van Gerrit Zalm om hier voor een gemengde commissie 
van Europese en nationale parlementariërs in te stellen, daar valt veel voor te 
zeggen, daar is in ieder geval met ons over te praten. 

Dan als laatste onderwerp een paar woorden over het asielbeleid, want als ik 
het over een groter aandeel van Nederland uit de Europese steunfondsen 
heb dan heb ik nog wel een suggestie in mijn zak zitten namelijk om landen 
die veel doen aan asielopvang daarvoor te compenseren, als je de cijfers 
vergelijkt dan blijkt dat Nederland verhoudingsgewijs de meeste asielzoekers 
opneemt. 
Met meer dan 40.000 aanvragen per jaar vangen wij meer mensen op dan 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje of Italië alleen Duitsland zit in absolute 
aantallen hoger dan wij. 
En dat die Nederlandse aanvragen stijgen is merkwaardig omdat de aantallen 
voor de Europese Unie als geheel een dalende tendens vertonen en daar 
moet dus iets aan gedaan worden. 
Wij hebben met instemming en belangstelling het artikel daarover van Frits 
Bolkestein in de Volkskrant van 22 april gelezen waarin hij een 10 puntenplan 
voorstelt, ik moet aannemen dat dat straks bij de kabinetsformatie ook een rol 
gaat spelen, maar het zal duidelijk zijn, zou ik er aan toe willen voegen, dat 
Nederland niet alles alleen kan op dit terrein. 
De reispatronen richten zich, om begrijpelijke redenen, op de lidstaten waar 
verblijf kansrijker wordt geacht en wij vinden dan ook dat het al met al hoog 
tijd wordt voor een actievere aanpak op Europees niveau en daarom hebben 
ook wij kort geleden een Europees 10 puntenplan asielbeleid uitgebracht, ik 
zal dit hier niet helemaal met u door gaan nemen, maar ik noem een paar 
onderdelen van dat plan. 
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Harmonisatie van de toelatingsregels in alle lidstaten; 
Een betere Europese buitengrensbewaking; 
Een rechtvaardige lastendeling, of ik spreek liever van 
verantwoordelijkheidsdeling tussen de lidstaten; 
Gezamenlijke bestrijding van de mensensmokkel met behulp van Europol; 
Oprichting van een migratie observatorium, dat belast is met de 
informatievoorziening op dit terrein, op dit moeilijke terrein; 
En dan tenslotte, waar ik het net over had, de financiële component die pleit 
voor een meer gelijkmatige financiële lastendeling ofwel in de vorm van een 
Europees vluchtelingenfonds ofwel door landen als Nederland te 
compenseren uit de Europese steunfondsen. 

Het Nederlandse en Europese 10 puntenplan sluiten goed op elkaar aan denk 
ik, en zo moet het ook en dan blijkt ook dat binnenlandse en Europese politiek 
nauw verweven zijn. 
Voorzitter, ik rond nu af. 

Wil de Europese Unie in het huidig tijdsgewricht steun vinden bij de bevolking 
dan moet zij én slagvaardiger én democratischer worden en ik zeg het 
Leendert Ginjaar na, volwaardige bevoegdheden van het Europees Parlement 
zijn daarvoor onontbeerlijk en wel om de eenvoudige reden dat overal 
waardoor de uitvoerende macht besluiten worden genomen die burgers en 
bedrijven kunnen binden dat daar ook parlementaire controle hoort plaats te 
vinden. 
Ik heb het Europees Parlement wel eens het parlement van de toekomst 
genoemd maar ik zeg erbij dat als we de mensen volgend jaar naar de 
stembus willen krijgen dan moeten we ook pleitten voor een volwaardig 
parlement en dan moet het afgelopen zijn met de 'achterkamertjes' politiek. 
Volgend jaar ook Europese verkiezingen, belangrijk niet alleen voor ons maar 
ook voor de binnenlandse politiek want het nieuwe kabinet zit er dan een klein 
jaar en zal door de kiezers worden gewogen. 
Dat de WO daar goed uitkomt is leuk voor de Europarlementariërs maar van 
belang voor ons allemaal. 
Wij hebben u niet voor niets met plezier, veel plezier kan ik wel zeggen, 
gesteund bij de raadscampagnes en bij de Tweede Kamer campagnes, wij 
rekenen dan natuurlijk ook op uw steun bij de Europese verkiezingscampagne 
dan gaan wij met z'n allen weer winnen, dank u wel. 

Dhr. Kees Mijnten: dank u wel, neemt u plaats voor een kleine 
zenuwbehandeling. 
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We hoorden net, meneer Wiebenga, van meneer Ginjaar om toch weer een 
dubbelmandaat in te voeren, bij een fractie in de Tweede Kamer, een Tweede 
Kamerlid wat ook lid is van het Europees Parlement, steunt u dat voorste? 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: ja, ik neem daar kennis van en ... 

Dhr. Kees Mijnten: dat vroeg ik niet, ik vroeg of u dat steunde. 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: staatrechtelijk is dat inderdaad mogelijk in dit land, niet 
in alle lidstaten overigens. 
Ik ben er zelf niet principieel tegen, ik wil er wel op wijzen dat de betrokkene, 
kijk het moet natuurlijk nooit iemand uit de fractieleiding zijn want die moet in 
Den Haag gewoon aan de touwtjes trekken en ik denk dat het bij ons ook niet 
zeg maar de lijsttrekker zou kunnen zijn want die moet je gewoon in Brussel 
op zijn post hebben, die moet daar het werk trekken als het ware de taken 
verdelen. 

Dhr. Kees Mijnten: een jonge enthousiaste parlementariër? 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: kijk ik sluit het op zich niet uit maar we moeten er 
alleen wel aan denken dat diegene die zal nooit aan 
commissievergaderingen, noch bij ons, noch in de Tweede Kamer kunnen 
deelnemen soms bij stemmingen ook zelfs aanwezig zijn en tenslotte: kijk ik 
vind ook iemand die ergens kandidaat voor is mag nooit twee mandaten 
vragen, die moet onder druk gezet worden door de partij en alleen als de 
partij zoiets wilt dan zou hij of zij dat kunnen overwegen, kortom ik ben er niet 
zo erg enthousiast voor. 
Ik kan me voorstellen dat men denkt dat wij iets minder hard werken dan de 
Tweede Kamer maar wij zijn nogal veel onderweg, Straatsburg, Brussel, dus 
onze weken zijn goed gevuld. 

Dhr. Kees Mijnten: nee, dat is nu genoteerd. U heeft heel veel ervaring in de 
Tweede Kamer, nu de afgelopen jaren Europees Parlement, zeg eens eerlijk 
als u het vergelijkt, het is toch afzien daar in Brussel? 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: Kijk het Europees Parlement is een parlement in 
opbouw, we zijn er nog niet maar ik vergelijk het wel eens met de Tweede 
Kamer het heeft 100 jaar geduurd, zelfs 3 jaar meer, 103 jaar voordat de 
Tweede Kamer volwaardig bevoegd was, dat was van 1815 tot 1918 toen er 
algemeen kiesrecht werd ingevoerd en het Europees Parlement is nu 40 jaar 
bezig. 
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Wat ik daaraan toe zou willen voegen is dat het natuurlijk niet nog eens 40 
jaar kan duren voordat het Europees Parlement ook op de onderdelen waar 
we nu geen eindzeggenschap hebben dat wel krijgt. 

Dhr. Kees Mijnten: maar wat stelt het nu, met alle respect, voor? 
We hebben nu net even de Euro en Duisenberg gehad, ik las gisteren een 
hele mooie kop in de krant daar stond: 'Europarlement blaft maar bijt niet', 
zegt dat het niet inderdaad in die ene zin? 
Heel druk maar wat komt eruit. 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: ja, maar dan had u goed moeten luisteren net. Kijk bij 
Duisenberg hebben we wel geblaft maar natuurlijk hebben we daar niet 
gebeten want als we hadden gebeten dan hadden we Duisenberg afgestemd 
en dat zal bepaald, wat ik zeg, een verkeerd signaal geweest zijn. 
Nee, het Europees Parlement is op het financieel economisch beleid gewoon 
net zoals de Tweede Kamer, het kan wetten afstemmen, we hebben net een 
richtlijn biotechnologie hebben we behandeld die een keer tot afstemmen 
heeft geleid en nu dus weer in gewijzigde vorm weer bij ons ligt. 
We hebben daar ook amendentsrecht. Waar we natuurlijk wel ook de 
eindzeggenschap in moeten hebben is in die terreinen waar we dat nu niet 
hebben en dat is, onder andere waar ik in dat parlement mee bezig ben, dat is 
misdaadbestrijding, asielbeleid en dergelijke, daar mogen we alleen maar 
adviseren. 

Dhr. Kees Mijnten: u wilt daar meer macht over hebben? 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: ja, ik vind dat zonder meer bij de eerstvolgende 
verdragswijziging, het woord grondwet mag ik niet zeggen want dan denk je 
aan een superstaat maar het Verdrag van Amsterdam ligt er nu en dat is onze 
basisregeling zal ik dan maar zeggen, maar bij de eerstvolgende 
verdragswijziging en die komt eraan voordat we over een jaar of 5 a 1 0 
Europa gaan uitbreiden met nieuwe lidstaten, zal gewoon de volwaardige 
bevoegdheid over de volle linie van het Europees Parlement moeten komen. 
Het lijkt mij voor liberalen een duidelijke zaak. 

Dhr. Kees Mijnten: u zei al u moet nu aan de verkiezingen gaan werken, 
volgend jaar bent u aan de beurt. Vier jaar geleden was het een dramatische 
opkomst, een historisch dieptepunt, hoe gaat u naar die verkiezingen toe? 
Hoe gaat u dat anders aanpakken? 
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Dhr. J.G.C. Wiebenga: kijk de opkomst in 1994, wij waren toen de derde 
verkiezingen en dergelijke, ik denk dat de opkomst nu zeker hoger wordt. 
Ten eerste omdat het de lakmoesproef wordt voor het nieuwe kabinet, dat 
heeft op dit moment weinig met Europa te maken maar te tweede denk ik 
toch dat de invoering van de Europese munt, de Euro, en de muntunie dat dat 
toch een omslagpunt is ook in de waarneming van de bevolking. 
Ik besef wel dat in 1999 de burgers die Euro's nog niet in hun hand hebben, 
dat speelt pas bij de verkiezingen daar weer na, maar het is toch wel zo dat 
men in de gaten begint te krijgen dat Europa als het ware ook een stukje is 
waar wij zelf mee geconfronteerd worden als burgers in Nederland en de 
andere lidstaten of we dat nou leuk vinden of niet en ik denk dat we dus een 
geleidelijke verhoging van de opkomst zullen zien, ik hoop het in ieder geval, 
want zo niet dan hebben wij een ernstig probleem. 

Dhr. Kees Mijnten: tot slot welk advies brengt u uit Brussel mee voor 
informateur Zalm? 

Dhr. J.G.C. Wiebenga: ja, ik zou zeggen, kijk Zalm hoef ik niet zoveel advies 
te geven want Frits Bolkestein zei dat ook al, ik zou eigenlijk advies aan de 
twee andere informateurs willen geven of aan het drietal het collectief van 
informateurs, nou ik vind dat wat voor regeerakkoord er ook gaat komen men 
moet zorgen dat men in Nederland blijvend aan de normen van de muntunie 
kan voldoen dus zorgen voor, enfin al die voorwaarden die we net genoemd 
hebben, als Nederland dat al niet doet hoe moet dat dan met de andere 
lidstaten als ze dat nou maar in de gaten houden dan komt het misschien wel 
goed. 

Dhr. Kees Mijnten: dat is genoteerd, dank u wel meneer Wiebenga. 
Ik vraag u gelijk hier te blijven want het is tijd voor verantwoording afleggen 
van de fractievoorzitters aan u als zaal, ik wil graag de heer Bolkestein en de 
meneer Ginjaar hier ook vragen en uiteraard ook meneer Hoekzema, want die 
geef ik weer de leiding voor het volgende onderdeel en ik geef u voor één 
keer toestemming om plaats te nemen achter onze talkshowtafeL 

Ze komen van alle kanten naar deze tafel toe en ik geef de leiding aan WD 
voorzitter Hoekzema, meneer Hoekzema gaat uw gang. 

Drs. W.K. Hoekzema: ja dames en heren het blijft een Jaarlijkse Algemene 
Vergadering en ik heb nu de kans, en u heeft ook de kans, de drie 
aanvoerders hier van de drie verschillende fracties die wij hebben aan de tafel 
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en aan u de gelegenheid om een aantal vragen te stellen, wie mag ik als 
eerste het woord geven? 

Dhr. Lenfers, afdeling Kerkrade: ik wilde hier graag opnieuw aandacht vragen 
voor de uitstoot en de verwarring die het vernietigingsysteem aanbrengt 
waarvoor ik zo vaak al aandacht heb gevraagd, ook aan u en het 
hoofdbestuur. 
Ik kom hier opnieuw ook aandacht ook voor vragen omdat ik opnieuw vooral 
ook niet eerder de gelegenheid heb gehad om op de eerder toegezegde wijze 
aan het woord ben geweest. 
Drs. W. K. Hoekzema: kunt u even precies zeggen wat u bedoelt want ik zit al 
een hele tijd te luisteren en ik weet op geen enkele wijze welke kant u uit wilt, 
dus bent u even concreter en kort graag. 

Dhr. Lenfers: de uitstoot van de jongeren in het onderwijs van een grote groep 
mensen uit het arbeidsproces die geen kans krijgen, zelfs als ze bij de 
aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt van het begin af aan geen 
kans krijgen om deel te gaan nemen en de verwarring en de chaos die 
daardoor bij de mensen en bij de organisaties wordt aangebracht. 

Drs. W. K. Hoekzema: nu uw vraag want wij zijn ontzettend benieuwd wat uw 
vraag is? 

Dhr. Lenfers: of het mogelijk is omzonder schade voor degene die zich het 
hardste inspannen om die problematiek tot een oplossing te brengen, om dit 
bij de kabinetsformatie en ook in het regeerakkoord nu aan de orde te 
brengen. 

Drs. W.K. Hoekzema: de heer Bolkestein. 

Frits Bolkestein: ik ben de heer Lenfers dank verschuldigd voor het 
belangrijke feit dat hij dit punt heeft opgebracht want het woord uitstoot dat hij 
gebruikt wordt meestal van toepassing gebracht op, wat men noemt de 'drop 
outs', de jongeren die voortijdig de school verlaten, dat is een groot probleem. 
Dat is in het bijzonder een groot probleem in het voorbereidende 
beroepsonderwijs en de discussie in de Tweede Kamer daarover betrof de 
verhouding tussen de algemeen vormende vakken en beroepsgerichte 
vakken, praktijkgerichte vakken op dat voorbereidende beroepsonderwijs 
ofwel VBO. 
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Onze collega Clemens Cornielle, hier aanwezig en zittend in de zaal, heeft 
een meerjarig gevecht met staatssecretaris Netelenbos, die zich tegen zijn 
voorstellen verzette, weten te bereiken dat in het voorbereidend 
beroepsonderwijs van het begin af aan meer aandacht komt voor 
praktijkgerichte beroepsmatige vakken en wat minder op die algemeen 
vormende vakken. 

Zoals ik zelf heb gezegd in verschillende verkiezingstoespraken, liever een 
timmerman die zijn vak verstaat dan een drop out die er op los timmert. 
Er is hier dus zeer duidelijk een verband tussen de voortijdige schooluitval en 
het niet kunnen functioneren in de arbeidsmarkt. 
Waar op dit ogenblik de arbeidsmarkt overspannen begint te worden, zeker 
van jongeren, is het toch noodzakelijk dat die jongeren een vak verstaan, wie 
onder de 40 is en een vak verstaat heeft werk en wij moeten ervoor zorgen 
dat zij die geen vak verstaan dat wel verstaan zodat zij aan dat werk 
toekomen. 

Zal dat alles worden vermeldt in het regeerakkoord? Het is al geregeld in de 
Tweede Kamer maar het is van dusdanig belang dat ik vind dat het nogmaals 
moet worden bevestigd in het regeerakkoord en ik hoop dat we daarmee aan 
uw verlangens tegemoetkomen. 

Dhr. Lenfers: voorzitter, niet alleen de uitstoot maar ook de verwarring die het 
systeem teweegbrengt bij de toekenning van de resultaten bij de allersterkste 
leerlingen ook niet alleen bij de studenten en bij de leerlingen maar ook 
bijvoorbeeld in het Midden- en Klein Bedrijf dat juist zij die de hoogste 
prestaties leveren het meest worden aangepakt en hun resultaten weer 
worden afgenomen. 
Niet door onwil van bestuurders of partijen of wat dan ook maar omdat het 
systeem zo in elkaar zit. 

Drs. W. K. Hoekzema: dank u zeer, dat is een onderstreping van dat wat 
zojuist gezegd is, dank u. 
Volgende vraag graag. 
Misschien is het goed dat u zich even opstelt als u een vraag wilt stellen want 
het duurt vrij lang voordat u een microfoon bereikt heeft, ze staan aan 
weerszijden van de zaal. 

Voogd, Landgraaf: ik zou graan een vraag willen stellen aan meneer Ginjaar. 
In de afgelopen weken zijn er belangrijke beslissingen genomen met 
betrekking tot de invoering van de Euro en andere zaken en wat lees ik in het 
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handels blad dat de Eerste Kamer het niet nodig heeft gevonden om daarover 
een debat te voeren. 
Ik moet zeggen dat als trouw partijlid maar ook vragen uit mijn omgeving, die 
dan ook slecht kon beantwoorden, dit de indruk zou kunnen geven dat de 
Eerste Kamer in dergelijke zaken niet geïnteresseerd is en dat tot in de 
toekomst als we de geschiedenis van Nederlands Eerste Kamer zouden 
schrijven dat toch vreemd klinkt dat bij zulke belangrijke beslissingen de 
Eerste Kamer daar geen debat heeft aan kunnen of willen wijden. 
Zou meneer Ginjaar daar eens op willen reageren? 

Dhr. Ginjaar: uiteraard voorzitter wil ik op deze opmerking van de heer Voogd 
daar graag op reageren. 
Laat ik voor op stellen dat in de Eerste Kamer een levendige aandacht 
bestaat voor Europa, het is ook van die optiek uit dat we zowel bij de 
begroting van Buitenlandse Zaken over Europa praten maar nog duidelijker 
blijkt dat uit het feit dat wij elk jaar één zogenaamd Europa debat hebben 
waarin alle aspecten die in Europa spelen de revue passeren en waar we ook 
vanuit de zijde van de Eerste Kamer de nodige opmerkingen over kunnen 
maken. 
Waarom dan nu niet gesproken over de Euro? Het debat over de Euro heeft 
zich het afgelopen half jaar zich zeer intens afgespeeld en het heeft zich met 
name zeer intens afgespeeld in de Tweede Kamer. 
De besluitvorming daarover vond plaats op 14 april, als ik mij goed herinner, 
terwijl de Europese besluitvorming nauwelijks tien dagen later zou dienen 
plaats te vinden en wij hebben ons toen, en niet alleen de WD fractie maar 
alle fracties in de Eerste Kamer hebben zich afgevraagd, als wij daar nu over 
zouden praten welke belangrijke elementen zouden wij kunnen toevoegen 
aan dit debat en onze gemeenschappelijke conclusie was dat wat over de 
Euro gezegd kon worden al gezegd was. 
En dat betekent dat het naar onze opvattingen een zo kort na het debat in de 
Tweede Kamer, want het had dus op 21 april gevoerd moeten worden, toch 
geen zaak was waarvan wij moesten zeggen dit moet in elk geval gehouden 
worden, in tegendeel, wij vonden dat de debat ten in de Tweede Kamer over 
de Euro en al die maanden alle aspecten voldoende belicht hadden en wij 
hadden dus als kamer ..... 
. . . . Doet niets af van de aandacht die wij als Eerste Kamer voor Europa 
hebben. 

Dhr. Voogd: duidelijk meneer Ginjaar, dank u wel. 

Drs. W. K. Hoekzema: wie mag ik vervolgens het woord geven? 
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De Lindt van Wijngaarde, Wassenaar: na eerst van alle politieke partijen 
bezuinigingen in de gezondheidszorg gehoord te hebben roepen nu alle 
politieke partijen dat er wat meer geld naartoe moet maar ik geloof niet dat 
nog enige politieke partij enig inzicht heeft in hoe ze dat geld willen besteden 
en helaas las ik in het tijdschrift voor Midden- en Klein Bedrijf van de heer 
Udo dat die dan denkt aan bijvoorbeeld 7 maal 24 uur de operatiekamers te 
laten werken en dat is al heel gauw te becijferen dat dat niet zo zinnig is. 
Ik denk dat het goed is als daar een werkgroep in de Tweede Kamer of 
daarom heen toch zijn werk gaat doen. 
Frits Bolkestein: dames en heren, als er op een departement de afgelopen 
vier jaar niet is bezuinigd dan is dat het departement van Volksgezondheid en 
alles wat daarmee samenhangt. 
In het regeerakkoord dat in 1994 is gesloten is bepaald dat de volumegroei 
voor de gezondheidszorg 1,3% per jaar zou mogen bedragen. 
Ondertussen is dat percentage fors overschreden, de uiteindelijke som laat 
zien dat het 1 ,8% of zelfs nog wat hoger is geweest, en het is natuurlijk waar 
dat de behoeften in de gezondheidszorg ook zijn gestegen, in de eerste 
plaats door de demografische ontwikkeling van Nederland en in de tweede 
plaats door de technologische ontwikkeling die duidelijk steeds moderner en 
steeds duurder wordt, maar er is op de gezondheidszorg en op de thuiszorg 
niet bezuinigd, dat is punt één. 

Punt twee, de politieke partijen hebben natuurlijk ook gezien dat het 
regeerakkoord van 1994 een te krap jasje was om de gewenste benodigde 
volumegroei in de zorg te kunnen bevatten en daarom is er in de 
verschillende verkiezingsprogramma's uitgegaan voor de komende vier jaar 
van een hoger percentage dan 1 ,8 en die percentages die verschillen van 
partij tot partij maar ze liggen zeer dicht bij elkaar. 

D'66 is uit de bus gekomen met en percentage van 2% volumegroei per jaar 
nogmaals, bij de Partij van de Arbeid is dat 1,9% en bij ons was dat 1,8% en 
dan komt CDA als hekkensluiter met 1 ,7%. 
Nogmaals die percentages liggen dicht bij elkaar. 
Alle grote partijen, en de kleine trouwens ook, willen meer geld besteden aan 
de zorg en de WD wil dat ook. 
Wij zullen in de komende weken wat wij daaruit kunnen destilleren uit die 
verschillende meningen maar dat er meer geld naar de zorg toegaat dat staat 
als een paal boven water. 
Waar wil de WD dat meerdere geld dan aan besteden, ik noem drie 
categorieën. In de eerste plaats een verkorting van de wachtlijsten, in de 
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tweede plaats meer handen aan het bed met andere woorden een verhoging 
van de kwaliteit van de zorg, en in de derde plaats een verhoging van de 
privacy in de verpleeghuizen omdat wij vinden, en Erica voorop, dat die 
privacy veel te wensen overlaat en we streven ernaar om kort in de nieuwe 
eeuw een situatie te bereiken dat er nog slechts 1 en 2 persoonskamers zijn. 

U pleit voor een werkgroep dat lijkt me een uitstekende gedachte en in het 
bijzonder over het verschijnsel, dat u niet heeft genoemd maar dat maak ik uit 
uw woorden op, van de bedrijvenpolis. 
In de ziektewet is bepaald dat ondernemers het risico van ziekte van hun 
werknemers moeten dragen, natuurlijk kunnen zij dat risico herverzekeren, 
maar in principe staan zij vooraan in de rij om dat risico op te vangen, welnu 
zeggen werkgevers dan willen wij ook dat werknemers, die bij ons dus in 
dienst zijn, dat die zo snel mogelijk worden geholpen en het plan bestaat dan 
ook om gebruik te maken van overtollige capaciteit van ziekenhuizen en van 
artsen, dus capaciteit die op dit ogenblik niet wordt gebruikt, om die capaciteit 
te benuttigen en aldus werknemers sneller te helpen. 

Dat betekent dat als er een wachtlijst is van 10 mensen nummers 4, 6 en 9 uit 
die rij worden geplukt om in een bedrijvenpoly te worden geholpen en dat 
betekent dus ook dat de overigen ook vooruitgaan met andere woorden 
iedereen gaat erop vooruit, alleen gaan er sommigen meer op vooruit dan 
anderen en tot nog toe is dat voor alle partijen in de Tweede Kamer minus de 
WO een onoverkomelijk opstakel. 

We leven in een vlak land, heuvels worden afgegraven, gaten worden gevuld 
en het feit dat sommigen er meer op vooruitgaan dan anderen is blijkbaar 
voor sommigen een onoverkomelijk obstakel ik betreur dat maar het is niet 
anders. 

Mevrouw van Leeuwen: meneer de voorzitter, wij mochten niet zolang 
geleden nog in de campagnetijd van de heer Bolkestein via onze lokale radio 
vernemen dat hij toch van mening is dat er snel een stadsprovincie moet 
komen in Rotterdam. 
Ik sta hier niet voor het eerste in een vergadering om dit onderwerp bij u op 
de agenda in aandacht te houden. 
Toen wij dat beluisterden toen hebben wij gezegd op dat moment ja of het 
woord stadprovincie nu nog een haalbare situatie is is een andere maar 
vanuit Rotterdam willen wij richting kabinetformatie toch wel heel nadrukkelijk 
meegeven dat het voor de partij wenselijk is dat wij op zeer korte termijn bij 
het nieuwe kabinet duidelijkheid krijgen over de besluitvorming over de 
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inrichting van ons land, ik denk daarbij breder dan alleen het Rotterdamse, en 
ik roep u eigenlijk op ook de initiatieven te nemen voor wat dat betreft ook wat 
de koppen op een gelijke rij te krijgen als het over de verschillende 
bestuurslagen in onze organisatie gaat. 
Ik denk dat het heel dringend noodzakelijk is om een hele duidelijkheid te 
hebben, wat daar dan ook moge komen zou ik zeggen, maar wel helderheid 
hoe wij verdergaan en ik vind het ons ook passen zeker nu we een groter 
gegroeide partij zijn dat we zorg hebben voor een goede regeling goede 
helderheid want ik denk dat we op dit moment kapitaal en energie verliezen 
en nodeloze discussies voeren over zaken die tot niets bijdragen, dank u. 

Frits Bolkestein: meneer de voorzitter, mevrouw van Leeuwen heeft gelijk als 
zij wijst naar de noodzaak over een discussie over de inrichting van ons land, 
ik heb zelf daarnet aangegeven dat ik voorstel dat de partij een alerte 
discussie voert over ditzelfde thema de inrichting van ons land, de verhouding 
tussen stad en land en dat soort zaken meer, daarbij past natuurlijk een 
voortgezette discussie over een regionaal bestuur, of je dat nou 
stadsprovincie noemt of iets anders dat doet verder minder ter zake, maar 
een regionaal bestuur in de twee plekken in ons land die dat nodig hebben 
namelijk Amsterdam en Rotterdam, dat zijn de twee mainports en daar 
behoort men na te denken over een vorm van regionaal bestuur die andere 
plekken zijn wat dat betreft voor de WO van minder belang. 

Als ik me dan in het bijzonder richt tot Rotterdam dan past daar dus ook die 
discussie en ik vind dat onze partij daar een duidelijk besluit over moet nemen 
of daar een vorm van regionaal bestuur behoort te komen en zo ja in welke 
vorm. 
We hebben natuurlijk de geschiedenis van Rijnmond achter de rug, dat was 
geen succes wij willen dat niet herhalen maar het probleem blijft wel bestaan. 

Een tweede probleem is dat men daar in Rotterdam verdeeld over denkt en 
nu kan de wetgever veel maar of de wetgever ook een bepaald 
bestuursmodel moet opleggen aan een lagere overheid, en zeker aan een 
omvangrijke lagere overheid zoals de gemeente Rotterdam, dat weet ik nog 
niet. 
Mevrouw Dales, die begonnen is met de discussie over dit onderwerp, heeft 
gezegd dat het van onderop moet komen. Als ik kijk naar wat ervan onderop 
uit Rotterdam naar Den Haag is gekomen dan is dat niet bepaald een 
coherent beeld, dat is geen verwijt in de richting van mevrouw van Leeuwen 
maar eerder een verwijt in de richting van de andere bestuurders van de 
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gemeente Rotterdam en in het bijzonder de beiden Hansen, die niet van onze 
partij zijn. 
Als men daar zegt aan mijn lijf geen polonaise, wij willen dat niet, wat moet 
dan het ministerie van Binnenlandse Zaken doen? Moet we het dan opleggen, 
ik weet het niet, ik vind toch dat dat strijdig is met de gedachte van de 
gemeentelijke autonomie, je kunt daar niet zomaar overheen rijden. 
Wij zijn, zoals Thorbecke dat heeft geformuleerd, een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat. Rotterdam moet dat besluit toch in essentie zelf nemen en als 
dat besluit niet onverbrokkeld wordt genomen dan is de verantwoordelijkheid 
daarvoor voor Rotterdam. 

Dhr. Ginjaar: ja voorzitter, ik ben het eens met de suggestie van mevrouw van 
Leeuwen om een discussie over de inrichting van ons land te hebben. 
Ik moet zeggen dat wij in de Eerste Kamer fractie elke dinsdag als we bijeen 
zijn wel een onderwerp van bespreken dat betrekking heeft op die inrichting 
van ons land en wat ons dan opvalt is dat wij feitelijk geen consistent en 
betoog hebben dat wij geen consistente visie hebben van waaruit wij kunnen 
functioneren, ik wil dus een dergelijke oproep gaarne ondersteunen. 

Wat betreft Rotterdam, in de eerste plaats wil ik daarbij opmerken dat dat ook 
in onze fractie van mening is dat er in het Rotterdamse wat moet gebeuren. 
Er zal in Rotterdam een bepaald bestuurlijk bestuur moeten worden gekozen 
omdat als dat niet gebeurt, naar ons gevoel, de belangrijke mainport functie 
van Rotterdam teloor dreigt te gaan. 

Het is bekend dat er een interim-wet door de Tweede Kamer is aangenomen 
en daarna bij ons heeft voorgelegen. 
Een interim-wet die ertoe moest leiden dat er een vertegenwoordigend 
lichaam moest worden gekozen, de procedure werd daarin beschreven, en 
dat er ook een soort kwartiermaker moest worden benoemd, die eventueel 
later commissaris van de Koningin zou kunnen worden. 
Die kwartiermaker kreeg dan tot taak een bestuurlijke organisatie op te zetten. 
Feit is echter dat hoewel die bestuurlijke organisatie in grote lijnen beschreven 
werd in die interim-wet, in de memorie van toelichting, de interim-wet zelve 
daar niet over ging, daarvoor was een ander wetsvoorstel noodzakelijk. 

En wij waren van mening, en de andere fracties en de Eerste Kamer hebben 
die mening gedeeld, dat het niet juist was om die interim-wet aan te nemen 
vervolgens daar een kwartiermaker bij neer te zetten die op grond van 
algemene beschouwingen, dus zonder een wettelijke basis, die bestuurlijke 
organisatie in Rotterdam moest gaan optuigen. 
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Wij waren van mening dat als dat zou gaan gebeuren dat er dan heel veel 
interne discussie zou komen. Heel veel discussie over de verschillende 
invalshoeken van wat nou wel en wat nou niet tot dat stadsprovinciale bestuur 
zou horen zonder dat de wetgever daar nog aan te pas was gekomen. 
En wij hebben daarom gesteld, wij behandelen de interim-wet niet, wij 
wachten op die andere wet die van de zijde van de regering nog aan de 
Tweede Kamer moet worden voorgesteld en dan behandelen we ze gelijktijdig 
en dan kan de zaak in één keer doorlopen. 

Drs. W. K. Hoekzema: dank u zeer, een korte reactie van mevrouw van 
Leeuwen. 

Mevrouw van Leeuwen: dank u voor de antwoorden ik ben blij dat we 
misschien met elkaar aan de slag mogen om in ieder geval binnen de WO 
gelederen daar een eensluidend standpunt over te krijgen. 
Ik denk dat dat van wezenlijk belang is om ook de andere gelederen in het 
Rotterdamse op onze rit te krijgen en met de enorme positieversterking die de 
WO daar heeft gekregen moet het met uw steun lukken, dank u. 

Drs. W.K. Hoekzema: ik heb daar nog een aantal vragenstellers en dan wou 
ik in verband met de tijd proberen de discussie af te ronden. 

Ik maak het kort voorzitter, mijn naam is Kamman, afdeling Oosterhout. 
Het onderwerp is veiligheid meer in het bijzonder de militaire veiligheid. 
Vraag aan de heer Bolkestein. 
Bent u het met mij eens dat nadat, ik geef toe, de vorige kamer kamerbreed 
reorganisatieplannen van Defensie heeft aanvaard het personeel van 
Defensie, jonge mensen veelal, recht heeft op enige rust in de organisatie en 
de kans de reorganisatie aan de gang is een keer af te maken voordat onze 
volksvertegenwoordigers daar weer wijzigingen in noodzakelijk maken. 

Frits Bolkestein: ik ben het volstrekt met u eens en ik betreur het feit dat de 
twee andere coalitiepartijen tamelijk omvangrijke bezuinigingen op het 
Defensiebudget hebben opgenomen. Die partijen die wensen wel dat 
Nederland deel kan nemen aan vier humanitaire operaties tezelfdertijd over 
een periode van drie jaar. Dus zij willen wel een omvangrijke internationale 
inspanning maar tegelijkertijd moet er worden gekort op die begroting en dat 
is natuurlijk ongerijmd en ik zal proberen om dat tegen te houden en ervoor te 
zorgen dat het Defensie personeel enige zekerheid geboden wordt want ik 
begrijp heel goed dat ze dat willen, dus ik deel uw mening. 
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Dhr. Vijzelaar, uit de bollenstreek: meneer de voorzitter, zoals vele leden heb 
ik me ook buitengewoon geërgerd aan de wijze waarop de Fransen zich 
hebben gedragen rondom de benoeming van Duisenberg. 
Nu heeft dhr. Bolkestein de afgelopen weken diverse keren daarover 
interviews af gegeven en die voerde de spanning in die interviews ook echt 
op, vooral als die ook begon te praten over zijn eigen ervaringen, 
Frankrijk en hoe je met Fransen moest omgaan. 
En telken malen dacht ik en nou gaat die zeggen wat het kabinet dan wel had 
moeten doen en dan viel het stil. 
Dus ik zou eigenlijk ... ik wil er wel bij zeggen wat ik zou willen wat het kabinet 
zou doen, u zou in zo'n geval de Fransen moeten dreigen om de 
eerstkomende vijf jaar alle benoemingen van elke Fransman te vetoën. 
Ik bedoel in die richting zou ik denken maar ik ben erg benieuwd om van de 
heer Bolkestein te weten wat hij vindt wat het kabinet had moeten doen. 

Frits Bolkestein: staatssecretaris de Grave vindt dat alle vakantiehuizen in 
Frankrijk moeten worden verkocht, dat zal er waarschijnlijk toe leidden dat de 
prijzen van tweede huizen scherp zal dalen en dat heeft ongetwijfeld een 
belangrijke negatieve invloed op de Franse economie, maar dat even daar 
gelaten. 
Ik vind dat de wijze waarop de benoeming van de heer Duisenberg tot stand 
is gekomen, ik vind dat een lelijk compromis. Er staat per slot van rekening 
zeer helder in het Verdrag van Maastricht, dat de eerste president en ook de 
tweede van de Europese Centrale Bank acht jaar dient te zitten en hoe men 
het ook wend of keert het is betrekkelijk duidelijk dat de heer Duisenberg dat 
niet zal doen want de Franse vice president die nu benoemt is voor een 
periode van vier jaar, hij wordt natuurlijk opgevolgd door een andere 
Fransman hoe zou het anders kunnen hier in dit Europa, en dat betekent dat 
die andere Fransman waarschijnlijk de heer Triche zal zijn die dan het 
presidentschap van de Europese Centrale Bank zal vervullen, wat ook de 
resolutie mogen zijn en wat die resolutie mogen uitwerken van de Europese 
parlementen. 
We zitten dus materieel gesproken met een inbreuk op het Verdrag van 
Amsterdam. 
Een tweede inbreuk is dat voordat een president van de Europese Centrale 
Bank benoemd wordt, de mening van het Europese Parlement en van de 
Europese Centrale bank zelf, zal worden ingewonnen over die kandidatuur. 
Met andere woorden het is onmogelijk om nu reeds te bepalen wat er over 
vier jaar zal gebeuren, dat is dus de tweede inbreuk op de verdragen van 
Maastricht en Amsterdam. 
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Kortom, het is een slechte zaak en het is een slechte zaak ook daarom omdat 
zij wijst in de richting van een politisering van het monetaire gebeuren in 
Europa. En wij kunnen ons daar slecht in vinden omdat wij van mening zijn 
dat de Euro een economische Euro behoort te zijn en niet een politieke Euro. 

Dus alle reden voor het Nederlandse kabinet om op letter en geest van de 
verdragen door mij genoemd te staan en om de Franse druk tegen te houden 
maar ik kan met de beste wil ter wereld niet de schuld of de blaam of de 
verantwoordelijkheid voor deze beslissing voor de deur van dit kabinet 
plaatsen want het kabinet, onder aanvoering van de heer Kok, heeft gedaan 
wat het kon, een andere oplossing was niet voorhanden. 
Een andere oplossing was niet voorhanden en daarom heeft het kabinet 
ingestemd met het lelijke compromis want het alternatief zou misschien 
geweest zijn dat de heer Duisenberg helemaal niet aan bod was gekomen en 
dat is toch iets wat we geen van allen hadden gewild. 
Dus ik begrijp uw verontwaardiging die ik deel, de oplossing die u voorstaat is 
voor een deel al gevolgd door de heer Kok die ten tijde van het debat in de 
Tweede Kamer heeft gezegd dat hij Parijs heet gedreigd met een veto, voor 
het geval dat zij met een veto zouden komen. 
Het is nogal ongebruikelijk, wil ik u wel vertellen, dat over en weer in het 
openbaar met veto's wordt gedreigd en dat geeft aan tot welke spanning deze 
hele zaak heeft geleid. 
Men moet zich indenken wat de mening zou zijn geweest indien Duitsland de 
Franse opstelling had gekozen, dan zou men woorden tekortkomen om de 
verontwaardiging tot uitdrukking te brengen over die Duitsers die zo weinig en 
van instelling zijn en altijd weer hun wil wensen door te drijven en dat soort 
zaken meer, dat was ook niet mogelijk geweest. 
De Fransen zijn daar wel toe in staat en wij moeten er lering uit trekken, wij 
moeten er een bladzijde uit hetfranseboek overnemen. 
Dus er is gedreigd met veto's, u zegt je had nog veel verder moeten gaan, je 
had moeten zeggen de eerste zoveel jaar zullen wij alle Franse benoemingen 
vetoën, dat is een mogelijk .... 

Dhr. Vijzelaar: want ze hebben nu weer een kandidaat voor de Europese 
ontwikkelingsbank ... 

Frits Bolkestein: maar niet de enige, er is ook en Duitse kandidaat voor die 
bank en die Duitser wordt gesteund door Nederland om allerlei redenen dus 
dat zal zo'n vaart niet lopen. 
Waar ook maar een vacature is heeft Frankrijk een kandidaat dus dat is 
absoluut geen uitzondering, er is ook een transman aan het hoofd van het 
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IMF in Washington dus dat staat ons altijd te wachten maar uw voorstel die 
dan zou zijn om alle Franse benoemingen te vetoën is in theorie een 
mogelijkheid maar in praktijk helaas niet. 

Dhr. Wiebenga: twee dingen, want dat eenparigheidvereiste, die 
benoemingsprocedure, dat geeft natuurlijk de mogelijkheid aan elk land om al 
zijn andere lidstaten, alle collega landen af te dreigen, te chanteren. 
Een bekend voorbeeld was toen de koeiengekte losbrak toen heeft Engeland 
iets van 75 besluiten in de Europese Unie, besluiten die toevallig allemaal 
onder de regeling van het eenparigheidvereiste vielen geblokkeerd, en dat is 
natuurlijk pure chantage en misbruik van macht zou je kunnen zegge. 
In het Europees Parlement hebben wij dan ook vastgesteld dat daar de pijn 
zit. Er was een enorme meerderheid, een 14 landen voor Duisenberg als 
kandidaat en ja één land kan dan een soort show opvoeren en wellicht denk 
ik toch dat de procedure van de benoeming ook van de benoeming van dit 
soort posten dat die aangepast moeten worden en dat dat vetorecht nog maar 
eens bekeken moet worden. 
Tweede punt wat ik wil zeggen is dat de kandidaat Duisenberg vorige week in 
het Europees Parlement bij de hoorzitting een overtuigende indruk heeft 
gemaakt, volstrekt overtuigend en in ieder geval de meerderheid in het 
parlement was ook enorm groot, wij zijn ervan overtuigd als 
Europarlementariërs, wat dat betreft gun ik hem het voordeel van de twijfel 
ruimschoots dat hij als hij eenmaal op de stoel zit inderdaad een waarborg zal 
zijn voor een onafhankelijk opereren van het eerste bestuur van de Centrale 
Bank, daar kan geen twijfel over mogelijk zijn. 
Tenslotte, ik zou het in andere bewoordingen zeggen dan Duisenberg het zelf 
heeft gedaan, maar de verklaring die hij heeft ondertekend, nee ik moet het 
omgekeerd zeggen, Duisenberg heeft ook gezegd aan ons dat hij geweigerd 
heeft een verklaring te ondertekenen waarin een datum van aftreden zou 
staan en terecht want dan zou het Verdrag van Maastricht zonder meer 
geschonden zijn. 
Hij heeft gezegd hij blijft tenminste tot pakweg 1 juli 2002 zitten maar dat doet 
mij een beetje denken aan afspraken die wel eens gemaakt worden door 
partijen met kamerkandidaten, het rotatiesysteem. 
In Duitsland hebben de Groenen dat wel eens gedaan maar in Nederland is 
dat ook voorgekomen, dan gaat iemand in de Kamer zitten en die zegt na 
twee jaar treed ik af want dan komt nummer twee op de lijst komt daarvoor en 
daar hebben wij in het staatsrecht ook een woord voor, dat zijn gewoon 
nietige overeenkomsten dus die Duisenberg hoeft zich nergens aan te 
houden die mag van mij blijven zitten. 
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Donner, Rotterdam: meneer de voorzitter, op 25 november 1975 verloren een 
half miljoen mensen die onder Nederlands bewind geboren en getogen zijn 
waarvan velen trouw hadden gezworen aan de Koningin hun nationaliteit. 
U weet dat men hun nationaliteit over het algemeen slechts bij hoogverraad 
kan verliezen. In dit geval werd niet aan de mensen gevraagd wat ze daarvan 
dachten, zij verloren gewoon hun nationaliteit, zei verloren hun bescherming 
van Nederlandse zijde. 
Wij weten allemaal wat daarvan het gevolg is geweest. Ik begrijp ten volle dat 
de klok niet teruggedraaid kan worden maar ik wil vragen aan de heer 
Bolkestein in hoeverre er mogelijkheden aanwezig zijn om dus via Nederland 
dus in Suriname op de ambassade van Nederland en Suriname een afdeling 
van het ministerie van Sociale Zaken onder te brengen om de mensen die 
voor 25 november 1975 geboren zijn onder Nederlandse vlag eigenlijk te 
helpen. 
Mag ik even een concreet voorbeeld geven van de geweld van de misère 
waarin deze mensen verkeren. Mijn tante werd in 197 4 naar 40 dienstjaren 
ging ze met pensioen, ze had onder Nederlandse vlag gewerkt in 
Nederlandse dienst, op een pensioen van 400 Surinaamse guldens dat was 
destijds een riant pensioen. Ze krijgt nog steeds deze zelfde 400 gulden maar 
die 400 gulden wat ze nu krijgt is precies twee Nederlandse guldens daar kan 
ze nauwelijks één brood van kopen en dat is zeer schrijnend en dat is 
natuurlijk dus u zult het misschien wel met mij eens zijn dat Nederland hierin 
een zekere verantwoordelijkheid heeft. 
Het is moeilijk te aanvaarden dat Nederland zegt, nou wij geven het geld aan 
de Surinaamse regering om aan deze mensen te geven want wij weten 
allemaal wat er met dat geld gebeurt dus nogmaals vraag ik de mogelijkheid 
te overwegen om dus op de Nederlandse ambassade in Suriname een 
afdeling van sociale zaken onder te brengen om die mensen die onder 
Nederlandse vlag geboren en getogen zijn en trouw hebben gezworen aan de 
Koningin te helpen. 

Frits Bolkestein: voorzitter, de voortijdige onafhankelijkheid van Suriname is 
mij een doorn in het oog. De heer den Uyl noemde dit de grootste meest 
vooraanstaande daad van zijn kabinet terwijl die voortijdige onafhankelijkheid 
de gevolgen heeft gehad die zojuist door deze vragensteller zijn beschreven. 
Wij zijn gewaarschuwd want in het debat in de Tweede Kamer dat in 
aanwezigheid van een aantal afgevaardigden van de Surinaamse staten is 
gevoerd is door hen, althans door sommigen hunner, hierop gewezen en wij 
waren gewaarschuwd. 'Wat baten kaars en bril als den Uyl niet lezen wil' werd 
er toen gezegd. U bent bang dat u uw gezicht gaat verliezen terwijl wij ons 
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hoofd gaan verliezen werd toen in de Tweede Kamer gezegd we waren 
gewaarschuwd en hebben niet willen luisteren. 
Onafhankelijkheid is toen aan Suriname gegeven en als er toen werd gezegd 
dat als Suriname die onafhankelijkheid niet zou willen aanvaarden dat die per 
PTT thuis zou worden gestuurd. 
De rest van de geschiedenis kennen wij, en wij weten van de toestand van dat 
land nu is en wij moeten toezien hoe dat gebeurt want Suriname is nu een 
ander land, dus onze beïnvloeding van de situatie daar is beperkt. 
Dat is bitter gelag maar het is niet anders. 
Om iets te zeggen over uw suggestie kan ik alleen opmerken dat wij zeker 
bereid zijn om uw suggestie in overweging te nemen. 
U zult begrijpen dat wij natuurlijk niet de onderstand, zoals dat daar wordt 
genoemd althans op de Antillen dus ik neem aan ook op Suriname, dat wij 
niet de onderstand, wij zouden zeggen de bijstand, van geheel het behoeftige 
deel van Suriname op ons kunnen nemen want daartoe zijn de mogelijkheden 
te beperkt die we hebben en bovendien is de inflatie waar u op heeft gewezen 
natuurlijk het gevolg van Surinaams beleid. 
Niettemin wil ik u toezeggen dat ik met de heer Weisglas, die onze 
woordvoerder voor Suriname is, mij wil buigen op de mogelijkheid en als u mij 
in de pauze of na afloop mij uw naam en adres geef dan beloof ik u dat u 
daarop een antwoord zult krijgen. 

Dhr. Donner: dat is niet zo moeilijk meneer de voorzitter, de naam is Donner, 
een zeer bekende naam, Rotterdam. 

Frits Bolkestein: van de boekhandel misschien? 

Drs. W.K. Hoekzema: dames en heren, ik wil graag deze discussie afsluiten, 
ik wil de heren fractievoorzitters hartelijk danken voor hun uitgebreide 
beantwoording en ik wil ze vragen weer in de zaal plaats te nemen. 

Ik wil graag nog een voorstel doen voor het inlassen van een extra punt. 
En dat gaat om het volgende namelijk dat we een drietal zeer gewaardeerde 
leden van onze partij wat meer in het zonnetje willen zetten en daartoe wil ik 
nog even naar het spreekgestoelte. 

Het gaat om een drietalleden dames en heren, die zich zeer verdienstelijk 
hebben gemaakt voor onze partij en dat nog steeds doen. 
Ik heb als voorzitter van de partij de voorzitters van de afdelingen en centrales 
gevraagd in te stemmen met het voorstel tot het benoemen van een drietal 
ereleden. 

wo 41 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

Het is mij een eer maar ook voor alle genoegen u te kunnen zeggen dat de 
respons zeer positief was en unaniem. 
De drie personen over wie het hier gaat hebben ieder op zich jarenlange 
ervaring in de partij en vooral ook in de samenleving. 
Twee van hen hebben zelfs nog aan de wieg gestaan van de oprichting van 
de WO in 1948. De derde persoon is vanaf 1960 lid van de WO en heeft 
zich op zeer veel plaatsen ingezet voor onze liberale partij. 

Het verlenen van het erelidmaatschap van de WO is niet iets wat gemakkelijk 
verleent wordt, de drie personen zijn bekend in de partij en in het land en nog 
steeds worden hun activiteiten en hun adviezen op hun specifieke 
beleidsterreinen van grote waarde geacht. 
Ze zijn nog steeds actief in adviescommissies voor de regering of in het 
beleidsveld waarin zij specialist zijn en natuurlijk maakt ook het hoofdbestuur 
nog graag gebruik van hun ervaring en hun deskundigheid. 
Ik zal u niet langer in spanning houden en u de verschillende personen in een 
korte omschrijving voorstellen. 

De eerste die ik begroet is een vrouw, ze heeft na haar studie rechten kort na 
de oorlog meegeholpen met de oprichting van de WD. 
Vanwege haar interesse in de politiek en haar deskundigheid werd zij al snel 
opgemerkt en vervulde zij diverse functies zoals lid van de provinciale Staten 
van Utrecht, lid van de gemeenteraad van Zeist en wethouder. 
Vervolgens werd zie op 23 februari 1967 benoemd tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. 

Tijdens haar kamerlidmaatschap was zij samen met Aart Geurtsen en 
Roethof en Lammers van de Partij van de Arbeid de indiener van een 
abortuswet die door de Tweede Kamer werd aangenomen maar later, we 
weten het allemaal nog, maar later in de Eerste Kamer werd verworpen. 
Achteraf kunnen we constateren dat deze ontwerpwet zijn tijd ver vooruit was. 
In de huidige wetgeving op dit terrein is veel terug te vinden van de elementen 
die reeds in dit voorstel aanwezig waren. 

In het eerste kabinet van Agt, dat regeerde van 1977 tot 1981, was zij 
staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Haar vermogen om een ingewikkeld probleem terug te brengen tot de kern 
van de zaak en haar deskundigheid op het gebied van volksgezondheid zijn 
mij persoonlijk ook zeer goed bijgebleven uit die periode. 
Daarmee straalde ze een grote mate van rust en vastberadenheid uit. 
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Na haar staatssecretariaat was zij tien jaar lid van de Eerste Kamer en 
sindsdien is zij, zoals zij zelf zegt, zich wat meer gaan toeleggen op haar 
tweede grote passie de cultuur. 

Ze heeft een grote voorliefde voor klassieke muziek met name de 
componisten Ravell en de Buosy en de overige tijd gebruikt zij om zich 
belangeloos in te zetten voor diverse functies in de WO en in de 
gezondheidszorg. 
Laatstelijk was zei voorzitter van de kandidaatstellingseemmissie van de 
huidige Eerste Kamer fractie. 
Dames en heren, het doet mij en zeer groot genoegen u te kunnen vertellen 
dat Els Veder tot erelid van onze partij is benoemd. 
We hadden het niet doorgesproken Els maar het was inderdaad de bedoeling 
dat je even zou gaan staan en dan weer zou gaan zitten want straks na de 
andere twee personen zal ik u gedrieën vragen om op het podium te komen. 

Eén van de drie ereleden is een voorganger van mij als voorzitter van de 
WD. Hij werd in 1960 lid van de WO en in 1967 werd hij gekozen tot 
voorzitter van de afdeling Rijswijk, vervolgens werd hij lid van de WO 
commissie Milieuhygiëne, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
fractievoorzitter in de Staten en in het eerste kabinet van Agt-Wiegel minister 
van Volksgezondheid en milieuhygiëne. 

Toen minister Trip overleed werd hem gevraagd om ad interim het 
ministerschap voor Wetenschapsbeleid op zich te nemen. 
Na het ministerschap werd hij lid van de Eerste Kamer en al snel ook daarna 
ook vice voorzitter van onze fractie daar. 

Op dit moment is hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer en ik kan u uit eigen 
waarneming vertellen dat hij dat uitstekend doet. 
Als lid van het Dagelijks Bestuur van de WO, toen hadden we nog een 
Dagelijks Bestuur, sinds 1983 viel hij in het bestuur steeds op door zijn grote 
luistervaardigheid. 

Als hij vervolgens een probleem van diverse kanten had gehoord wist hij met 
een paar korte zinnen de vinger op de zere plek te leggen en trefzeker aan te 
geven waar hem de schoen wrong en wat de mogelijke oplossing was. 
Als voorzitter van de WO heeft hij een intensieve campagne gevoerd langs 
alle kamercentrales, de vereniging weer echt helemaal weer op de been 
brengen. 
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Hierdoor heeft hij het contact en de communicatie tussen leden, vrijwilligers 
en bestuurders buitengewoon versterkt. 
Mij is verteld dat bij deze rondgang, die natuurlijk veel tijd en energie kostte, 
hij altijd vergezeld werd door Willem van den Berg, hier ook aanwezig, en een 
groot blik snoepjes, dat gaf kennelijk energie. 

Door rust uit te stralen, door een breed draagvlak te creëren en door goed te 
luisteren bracht hij in een voor onze partij moeilijke tijd de gemoederen weer 
tot bedarren en de partij weer tot het discussiëren over beleid in plaats van 
over personen. 

Dames en heren, nog steeds heb ik wekelijks overleg met de beide 
fractievoorzitters in de Staten Generaal, na bijna 40 jaar is Leendert Ginjaar 
nog steeds dagelijks actief voor onze WD, graag begroet ik hem als ons 
nieuw erelid. 

De laatste persoon die vandaag het erelidmaatschap wordt verleend is een 
goede bekende van u allemaal, van ons allemaal moet ik zeggen. 
Dat moet haast wel want net als Els Veder loopt hij al vanaf de oprichting van 
de partij mee. 
Bij de oprichtingsvergadering in Bellevue in Amsterdam was hij als jongeman 
aanwezig. 
Sindsdien heeft hij diverse functies binnen en namens de WD vervult. 
Waaronder lid van het bestuur van de afdeling Amsterdam, secretaris van het 
Dagelijks Bestuur van de WD. lid van de partijraad, lid van de Tweede 
Kamerfractie, staatssecretaris van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk 
werk, ook was hij burgemeester van Utrecht en commissaris van de Koningin 
in de provincie Groningen en nu buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus 
universiteit te Rotterdam. 
Zeer bekend is de manier waarop hij opkwam voor de belangen van zijn 
provincie, Neelie Kroes kan daar nog goed over meepraten. 
ledereen kent zijn leuze: 'er gaat niets boven Groningen' maar ook weten we 
hoe hij zich tot het uiterste heeft ingezet om het hoofdkantoor van de PTT 
naar Groningen te krijgen. 
Ik ken hem als een aimabel man die zeer belzen is en even goed thuis is in 
de literatuur als in de materie die hij als bijzonder hoogleraar nu aan de 
universiteit in Rotterdam doceert. 
De WD heeft veel aan deze loyale WD-er te danken. 
Hij was vele malen lid van zeer diverse commissies die het hoofdbestuur 
adviseerden en heeft ook vaak in informele kontakten ons inzicht gegeven in 
diverse problemen maar vooral in de mogelijke oplossingen. 
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Hij is een groot kenner van onze partij en van het liberalisme en met recht de 
schrijver van 'Liberalen onder één dak', ter gelegenheid van ons 50 jarig 
bestaan. 
Dames en heren, een warm applaus voor ons erelid Henk Vonhoff. 

Henk mag ik je vragen om met Els en Leendert nu op het podium te komen 
zodat we de bloemenhulde kunnen beginnen en er dus ook nog een kleine 
talkshow met jullie drieën zal plaatsvinden. 
Dhr. Kees Mijnten: mag ik u vragen achter mijn talkshowtafel plaats te nemen 
dan kunt gelijk de aantekeningen van de heren Bolkestein en Wiebenga en zo 
nog even doorlezen geloof ik. 
U mag uitkiezen waar u wilt gaan zitten want u bent erelid vandaag. 
Van harte gefeliciteerd met het erelidmaatschap, we willen toch nog even met 
u terugkijken en met u vooruitblikken. 
Mevrouw Veder, als ik met u begin, 50 jaar WO dus meegemaakt, als u 
spontaan moet zeggen wat in uw ogen de grootste verdienste van de WO in 
de afgelopen 50 jaar is geweest wat zegt u dan? 

Mevr. Els Veder: ja, Nederland positief richten en niet altijd klagen over wat er 
niet goed is maar zeggen wat er wel goed is en hoe het nog beter kan 
worden. 
In de WO kan je je inspannen om de zaak vooruit te brengen en dat heeft me 
altijd geïnspireerd. 

Dhr. Kees Mijnten: meneer Vonhoff, over die afgelopen 50 jaar waar zegt u in 
alle bescheidenheid ik ben er trots op dat ik dat heb bereikt, dat ik daaraan 
heb mee kunnen werken. 

Dhr. Henk Vonhoff: nou, het merkwaardige met liberaal is natuurlijk ze 
hebben een duidelijk ego, daarom zijn ze ook liberaal, maar ze zijn ook zo 
realistisch om te begrijpen dat besturen een gemeenschappelijk proces is en 
dat het dus niet is 'ik heb wat bereikt' maar het is heel plezierig dat 'wij' wat 
hebben bereikt. 
En dat je daaraan hebt meegedaan is buitengewoon bevredigend. 
En als u iets concreets wilt weten, ik ben nog altijd blij dat ik secretaris 
voorlichting was in het hoofdbestuur en de beslissing mocht nemen om die 
letters WO in een iets andere vorm te introduceren, dat is een beeldmerk 
daar ben ik nog heel trots op omdat er in de partij mensen waren die zeiden: 
'moet dat nu, want die letters staan niet in een logische volgorde' en 
uiteindelijk heeft men dat gedaan en als ik er nu nog naar kijk dan denk ik dat 
gaat nog best even mee en dat geeft wel enige voldoening. 
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Dhr. Kees Mijnten: ja, duidelijk. En meneer Ginjaar als u terugkijkt? 
U was volgens mij de eerste minister in Nederland die milieuhygiëne op de 
kaart heeft gezet, of niet, mag ik dat zeggen. 

Dhr. Leendert Ginjaar: nee, nee, een klein misverstand ik was de derde. 

Dhr. Kees Mijnten: ja maar die andere twee weet ik niet meer. 

Dhr. Leendert Ginjaar: ik herinner me dat Haya van Someren heeft eens een 
keer gezegd, en dat is mij altijd bijgebleven dat was een van haar bekende 
speeches op zo'n algemene jaarlijkse vergadering, 'het liberalisme is iets om 
je leven lang voor te vechten' en dat heb ik me altijd als credo gesteld want 
dat liberalisme stelt mensen in staat om het beste uit zichzelf te halen om 
vrijheid te verzekeren, om overal een menswaardig bestaan tot stand te 
brengen, enfin ik zou nog veel meer zinnen kunnen noemen maar dat is toch 
de essentie. 

Dhr. Kees Mijnten: mevrouw Veder, de formatie is begonnen, paars twee 
wordt aan gewerkt, waar vindt u dat ze uit moeten komen, uiteindelijk? 

Mevr. Els Veder: uiteraard het volksgezondheidsprobleem. 

Dhr. Kees Mijnten: want wat zou er wat betreft volksgezondheid in uw ogen 
moeten gebeuren of veranderen? 

Mevr. Els Veder: ik denk dat er veel meer een meerjarenbudget moet komen 
en niet iedere keer worstelen van het budget van een jaar naar weer een jaar 
en nog een jaar, en dan liefst ook toezeggingen van de partijen uit de 
volksgezondheid om zich te houden aan bepaalde afspraken, meerjaren 
afspraken en daar je dan ook aan houden. 
Men heeft nu met de CAO een sprong vooruitgemaakt, ik hoop dat het 
merendeel van dat geld ten goede komt aan verpleging en verzorging. 
Die sprong is gemaakt, nu moet men het consolideren en het dan ook 
voorlopig het daarbij laten dus ik zou zeggen afspraken en vooruitdenken en 
niet iedere keer ad hok en dan weer overschrijden. 

Dhr. Kees Mijnten: voor een groot aantal jaren, vier jaar, vastleggen. 

Mevr. Els Veder: ja, als dat kan. 
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Dhr. Kees Mijnten: ja wat mij betreft mag dat vanavond want u heeft het 
gezegd. 
Meneer Vonhoff, u heeft zich ook nogal bemoeit met binnenlands bestuur, om 
maar een voorbeeld te noemen, als ik me tot dat terrein beperk wat vindt u 
dat paars twee moet doen want u weet D'66 heeft ook nog wat wensen? 

Dhr. Henk Vonhoff: in de eerste plaats denk ik, en dat dacht ik vanavond toen 
viel me dat zo in toen ik wat antwoorden hoorde, wij mogen wel wat 
vertrouwen hebben in het huis van Thorbecke en ik denk dat bij ons 
staatsrechtelijk bestel dat huis van Thorbecke in de komende jaren behoorlijk 
onderhouden moet blijven. 
Dat betekent overigens niet dat er niet iets kan veranderen maar het betekent 
wel dat wij moeten blijven uitgaan, nationaal, van drie heldere bestuurslagen. 
Dat er bij de provincie een duidelijker draaipunt krijgt maar dat de kern van 
ons staatsbestel namelijk dat het begint en behoort te beginnen bij het lokaal 
bestuur dat die kern ook in oog moet worden gehouden voor de Rotterdamse 
situatie zou dat dus in concreto betekenen geen knoeien met stadsprovincie 
en regiobesturen en alles wat ertussendoor hangt maar ook daar ze de 
heldere lijnen van het huis van Thorbecke buitengewoon geschikt om een 
gezond en krachtig bestuur te organiseren. 

Dhr. Kees Mijnten: duidelijk. Meneer Ginjaar, milieu leek de laatste jaren wat 
weggezakt van de maatschappelijke agenda, om het zo te zeggen, door 
Schiphol weer een beetje teruggekomen, wat moet paars twee de komende 
vier jaar wat betreft aan milieubeleid doen als het aan u ligt? 

Dhr. Leendert Ginjaar: ik denk dat paars twee een goed onderscheidt zou 
moeten maken tussen datgene wat er in het spraakgebruik aan de hand is en 
wat er in werkelijkheid aan de hand is. 
Schiphol als een milieuprobleem neerzetten is denk ik een veel te beperkte 
benadering. 
Waar het om gaat is de ruimtelijke inrichting van het land, dhr. Bolkestein 
refereerde daar ook aan en dan is de invalshoek milieu of volksgezondheid 
naar mijn gevoel een veel te beperkte. 
Wat is de betekenis van Schiphol, een Maasvlakte in dit land. 
Hoe gaan we om, want het land is tenslotte aardig vol, hoe gaan we om met 
de beschikbare middelen, we kunnen niet overal maar muren omheen zetten, 
we kunnen niet overal schuren neerzetten die van beperkte betekenis zijn. 
In Nederland is in feite één grote regio, zeker ook in Europees verband. 
En wanneer we teveel op te kleine oppervlakte bezig zijn dan is dat naar mijn 
gevoel volstrekt funest. 
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ik zou daarbij nog een ander ding willen zeggen, en dat sluit aan bij wat de 
heer Vonhoff zei, je kunt als je gaat kijken naar de ruimtelijke inrichting van 
het land dat je de bestuurlijke organisatie niet over het hoofd ziet. 

Dhr. Kees Mijnten: maar wat moet je concreet doen dan? 

Dhr. Leendert Ginjaar: ik kom even terug op die stadsprovincie want ik begrijp 
uit de woorden van de Vonhoff dat hij daar niets voor voelt. 

Dhr. Henk Vonhoff: dat is nog mild uitgedrukt. 

Dhr. Leendert Ginjaar: aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat in dat 
gebied wel wat moet gaan gebeuren als het gaat om de inrichting van die 
ruimte. 

Dhr. Kees Mijnten: u gaat nu toch geen ruzie zitten schoppen als ereleden? 

Dhr. Henk Vonhoff: wij ondersteunen elkaar zelfs als we elkaar tegenspreken. 

Dhr. Kees Mijnten: oh, zo heeft u het 50 jaar volgehouden? 

Dhr. Henk Vonhoff: nee zo hebben we elkaar 50 jaar verdragen en dat is ook 
liberaal. 
Maar het is heel duidelijk, ik ben het heel erg eens dat ruimtelijke ordening en 
ruimtelijke indeling, los gezien van de bestuurlijke aanpak, dat dat op zichzelf 
een buitengewoon vreselijke zaak is en ik ben het dus met Ginjaar eens, dat 
valt u tegen klaarblijkelijk, maar ik denk dus dat je inderdaad in een omgeving 
als Rotterdam dat je daar dus ook moet overwegen dat je de moedige weg 
van de schaalvergroting misschien in zult moeten gaan, dat is één kant. 
En de tweede kant, en dat is vrees ik een beetje het ontlegendiseren van 
verhalen. Het is niet altijd zo dat bestuurlijke indelingen absoluut bepalend zijn 
Voor culturele, economische en sociale activiteiten, dat is ook maar gelukkig 
dat het niet zo is. 

Dhr. Kees Mijnten: dus er zit niet altijd een oorzakelijk verband in? 

Dhr. Henk Vonhoff: wij moeten ons eens afvragen in hoeverre verbeteringen 
altijd wenselijk maar in hoeverre nu werkelijk in de Rotterdamse situatie wat 
dat betreft onoverkomelijk en grote problemen zijn, er is tenslotte in Zuid
Holland ook nog door een bekwaam geestverwant geleid competent 
provinciebestuur als dat op het andere niveau niet zou gaan. 
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Dhr. Kees Mijnten: meneer Ginjaar nu moet u even zeggen dat u het met 
meneer Vonhoff eens bent. 

Dhr. Leendert Ginjaar: nee, dat doe ik niet. 

Dhr. Kees Mijnten: gelukkig. 

Dhr. Leendert Ginjaar: althans niet helemaal. Nou ja ik ben het in zoverre met 
de heer Vonhoff eens dat je alle voor- en nadelen goed moet overwegen en, 
voor mijzelf sprekend, denk ik dan bij mezelf als je nou daar die provincie 
Zuid-Holland gaat kijken en je wilt het huis van Thorbecke handhaven waarom 
delen we die dan niet in tweeën die provincie met een adequaat provinciaal 
bestuur voor Rotterdam, de Drechtsteden, Voorneen Putten, Hoekse waard, 
dat is denk ik een oplossing. 

Dhr. Henk Vonhoff: dat zou een heldere oplossing zijn, de vraag is of je het 
totale bestuur in Nederland niet eerder in schaalvergroting maar in 
schaalverkleining moet denken maar dat is een .... 

Dhr. Kees Mijnten: ik sluit deze stadsprovincie discussie nu af, de heren 
kunnen uren doorgaan. 
Voordat ik tot een afronding kom en u een verrassing mag aankondigen, want 
u bent nog niet van ons af, even naar mevrouw Veder toe. 
Hoe ziet u de toekomst van die WD want die staat op de drempel van de 21e 
eeuw? Hoe ziet u de toekomst van uw eigen partij? 

Mevr. Els Veder: ik ben wel een positief denkend mens, maar of wij de 
grootste partij zullen worden als partij zoals we nu zijn weet ik niet, dan 
worden we een ander soort partij. Ik voel me erg thuis in de partij met dit 
karakter van dit moment. 

Dhr. Kees Mijnten: het mag niet te groot, te massaal, te volks worden? 

Mevr. Els Veder: ik zie dat nog niet helemaal voor me, ik zou het prachtig 
vinden maar het moet niet verwateren. 

Dhr. Henk Vonhoff: ik mag Frits Korthals-Aites als getuige oproepen, ik heb al 
jaren geleden gezegd dat ik dacht dat de WD de grootste partij zou worden, 
ze zijn het ook bij de Statenverkiezingen ook een keer geweest, ik denk dat 
dat ook moet. 

WD 49 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

Ik denk dat we het ook moeten willen. 
Een terminologische fout moeten we daarbij vermijden, we zijn een linkse 
partij, we zijn niet socialistisch, er is dus voor het eerst weliswaar een 
socialistische meerderheid in de kamer of een sociaal democrate, niet voor 
het eerst een linkse meerderheid want daar heeft de WO mee deel van 
uitgemaakt in de achterliggende delen maar we zijn een liberale partij en dat 
is beter dan allerlei andere onderscheiden en als liberale partij, en daar 
houden wij dat karakter, moeten wij niet alleen streven maar mogen wij ook 
verwachten gezien de huidige politieke constellatie dat wij de grootste partij in 
dit land worden. 
We zijn het al één keer geweest voor de Eerste Kamer verkiezingen en ik 
denk dat wij niet bang moeten zijn om dat te worden, dat heeft mij in de 
afgelopen maanden wel eens wat verwondert moet ik zeggen dat ik mensen 
hoorde zeggen' als ze maar niet de grootste worden' wel potverdrie dat is 
helemaal niet verkeerd en u zult eens merken hoe snel dat went. 

Dhr. Kees Mijnten: oké, dank u wel. tot slot nog een vraag aan u alle drie, 
want u bent erelid dus er wordt extra naar u geluisterd zei ik net al, een advies 
voor Frits Bolkestein, welke ministersposten moet hij in paars twee zeker 
claimen, als het aan u ligt? 
Oh, u wilt nog iets over de toekomst zeggen meneer Ginjaar? 

Dhr. Leendert Ginjaar: ja, ik wil nog iets over de toekomst zeggen. 

Dhr. Kees Mijnten: dan kunt u ondertussen even nadenken over die 
ministersposten, nou gaat u gang. 

Dhr. Leendert Ginjaar: ik ben het helemaal met de heer Vonhoff eens. Je 
moet als politieke partij willen dat je de grootste bent en waarom moet je 
willen, zeker voor de WO waarom of dat je de grootste bent, omdat ik van 
mening bent dat vanuit het liberalisme zoveel geestkracht wordt gevonden om 
al die toestanden en al die problemen die op ons afkomen om die problemen 
op te lossen, daartoe is bij uitstek de WO in staat want de WO is, zoals dat 
dan heet, toekomstgericht vernieuwingsgewend. 
Een aansluitende opmerking over dat milieu, we zitten voor het eigenlijke 
milieubeleid helmaal in de uitvoeringsfase maar waar het om gaat in de 
toekomst is hoe we onze samenleving zo kunnen inrichten, niet alleen 
bestuurlijke en niet alleen ruimtelijk maar ook economisch, dat er inderdaad 
sprake kan zijn van een duurzame samenleving en ik denk dat de WO nog 
altijd daar bij uitstek de partij voor is om daar de juiste oplossingen voor aan 
te dragen. 
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Dhr. Kees Mijnten: erelid maar nog vol toekomstvisie laten we dat duidelijk 
stellen. 
Nu heeft u zichzelf mooie bedenktijd gecreëerd om even na te denken over 
die twee ministersposten die Bolkestein zeker moet claimen als het aan u ligt, 
mevrouw Veder welke twee posten geeft u mee aan meneer Bolkestein? 

Mevr. Els Veder: in elk geval Financiën en dan hou ik er twee of drie over die 
allemaal zouden kunnen, Volksgezondheid is mij zeer dierbaar en als ze aan 
de voorwaarde voldoet die ik noemde dan zou het kunnen maar misschien 
moet toch weer een andere dat doen. 
Ik geloof dat er bij Onderwijs ontzettend veel moet gebeuren wat door 
liberalen kan gedaan worden, dat is gewoon heel erg nodig. 
Dhr. Kees Mijnten: u hoort het, meneer Ginjaar uw twee posten? 

Dhr. Leendert Ginjaar: Financiën een uiteraarde zaak want het 
huishoudboekje moet verder op orde worden gebracht en die tweede, ik moet 
u eerlijk zeggen dat terwijl mevrouw Veder aan het woord was, ik zat te 
dubben, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Verkeer en Waterstaat. 
Ik denk dat de verhouding tussen burger en bestuur toch misschien op lange 
termijn dat allerbelangrijkste gaat zijn, zeker als je je af gaat vragen als 
politieke partijen in die toekomst nog dezelfde rol blijven vervullen, 
Binnenlandse Zaken. 

Dhr. Kees Mijnten: duidelijk, meneer Bolkestein heeft u het genoteerd? 
Meneer Vonhoff, tot slot uw twee ministersposten. 

Dhr. Henk Vonhoff: ik ben erg blij dat Bolkestein er zes zal claimen want dat is 
ook hard nodig. Als hij die zes claimt dan is het een breed schot en ik denk 
dat Financiën daarbij van buitengewoon grote betekenis is en ik heb ook een 
grote aarzeling tussen Binnenlandse Zaken en Onderwijs en Wetenschappen 
of kunsten en Wetenschappen, ik neig ook om daarvoor Binnenlandse Zaken 
te kiezen maar het is heel duidelijk bij die andere zes daar kan Onderwijs heel 
wel goed horen. 

Dhr. Kees Mijnten: het is heel duidelijk. Blijf nog even zitten, ik zei al we 
hebben nog een verrassing. 
Meneer Bolkestein heeft dit allemaal genoteerd en brengt dit gewoon 
maandag in, dat is duidelijk. 
We hebben nog een verrassing voor u, we hebben de afgelopen 
verkiezingscampagnes een groot aantal artiesten meegenomen en die zijn er 
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mede schuldig aan dat het een succes is geworden als ik dat woord mag 
gebruiken en we zijn heel blij dat we twee van die artiesten vanavond bij ons 
hebben, de eerste ziet u al Frank Affolter maar hij kan niet zonder zijn zus bij 
de WD en ze beginnen met een heel speciaal lied voor u als ereleden, 
dames en heren hier is Heddy Lester. 

Optreden van Heddy Lester en Frank Affolter. 

Dhr. Kees Mijnten: we komen tot een afronding, de WD is inmiddels bezig 
aan het 51e jaar, paars twee is in aantocht zoals we inmiddels gehoord 
hebben, in de foyer staat zo dadelijk Berenburg klaar aangeboden door de 
kamercentrale friesland, kortom u kunt drinken op een historische 
overwinning. 

De WD gaat groter dan ooit de 21e eeuw in veel succes, tot ziens en 
bedankt. 

En morgen om half elf moet u hier weer zijn. 
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Opening van de tweede dag door de voorzitter van de WD, de heer drs. W.K. 
Hoekzema. 

De spelregels moeten even goed met elkaar doorpraten omdat het allemaal 
vlot en goed gaat. 

In de eerste plaats op deze algemene vergadering betrekking hebbende 
beschrijvingsbrief is verzonden op 13 februari 1998 en daarop zijn 
aanvullende beschrijvingsbrieven gekomen die zijn vervolgens verzonden op 
9 april en 8 mei 1998. 
Als een aantal van u niet nog in bezit zijn van deze beschrijvingsbrieven dan 
zijn er nog exemplaren verkrijgbaar bij de inschrijfbalie. 
Ik heb nog een aantal mededelingen, als u snel rent dan heeft u ze te pakken 
en dan kunt u er nog mee werken als de vergadering echt aan de orde is. 
Door de ledenvergadering van de afdelingen, de centrale vergaderingen, de 
commissies van advies artikel 60 huishoudelijk reglement en de bijzondere 
groepen, artikel 68.1 huishoudelijk reglement konden tot uiterlijk 27 maart 
jongstleden amendementen of moties bij de algemeen secretaris worden 
ingediend op de voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. 
Deze amendementen en moties zijn gepubliceerd in de aanvullende 
beschrijvingsbrief. 
Het financieel verslag van de penningmeester, alsmede het jaarverslag over 
1997 zijn ook daarbij gestuurd. 
De sluitingsdatum voor het indienen van wijzigingsvoorstellen voor de 
tussentijdse vacature van Baaien was 13 maart en de voorstellen zijn 
gepubliceerd in de aanvullende beschrijvingsbrief van 9 april. 
Tot en met 7 mei konden kandidaten worden gesteld voor de vacature Wil de 
Vrey deze voorstellen zijn gepubliceerd in de tweede aanvullende 
beschrijvingsbrief van 8 mei. 

De stembriefjes en de stembiljetten. De waarde van deze is als volgt: 
wit 1 stem, oranje 5 stemmen en blauw 10 stemmen. 
Zoals gebruikelijk kunnen meerdere stemmen met een lagere waarde 
desgewenst worden omgeruild voor een exemplaar met een hogere waarde, 
bij eventueel stemmen bevorderd dat de overzichtelijkheid en snelheid van 
stemmen, daar hebben we dus allemaal belang bij. 

In de Friese vlag foyer vindt u een algemene stand met info, deze keer niet 
over koffiemelk maar over Haya van Someren stichting, PR materialen en een 
stand van de ELDR. 
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De vergaderorde spreken we als volgt af: 
A. bij aanvang van elk agendapunt inventariseert de voorzitter wie in eerste 
instantie het woord wil voeren, dus wordt er een sprekerslijstje aangelegd. 

B. vervolgens krijgt de eerste spreker het woord en wordt vervolgens de 
volgende spreker zich op te stellen achter een van de interruptiemicrofoons, 
dat we dan een snelle doorstroming gaan krijgen. 

C. nadat de laatste spreker op de lijst heeft gesproken zullen de vragen 
worden beantwoord en voor de tweede termijn geldt dezelfde procedure. 
Dus alert zijn wanneer als de sprekers geïnventariseerd worden. 
De sprekers worden verzocht hun naam en afdeling te noemen. 

Dan de leden van het stembureau, ik stel voor de volgende leden tot 
stembureau te benoemen en dat zijn: 
De heer J. Hazelhof uit Groningen, voorzitter; 
Mevrouw D. Verhuist, Uithoorn, lid; 
De heer van J. van Leeuwen uit Zierikzee, lid; 
De heer Zandvliet uit Utrecht, lid; 
De heer A.H.J.M. Sterk uit Alkmaar, lid. 

Kunt u daarmee akkoord gaan dan hebben we besloten. 

Dan krijgen we 8. Ik stel u voor de volgende leden te benoemen van 3 leden 
die moet toezien op de verslaglegging van deze vergadering en die 
commissie, als u dat goed vindt, luidt als volgt: 
De heer E. Hesmerg uit Sneek; 
Mevrouw A. de Wit uit Nieuwenhuizen; 
De heer A. Brok. 
Kunt u akkoord gaan met deze notulencommissie zoals ik het maar noem? 

Goed dat is dus afgewerkt dames en heren en dat betekent dat we nu aan het 
werk kunnen gaan en wij beginnen dus met de agenda en dan beginnen we 
met de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 1997 en het 
verslag van het hoofdbestuur 1997. 
Rekening en verantwoording en het verslag zijn meegezonden met de 
aanvullende beschrijvingsbrief en ik stel voor om eerst het jaarverslag te 
bespreken, zijn daar vragen over? 
Vragen, er is een opmerking dat het een mooi jaarverslag is, dank u zeer, dan 
hebben we dat vastgesteld en ik wil de algemeen secretaris en met name de 
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directeur en zijn staf zeer bedanken voor het vele werk wat er aan is gegeven 
en wat ook gewaardeerd wordt, dank u wel. 

Dan een korte toelichting op de rekening en verantwoording geef ik even kort 
het woord aan de penningmeester de heer Sandberg. 

Dhr. Sandberg: voorzitter, het is immer een hoogtepunt in het leven van een 
penningmeester, overigens zijn er ook dieptepunten maar daar spreken we 
strakjes over, hoogtepunten wanneer die een rekening kan laten zien die sluit 
en vervolgens de goedkeuring heeft gekregen van de accountant, de 
goedkeuring heeft gekregen van de kascommissie en last but not least met 
een overschot. 
Ik zal overigens over dat overschot niet al te lang spreken want dat bedraagt 
maar een zuinige 12.000 gulden en op een totaalbegroting van 5 miljoen 
gulden kunt u zich voorstellen dat dat marginaal is maar het was een turbulent 
jaar. 
Vele voorbereidingen voor de verkiezingen vonden al plaats, de 
voorbereidingen voor WD 50 in Amsterdam hadden op dat moment al een 
behoorlijke aanvang genomen, het was dus ook in financieel opzicht een 
tamelijk turbulent jaar. 

Het eindresultaat, die 12.000 gulden, is uiteraard een optelsom van een hele 
reeks plussen en minnen, ik zal ze u echt niet allemaal gaan toelichten maar 
het is misschien wel duidelijk dat de personeelskosten met name een groot 
beslag op de vrije ruimte hebben gegeven. 

Ik ben er eigenlijk wel een beetje blij mee want voor het eerst hebben we nu 
voor ons personeel ook een duidelijke CAO en een trendmatige stijging voor 
wat betreft de kosten van levensonderhoud, die zijn nu ook ingecalculeerd. 
Ik denk dat ik nu niet verder op de plussen en minnen inga, ik wil alleen dit 
zeggen: het hoofdbestuur heeft natuurlijk gezien de relatief gezien krappe 
budgettaire ruimte een heel strak beleid moeten voeren maar dat neemt niet 
weg dat op de vloer waar het wordt waargemaakt, met name de directeur en 
zijn staf doordrongen als zij zijn van eveneens die budgettaire krapte, zijn een 
uitermate sober beheer hebben gevoerd, strakke budgettaire discipline is 
doorgevoerd waardoor die 12.000 gulden bereikt is kunnen worden. 

Voorzitter, het voorstel van het hoofdbestuur is om die 12.000 gulden toe te 
voegen aan het eigen vermogen van de vereniging en die bestaat op dit 
moment ongeveer uit een 550.000, naar het oordeel van het hoofdbestuur is 
dat voldoende, het is niet om te zeggen van tjonge tjonge wat zijn we rijk maar 
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we kunnen met 500.000 gulden reserve als vermogen kunnen wij de toekomst 
waarschijnlijk redelijk met vertrouwen tegemoet zien. 

Drs. W.K. Hoekzema: kunt u akkoord gaan met het voorstel, wat betreft die 
12.000 gulden die we als overschot hebben, wenst u verder nog vragen te 
stellen? Zoniet dan geef ik het woord aan de kascommissie om het akkoord te 
zeggen. 
Wij noemen dat 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 1997. 
Deze commissie bestaat uit drie leden en die hebben dus de jaarrekening 
gecontroleerd en die bestond uit: 
Mevrouw I.J.E. Muis te Heerlen, mevrouw M.T.H.M. Tangel, beter bekend 
voor ons als Tineke Tangel uit Rijwijk en de heer H.W. van Beer uit Voorhout. 
Ik geef nu graag het woord aan Tineke Tangel. 

Mevr. M.T.H.M. Tangel: voorzitter, ik wil graag voldoen aan uw verzoek om de 
verklaring voor te lezen. 
Deze is gericht aan de 51 e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WD. 
Hierbij maken ondergetekenden de leden van de commissie ter voorlichting 
van de Algemene Vergadering bij de behandeling van de rekening en 
verantwoording van het hoofdbestuur conform het artikel 30.2 van de statuten 
van de WO bekend de jaarrekening 1997 te hebben getoetst en akkoord 
bevonden. De commissie spreekt haar instemming uit over het gevoerde 
financiële beleid en vraag de vergadering aan het hoofdbestuur decharge te 
verlenen. 
Den Haag 14 april 1998 was getekend de leden van de kascommissie. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u zeer, ik hoor een zucht van verlichting van de 
penningmeester, als die die eerder had geslaakt dan hadden we er langer 
over gepraat. 
Agendapunt 6 is aan de orde. 
Het vaststellen van het beleidsplan en darbij dus ook de begroting 1998 van 
het hoofdbestuur. 
Ik stel voor om het beleidsplan per hoofdstuk te bespreken en dan gaan we 
dus de wijzigingsvoorstellen per hoofdstuk hierbij doornemen. 
Per voorstel zal ik aangeven wie vanuit het hoofdbestuur het woord zal 
voeren. 
We hebben de aanbiedingsbrief gehad, we hebben het grote pakket aan 
beleidsprogramma hebben we en dan vervolgens gaan we dus de 
wijzigingsvoorstellen één voor één doornemen. 

wo 56 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

Allereerst is dus het wijzigingsvoorstel van de afdeling Schouwen-Duiveland 
numero 1 aan de orde, de afdeling stelt voor het beleidsplan 1998 kritisch 
door te nemen op leesbaarheid en de genoemde projecten te herformuleren 
naar meer concrete doelstellingen en meetbare resultaten. 
Wij als hoofdbestuur beseffen dat en het stuk ligt er nu al dus wat wij in ieder 
geval nu op zijn minst kunnen doen is beterschap voor 1999 te beloven en 
meer aandacht te besteden aan de leesbaarheid van het beleidsplan als wij 
aan het nog scherper stellen van de doelstellingen opdat er dus ook 
geëvalueerd kan worden aan het eind van het jaar op basis van de 
doelstelling. 
Wil Schouwen-Duiveland hier nog iets aan toevoegen of kan ze ermee 
instemmen dat wij op deze wijze beterschap beloven en dat ze ons inderdaad 
erop kunnen wijzen dat 1999 nog beter leesbaar moet zijn. 

Schouwen-Duiveland: wij zien met spanning tegemoet naar uw volgende 
beleidsplan. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u zeer, dan krijgen we het tweede amendement 
van de afdeling Schouwen-Duiveland en dat is verandering van het 
geformuleerde project in 1998 zal in overleg met de LPC een meerjarig 
communicatieplan worden opgesteld en dit plan zal op de 1028 vergadering 
van de Algemene Vergadering aan u worden voorgelegd. 
Tekstsuggestie is inderdaad verduidelijking, zegt het hoofdbestuur, echter de 
1 028 Algemene Vergadering is reeds in maart 1999 en behelst de 
kandidaatstelling EK. Het communicatieplan dient in samenhang met de 
innovatie van de partij te worden gezien. 
Misschien dat mevrouw Pieters hier nog even iets aan kan toevoegen om nog 
even het advies van het hoofdbestuur van wat achtergrond te voorzien? 

Mevrouw Pieters: dank u wel voorzitter. De voorbereidingen voor het opstellen 
van het communicatieplan zijn in volle gang, er zijn gesprekken geweest met 
diverse geledingen binnen de partij, er zijn conceptteksten gemaakt maar in 
een zodanige vorm dat wij denken dat ze eerst nog naar de diverse 
geledingen terug moeten om daar becommentarieerd te worden. 

We hebben in het hoofdbestuur gezegd dat het communicatieplan in feite een 
afgeleide moet zijn van het strategisch beleidsplan van het hoofdbestuur. 
Daar wordt op dit moment ook nog aan gewerkt dus die twee stromen lopen 
parallel. 

wo 57 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

In feite zouden wij met ons communicatieplan even moeten wachten tot dat 
het strategisch beleid binnen het hoofdbestuur is besproken en in de diverse 
geleidingen is besproken en goedgekeurd. 

Ik weet dus niet of wij de eerstvolgende algemene ledenvergadering een 
communicatieplan officieel kunnen presenteren maar jet wil niet zeggen dat u 
heel lang moet wachten tot dat er iets gebeurt er is van alles bezig maar wij 
moeten ons inderdaad houden aan bepaalde data, we zullen proberen om 
aan uw voorstel tegemoet te komen en wat mij betreft kan dat. 

Drs. W.K. Hoekzema: wil Schouwen-Duiveland nog kort reageren? 

Schouwen-Duiveland: voorzitter, wij zijn heel blij dat het op die manier wordt 
opgepakt. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u, de LPC wordt daar dus ook zeer nauw in 
betrokken. 
Dan gaan we over naar het derde amendement van Schouwen-Duiveland. 
Toevoeging van een nieuw project, de mogelijkheid tot. .. 

Schouwen-Duiveland: Voorzitter, gezien de duidelijke motivatie om het advies 
af te wijzen kunnen wij daar verder mee instemmen en trekken dit het voorstel 
in. 

Drs. W.K. Hoekzema: uitstekend, dank u. 
Dan krijgen we een wijzigingsvoorstel beleidsplan hoofdstuk 3.3 vrouwen. 
En dat is uw 4e amendement, het voorstel wat betreft het advies hoofdbestuur 
is afwijzen. 

Ja, voorzitter, als wij uw advies lezen dan kunnen wij daar wel mee 
instemmen. De vraag is toch dat bij ons de gedachte leeft dat we een keurig 
verandering in communicatiestijlen niet per definitie voor vrouwen toegankelijk 
moet zijn maar ook voor mannen, ik denk dat het in de hele partij belangrijk is 
als dat wordt opgepakt. 

Drs. W.K. Hoekzema: amendement acht, de afdeling Schouwen-Duiveland 
stelt voor de post ledenwerving aanzienlijk te verhogen en deze middelen te 
halen uit een lage uitgave voor Midden- en Oost-Europa, PR en voorlichting, 
bestuur en horizontale beleidsvelden. 
Wij moeten dit helaas afwijzen en ik stel voor dat de heer Sandberg daar nog 
even kort op ingaat. 
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Dhr. Sandberg: voorzitter, de wellicht oppervlakkige toeschouwer die zou 
ongetwijfeld meteen al tot deze conclusie komen op basis van de cijfers, 
echter de werkelijkheid is wat anders. 
Als ik u scherts dat in 1996 er een ontstellend gebrek was aan up to date 
foldermateriaal, wervingsfolders voor ledenwerving etc. toen zaten we daar 
met en groot probleem en de cijfers van 1996 worden dan ook totaal, zeg 
maar, uit zijn verband gerukt doordat wij toendertijd een bijdrage hebben 
gekregen van het Dresselhuysfonds om 160.000 gulden eenmalig te 
investeren in dat soort materiaal. 
Dat geeft uiteraard een behoorlijke vertekening van de loop van de gang van 
zaken. 

In het jaar 1997 beschikten wij over dat materiaal en het is nu de bedoeling 
dat wij met dit materiaal uiteraard op alle Bolkesteinavonden, de 
verkiezingsavenden maar ook in de grote activiteiten die in 1996, 1997 en 
1998 ook allemaal plaatsvinden om met dat materiaal aan ledenwerving te 
doen, dat aan de ene kant. 

Dat betekent dat er feitelijk weinig extra kosten mee zijn gemoeid omdat het 
materiaal voorhanden is en het nu veel meer een kwestie wordt van 
persoonlijke inzet van ons allen om dat ledenwerf materiaal daadwerkelijk 
onder de aandacht van potentiële leden te brengen. 

Aan de andere kant is er ook een keerzijde van dat voorstel want het voorstel 
gaat ervan uit schrap dan een aantal uitgaven die verband houden met de 
Midden- en Oost-Europa, nou dat kan niet, dat levert de partij niets op, wij 
krijgen daar namelijk een doelsubsidie van het ministerie voor, die 
doelsubsidie mogen we opmaken maar als we daarop bezuinigen wordt de 
subsidie ook minder en zal onze partij daar verder geen garen mee spinnen. 

Anderzijds wordt er ook nog gesproken over dekking uit een aantal posten 
van pers en public relations en ik denk dat dat nu juist de verkeerde kant is 
want daar moeten we extern gericht, als we willen opereren naar de leden 
toe, daar kunnen we dan ook ledenwerfactiviteiten gaan houden en de post in 
1997 die met name voor PR activiteiten is opgenomen hield nou juist verband 
met de beide Bolkestein avonden die als trendsetter hebben gefunctioneerd 
en ik doel dan op de avonden Nieuwegein en Zaanstad. 

Als wij er in de toekomst in zouden slagen om dat soort activiteiten te 
continueren meerdere keren per jaar dat soort avonden te organiseren, 
eigenlijk als een verlengde verkiezingscampagne maar dan buiten de feitelijke 
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campagne om dan krijgen we in ieder geval twee grote voordelen, 1 het 
contact met de kiezer wordt verstevigd en 2 we krijgen publiciteit, 3 omdat 
soort avonden mogelijkerwijs ook een groter aantal potentiële WO-leden 
waar wij mee kunnen werken met het materiaal wat we in 1996 tot stand 
hebben gebracht. 

Dhr. Vijzelaar van de afdeling Noordwijkerhout: voorzitter, mag ik mij in de 
discussie mengen? 
Dank u, wij zijn tegen het voorstel van de afdeling Schouwen-Duiveland maar 
om een heel andere reden, ik spreek de penningmeester niet tegen als die 
zegt er zijn ook formele redenen die bezwaar maken, maar het gaat me ook 
om een inhoudelijk punt. 

Ik ben ervan overtuigd dat sowieso de ambities die blijken uit het beleidsplan 
op het punt van de ledenwerving moet worden bijgesteld als u meent wat u 
gisteravond zei dat we moeten toe gaan werken naar het worden van de 
grootste partij van dit land. 
Dat betekent dat ledenwerving een buitengewoon essentiële en belangrijke 
activiteit is, daar past bij dat er centraal goed communicatie- en 
informatiemateriaal is dat is verder buiten discussie. 

Voor mij staat vast dat de echte ledenwerving daar tot stand komt waar 
actieve afdelingsbesturen bezig zijn en u kunt het zien, we hebben goed 
cijfermateriaal in de WD, u kunt het precies zien. 
Het verschil tussen de afdelingen met een gestage ledengroei waar actieve 
besturen zitten en daar waar passieve beturen zitten daar ziet u gewoon een 
dalend en vergrijzend ledenbestand dus daar ligt wat mij betreft de kern. 

De vraag is ook niet zozeer of je als WD via, wat mij betreft, 
advertentiecampagnes of via mailings of via wat dan ook wilt proberen om 
leden te werven want je kunt wel sympathie krijgen bij leden maar ze worden 
pas lid op het moment dat ze door iemand over die drempel worden 
getrokken in persoon. 

Ik zou dus vanuit die optiek zie ik dus helemaal niks in extra fondsen 
genereren op centraal niveau om daar kracht bij te zetten, ik zou iets anders 
willen. Ik zou willen dat het hoofdbestuur nadacht over een manier om laat 
maat zeggen die minder actieve afdelingsbesturen geactiveerd te krijgen en 
de signaalfunctie heeft u in huis, de hulpstructuur via kamercentrales 
voorzitters is er ook alleen we gebruiken die hulpstructuren niet en we zijn 
binnen de WD niet gewend om eens een briefje naar een Algemene 
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Ledenvergadering van een afdeling te schrijven waarin wij zeggen het valt ons 
toch op dat er een buitengewone weinige activiteit zichtbaar is en dat het 
kledenbestand terugloopt en ligt daar niet een probleem binnen uw afdeling. 

Ik wil u nu niet voorschrijven wat u moet gaan doen maar ik doe maar een 
suggestie en de denklijn die ik nodig acht om de WD op dit punt verder te 
helpen. 
De actieve afdelingsbesturen die behoeven geen stimulering want dat gaat 
vanzelf goed, dank u wel voorzitter. 

Afdeling Schouwen-Duiveland: Ik denk dat de afdeling Schouwen-Duiveland 
zich daarin in grote lijn achter kan scharen en de opmerkingen van de 
penningmeester met betrekking tot doelsubsidie en dergelijke die moeten wij 
inderdaad onderschrijven en kunnen wat dat betreft uw afwijzing accepteren 
maar we willen wel graag dat er toch actief gedacht wordt aan ledenwerving 
en .zeker gezien het volgende agendapunt van de begratingswijziging waar 
toch een aanzienlijke verhoging wordt voorgesteld, dat moet toch ook met 
meer leden op te dragen zijn en dat is eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt 
bij ons voorstel geweest. 
Een voorstel voor meer financiële middelen moet niet komen uit meer 
contributie maar vooral ook uit meer leden, denk ik. 

Drs. W.K. Hoekzema: even een heel korte reactie op wat dhr. Vijzelaar zegt 
is volstrekt terecht en dan geef ik ook nog even het woord aan de 
penningmeester. 
Als u het beleidsplan, zoals we dit nu hebben, hebt gelezen dan ziet u dat 
daar volstrekt andere aanpak in wordt geïnitieerd we gaan veel meer ons 
extern ook bezighouden maar we gaan ook veel meer in projecten werken dat 
wil zeggen dat we diep de partij ingaan via kamercentrales om ook de 
afdelingen te stimuleren en ten tweede hebben we dit jaar voor het eerst een 
voorzittersdag georganiseerd, samen met vorming en scholing, dat zullen we 
voortzetten en met neme deze zaken zullen daar ook aan de orde komen 
maar een hele eenvoudige suggestie zoals u dus al hebt gegeven dat als 
opvalt dat bepaalde zaken niet goed lopen in een afdeling dan kun je via de 
kamercentrale daar op wijzen en vragen of men wat gestimuleerd kan 
worden, dus met andere woorden de lijn die u aangeeft pakken we op en met 
name de hele directe suggesties zullen we meteen overnemen, ik geef het 
woord aan de penningmeester. 

Dhr. Sandberg: voorzitter, eigenlijk in aansluiting daarop ik vind de opmerking 
is eigenlijk een kreet recht uit het hart want ik ben het volstrekt eens met de 
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uitgangsstelling van de benadering dat de ledenwerfactiviteiten vanuit de 
basis moeten komen en het afdelingswerk allereerst en bovenal voorop staat. 
En daarom moeten ook afdelingen daarin worden geactiveerd. 
Als het daar niet lukt om leden te werven, forget it, dan zijn wij daar ook niet 
toe in staat maar het is wel zo, en dat wil ik wel graag overeind houden, dat 
daar waar actieve afdelingen opereren zij ook daadwerkelijke op 
ondersteuning van het hoofdbestuur moeten en kunnen rekenen in de vorm 
van up to date materiaal wat zij bij die activiteiten kunnen gebruiken. 

Drs. W.K. Hoekzema: akkoord met deze benadering? Dan hebben we dit 
punt van de agenda afgehandeld en stel ik u voor om naar agendapunt 7 te 
gaan, de benoeming van een commissie van drie leden ter voorlichting van de 
Algemene Vergadering bij de behandeling van de rekeningen en 
verantwoording van de penningmeester over het jaar niet 1999 maar 1998. 

Het hoofdbestuur stelt u voor te benoemen als leden van die commissie van 
drie: mevrouw G. Hofstede te Hooghalen, drs. AH. Vredenbrecht te 
Rotterdam, H.W. van Weren te Voorhout en als plaatsvervangende leden 
mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers van Doorn te Vlaardingen, de heer Onno 
Tammens te Zwinderen en mevrouw E.H. van Engelen te Bergen op Zoom. 

Medekandidaten zijn niet gesteld en ik ga er dus vanuit dat wij de 
bovengenoemde personen dus bij acclamatie kunnen benoemen en veel 
succes bij hun werkzaamheden wensen, akkoord? Dan hebben we daartoe 
besloten en ik dank de mensen die ik zojuist genoemd heb dat ze zich 
beschikbaar stellen voor deze functie. 

Dan graag het woord aan Ciska Schijndel, voorzitter nog van onze 
jongerenorganisatie, ik zeg het maar zo anders moet ik het straks weer 
anders zeggen, de JOVD. 
Ik heb begrepen dat dit dus de laatste speech voor de WO is in jouw functie 
als JOVD voorzitter, binnenkort treed je terug en ik wil je nu alvast al 
bedanken voor de bijzonder open manier waarop we met elkaar hebben 
kunnen praten en er echt sprake was van een open samenwerking en dat 
belooft veel goed voor de komende tijd omdat we dan natuurlijk als partij de 
WO toch heel nadrukkelijke een jongerenbeleid willen gaan formuleren waar 
we natuurlijk ook rekening hebben te houden met jongeren die dus in onze 
partij zitten, maar we willen graag een hele krachtige samenwerking met jullie 
verder vorm geven, aan jouw het woord. 
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Ciska Schijndel: bedankt voorzitter, het doet mij ook zeer veel deugd dat ik na 
een jaar van afwezigheid hier weer tot u kan spreken want het stelt mij in staat 
als landelijk voorzitter van de JOVD ook uiting te geve aan de bijzondere 
relatie die de JOVD en de WO met elkaar hebben. 
Uit deze relatie blijkt onder andere uit het feit dat de JOVD en de WO al bijna 
een halve eeuw, ieder op eigen wijze gezamenlijk of alleen, het liberale 
gedachtegoed uitdragen. 
Januari vierde de wo haar 1 oe lustrum, vanaf deze plaats wil ik u daar 
nogmaals mee feliciteren, en de JOVD zal eind februari volgend jaar de 
leeftijd van 50 jaar bereiken. 
Evenals de WO zal de JOVD dit heuglijke feit natuurlijk niet aan zich voorbij 
laten gaan maar groots vieren. 
Stilstaan bij het 1 Oe lustrum van de JOVD betekent niet alleen terugkijken 
naar wapenfeiten maar ook vooruitblikken, allereerst het terugkijken. 

We zijn trots op het feit dat wij als oudste politieke jongerenorganisatie 
In Nederland zoveel jongeren hebben voortgebracht die het liberale 
gedachtegoed nog steeds uitdragen. 
Velen onder uw leden hebben de eerste stappen op het liberale speelveld 
gezet in de JOVD, na een lidmaatschap van de JOVD besluiten immers veel 
JOVD-ers hun enthousiasme en betrokkenheid in de WO voort te zetten als 
bestuurslid of als volksvertegenwoordiger. 

Ondanks het feit dat enkele JOVD-ers ook een andere partij tot de hunne 
maken kan natuurlijk de speciale band tussen de JOVD en de WO niet 
ontkend worden. 
Hoewel de organisaties qua standpunten nog wel eens willen verschillen 
baseren beide organisaties zich op het liberale gedachtegoed, het is dan ook 
om die reden dat wij moeten samenwerken zonder natuurlijk politieke en 
organisatorische zelfstandigheid van de organisaties uit het oog te verliezen. 

Dit brengt mij dan ook naar de toekomst. Tijdens het 1 Oe lustrum van de 
JOVD zullen wij zowel in nationaal als in internationaal opzicht hier aandacht 
aan besteden. 
Het is van belang om ons niet alleen te richten op Nederland maar ook op 
Europa of zelfs op de wereld, want sinds de neergang van de Berlijnse muur 
laten steeds meer liberaal georiënteerde organisaties in Oost-Europa van zich 
horen. 
Wij moeten deze beginnende organisaties dan ook de helpende hand 
toesteken opdat voorkomen wordt dat zij in de kiem gesmoord worden. 
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Het is dan ook om die reden dat de JOVD in het jaar van de viering van 150 
jaar grondwet aan deze nieuwe liberale jongerenorganisaties in het 
voormalige Oostblok de mogelijkheid biedt om gezamenlijk te discussiëren 
over de inrichting van democratische rechtstaat. 
Ook tijdens ons 1 oe lustrum zullen liberalen uit andere landen in Europa maar 
ook uit andere werelddelen zich verenigen in Nederland, de JOVD wil op die 
manier jongeren in die landen, die toch nog een stuk op weg moeten worden 
geholpen de helpende hand toesteken en hun helpen in hun streven om hun 
land te democratiseren. 

De toekomst heeft echter meer in petto, zeker op het terrein tussen de 
samenwerking van de JOVD en de WD. 
We zijn daar al twee jaar mee bezig, het ministerie van Binnenlandse Zaken 
ook, namelijk het wetsvoorstel Subsidiëring van de politieke partijen en dat 
heeft ook gevolgen voor de relatie tussen de WO en de JOVD. 
Gezamenlijk met onze collega's, politiek jongerenorganisaties, heeft de JOVD 
gepleit voor de onafhankelijkheid van de politieke jongerenorganisaties. 

In het verleden is immers bewezen dat de politieke en organisatorische 
onafhankelijkheid van politiek jongerenorganisaties de mogelijkheid biedt om 
op een goede wijze invulling te geven aan onze doelstelling namelijk de 
politieke vorming van jongeren en het bevorderen van de politieke participatie 
van deze jongeren. 
Wat betreft de JOVD natuurlijk overgoten met een jus van liberale 
gedachtegoed. 

Het is ook belangrijk om jongeren te interesseren in de politiek en daarom 
dient hun de mogelijkheid geboden te worden op een vrijblijvende wijze 
kennis te maken met de politiek. 
De JOVD voorziet in deze behoefte van jongeren om zich breed te oriënteren 
zowel politiek als op het liberalisme. 
Een keuze voor een politieke partij kunnen ze daarna altijd nog maken maar 
in dat geval weten we voor een groot gedeelte dat in ieder geval voor JOVD
ers zal zijn. 

De media maar ook de politie willen zich nog wel eens schuldig maken aan 
het verwijt dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in de politiek, ik ondersteun 
dit verwijt niet want jongeren zijn wel degelijk geïnteresseerd in de politiek en 
zeker in de problemen. 
Maar ze willen eerst nog beter een mening vormen alvorens zij een echte 
keuze maken waar zij ook achter staan. 
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Jongeren volgen niet meer blindelings hun ouders maar willen zelf een 
mening vormen en de argumenten horen waarom zij voor een bepaalde partij 
zouden kiezen. 
Ze nemen daarvoor ook de tijd en de JOVD biedt die tijd. Onze politieke- en 
organisatorische onafhankelijkheid, gecombineerd met het speciale karakter 
van de samenwerking met de WD staat hiervoor garant. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken, dhr. 
Dijkstal, gehoor heeft gegeven aan de oproep van de politiek 
jongerenorganisaties en ook van de Tweede Kamerfracties om die 
onafhankelijkheid te waarborgen. 
De minister heeft besloten om de subsidie voor de politieke 
jongerenorganisaties te oormerken, dat betekent dat de politieke partij 
weliswaar subsidie ontvangt maar deze in zijn geheel dient door te sluizen 
naar de politieke jongerenorganisatie die zij dan erkent heeft. 
Hierdoor wordt een waarborg geboden aan een politieke 
jongerenorganisaties. 
De oormerking biedt een zekerheid voor ons en met die zekerheid kunnen wij 
tegemoet komen aan de doelstelling van de subsidie namelijk het organiseren 
van activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren. 
Daarbij zal de JOVD zich niet alleen richten op JOVD-ers, wij willen een 
grotere bijdrage leveren. 
Om die redenen organiseert de JOVD bijvoorbeeld scholenbezoeken 
gezamenlijk met andere politieke jongerenorganisaties omdat op die wijze 
jongeren geënthousiasmeerd kunne worden in de politiek. 
Ook stellen wij onze activiteiten open voor mensen buiten de JOVD en wat we 
bijvoorbeeld voor de verkiezingen hebben gezien is dat er ook een heleboel 
WO-ers onze tien verkiezingscafés in tien steden in het land hebben bezocht. 

Afgelopen jaar heeft de JOVD ook nog cursussen aangeboden aan leerlingen 
van middelbare scholen die zich in willen zetten in leerlingenraad of 
medezeggenschapsraad. 
Op die wijze proberen wij dus een bijdrage te leveren aan, zoals ik daarstraks 
ook al zij, proberen wij ook onze vleugels over de grenzen van Nederland uit 
te slaan om die jongeren erbij te betrekken. 

Een bijdrage leveren aan de samenleving heeft altijd bij de JOVD hoog in het 
vaandel gestaan, zonder onze liberale achtergrond niet te vergeten en in de 
hoop nog meer liberalen te verenigen. 
Ik moet zeggen daar slagen we volgens mij behoorlijk in. 
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Elk jaar worden er honderden jongeren lid van de JOVD, ze participeren in 
cursussen, gaan op excursie, discussiëren over politieke onderwerpen en 
leveren een bijdrage aan de besluitvorming over deze politieke onderwerpen. 

Velen van deze jongeren slaan hun vleugels vervolgens uit naar andere 
organisaties zoals de WD. 
Juist op dit laatste punt verschillen onze organisaties. 
De JOVD weet immers jongeren voor een bepaalde periode aan zich te 
binden, daarvoor zijn we een jongerenorganisatie, wanneer onze doelstelling 
bereikt is om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming van jongeren op 
liberale grondslag verlaten deze jongeren de JOVD en zoeken zij hun heil 
elders. 

Geheel in lijn met de ontplooiingsgedachte van het liberalisme ontplooien zij 
nieuwe initiatieven. Velen sluiten zich vervolgens aan bij de WD. 
Hierdoor zijn dan ook de ledenaantallen van de jongeren binnen de WO 
moeilijk te vergelijken, je zou kunnen zeggen dat de JOVD een springplank is 
en de WO is een van de zachte kussens waarop een oud JOVD-er kan 
belanden. 

Niet ontkend kan worden dat beide organisaties populair zijn onder jongeren, 
dit bleek ook maar weer eens op de liberale jongerendag die de WO en de 
JOVD twee dagen voor de verkiezingen organiseert hebben. 
De zaal in Delft zat vol, zo vol zelfs dat diverse jongeren geen zitplaats meer 
hadden. 
Een dergelijke samenwerking tussen de WO en de JOVD zal ook wanneer 
de subsidiëring van de JOVD wijzigt het streven van onze beide organisaties 
moeten zijn, met vereende krachten kunnen we een hoop jongeren bereiken 
die het liberale gedachtegoed een warm hart toe dragen. 
De JOVD staat hiervoor open en wij verheugen ons dan ook op nieuwe 
initiatieven om de handen ineen te slaan en weer bijvoorbeeld de 
samenwerkingsprojecten nieuw leven in te blazen, ik heb begrepen de WO 
ook dus ik denk dat we daar binnenkort maar weer mee aan de slag moeten 
gaan. 
Of het aan de liberale jongerendag heeft gelegen is moeilijk te zeggen maar 
in ieder geval heeft de WO tijdens de verkiezingen een historisch aantal 
zetels weten te behalen. 
Namens de JOVD wil ik u daarmee feliciteren en het is te hopen dat de 
Kiesraad aanstaande vrijdag geen roet in het eten gaat gooien en zich bij de 
uitslag van afgelopen maandag houdt want de 39 zetels zijn de WO gegund. 
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Ook de formatie van een nieuw kabinet lijkt voorspoedig te verlopen. 
De JOVD is verheugd te constateren dat de inzet van de WD gericht is op 
een tweede paars kabinet, de JOVD nam immers begin jaren '70 het initiatief 
tot het bijeenroepen van het Des lndes Beraad. 
Daarin onderzochten liberalen, vrijzinnig democraten en sociaal democraten 
op persoonlijke titel overeenkomsten tussen de standpunten van de WO, 
0'66 en Partij van de Arbeid. 
Gaandeweg kreeg het initiatief vorm in het streven naar het doorbreken van 
de dominante positie van het CDA. 
Ook het doorbreken van vele Christen Democratische taboes verenigden de 
drie partijen. Daarbij ging de aandacht uit naar de winkelsluitingstijdenwet, het 
homohuwelijk, medische ethische kwesties zoals abortus en euthanasie en 
ook het drugsbeleid. 

Wij kunnen constateren dat de eerste periode van paars deze taboes 
doorbroken zijn evenals de ergonomie van het CDA maar er staat nog veel te 
doen. 
Het is ook om die reden dat ik hier de hoop uitspreek dat de WO gedurende 
de kabinetsformatie haar zinnen blijft zetten op een tweede paars kabinet. 
Daarbij dienen in ieder geval de WD en 0'66 elkaar tijdens de 
coalitiebesprekingen niet uit het oog te verliezen. 
De inbreng van de WD in een volgend paars kabinet zal meer gewicht in de 
schaal brengen als zij 0'66 aan zich weet te binden. 
Beide politieke partijen hebben immers dezelfde liberale en humanistische 
wortels. 

Omwille van een liberaal beleid in een volgend paars kabinet dient voorkomen 
te worden dat 0'66 tijdens de coalitiebesprekingen afhaakt, ook al heeft 0'66 
een grote klap van de kiezer gekregen, het is in het belang van de WD 
wanneer 0'66 wederom meedoet aan een nieuwe kabinet. 
Dit belang is niet alleen gericht op principiële redenen, maar ook op 
pragmatische. 
De Partij van de Arbeid heeft weliswaar evenals de WO acht zetels 
gewonnen maar het gevaar schuilt toch dat de Partij van de Arbeid 
Teveel gebruik maakt van haar positie als grootste partij. 
Een bondgenoot die af en toe de positie Partij van de Arbeid als grootste partij 
minder voor de hand liggend maakt is in dat opzicht makkelijk. 
Namens de JOVD wens ik u dan ook veel succes toe met de 
coalitiebesprekingen en ik spreek de hoop uit dat paars twee het 
onderhandelingsresultaat zal zijn en ik heb daar alle vertrouwen in, dank u 
wel. 
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Drs. W. K. Hoekzema: ik kom hier even achter het spreekgestoelte staan om 
dus nog even jou te bedanken voor je toespraak maar vooral ook te bedanken 
voor de geweldige samenwerking die weer goed tot stand gekomen is en ik 
pak één thema uit jouw toespraak en dat is namelijk dat jullie je niet alleen op 
Nederland richten maar met name ook meer op Europa. 
We hebben het er net over gehad, jij ook trouwens, dat we ons verheugen in 
het geweldige verkiezingsresultaat wat we gehaald hebben, dat we dus een 
historische invloed op politiek en bestuurlijk terrein in Nederland hebben. 
Maar als wij reëel naar het buitenland en we ook constateren dat in Europa er 
steeds meer bestuurd gaat worden en dat we ook zien dat in Europa de 
liberalen nog niet zo goed georganiseerd zijn, althans niet zodanig dat daar 
een grote mate van invloed komt, dan is het gewenst vanuit onze positie met 
meer invloed naar Europa dat wij de liberalen in Europa ook goed 
georganiseerd krijgen en ik vind het geweldig dat jullie je ook op Oost-Europa 
gaan richten, op dat punt spreken we af dat we daar heel sterk gaan 
samenwerken want daar ligt een ongelofelijke taak zowel voor de WD als 
voor de JOVD en dat hebben we ook al afgesproken. 
Verder wens ik je alle goeds voor de toekomst en een prachtige politieke 
toekomst. 

Ciska Schijndel: bedankt. 

Drs. W.K. Hoekzema: ja dames en heren, dat was toch ook even nodig om 
goed voor ogen te houden dat wij ervoor moeten zorgen dat de liberale 
invloed in Europa groter wordt dus wij mogen niet stil blijven zitten bij het 
fantastische resultaat wat we hier gehaald hebben. 
En om dat mogelijk te maken gaan we verder met onze agenda en dan ga ik 
dus met de huishoudelijke voorstellen van het bestuur beginnen. 
Ik wil daartoe graag het woord geven aan Ruud Sandberg om het nut en de 
noodzaak van het voorstel om de contributie toe te lichten en daarna onze 
nota van wijziging op dat punt toe te lichten en daarna zullen wij, indien nog 
nodig, de wijzigingsvoorstellen per cluster te bespreken. 
Ik geef graag het woord aan Ruud Sandberg. 

Dhr. Sandberg: voorzitter, zoals ik daarstraks al zei is het een vreugde 
wanneer een penningmeester een rekening kan presenteren met een 
overschot en het is enige mate verdriet wanneer je er niet aan ontkomt om je 
achterban een contributievoorstel, een contributieverhoging te moeten 
voorleggen, dat doet pij maar je moet weglopen voor je verantwoordelijkheid 
en daar zit ik dan. 
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Ik wilde de korte toelichting splitsen in twee delen. 
Allereerst u toch even een kort beeld te schetsen hoe wij er nu financieel 
voor staan en in de tweede plaats dan met elkaar te kijken als je besluit tot 
contributieverhoging hoe hoog moet dat dan zijn. 
Allereerst even over die financiële situatie: het hoofdbestuur heeft dat 
beschreven in zijn allereerste beschrijvingsbrief over die contributieverhoging. 
Grosso modo krijgen wij uit de contributies van onze leden jaarlijks zo'n 5 
miljoen gulden binnen. 
Dat is een mooi bedrag maar als u weet dat we vervolgens dan meteen 2 
miljoen doorgesluisd worden naar kamercentrales, afdelingen en 
ondercentrales dan blijft er voor het hoofdbestuur op het zelfde moment nog 
maar 3 miljoen over. 

Als ik u dan zeg dat ons apparaat, onze medewerkers, gehuisvest aan de 
gracht inclusief hun faxen, hun telefoons, hun pc's jaarlijks ook, nogmaals 
afgerond, 3 miljoen gulden kosten dan houden we daarna niet veel meer over. 
Gelukkig krijgen we ook nog een bedrag van 1 miljoen gulden aan een 
doelsubsidie van de Haya van Someren stichting enerzijds, voor de 
activiteiten van Ton anderzijds voor Midden- en Oost-Europa activiteiten. 

Zoals ik daarstraks al zij, die gaan op die bijdragen, aan activiteiten die we op 
dit terrein met elkaar ondernemen en er resteert eigenlijk als huishoudboekje 
voor onze partij een simpel bedrag van 800.000 gulden. 
Dat zijn dan nog de overige inkomsten die gedeeltelijk ontstaan door het 
doorschuiven van personeelskosten. 

Dat wil zeggen dat onze partij met 800.000 jaarlijks moet zien rond te komen. 
Daarvan moeten betaald worden onze PR activiteiten, ons blad, onze 
bijeenkomsten, algemene vergaderingen, Bolkesteinavonden en vergeet ook 
niet jaarlijks een storting in de verkiezingskas, want die verkiezingsactiviteiten 
kan je uiteraard niet uitsluitend ophoesten in het jaar dat er daadwerkelijk 
verkiezingen zijn, overigens er zijn volgend jaar alweer verkiezingen en het 
jaar daarop wellicht ook weer en daarna krijgen we weer de kamer kortom je 
moet elk jaar moet je een fors bedrag gaan afzonderen om te storten in die 
verkiezingskas anders dan loop je in het jaar van de verkiezingen tegen een 
gruwelijk tekort aan. 

Dames en heren, die kosten waar ik het nu net over had, exogene kosten ik 
noem ze zomaar, die stijgen op dit moment aanzienlijk zonder dat wij daar iets 
aan kunnen doen. 
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Zaalhuren zijn ten opzichte van twee, drie jaar geleden meer dan verdubbeld, 
kosten van PTT, kosten van .. nou ja ik kan een hele rij gaan opnoemen dat 
heeft eigenlijk weinig zin maar die stijgen enorm. 
Dat betekent feitelijk als we niets doen aan die situatie wij dreigen in een 
situatie verzeild te raken dat we straks alleen nog maar een partij hebben met 
een partijapparaat maar dat we feitelijk geen geld meer hebben om 
activiteiten te ontketenen, nou dan staan we natuurlijk op een volstrekt 
gespannen voet met de zojuist door u aangenomen beleidsnota dat wij 
allemaal met elkaar willen doen. 

Ik zal u een simpel voorbeeld geven. 
Wij hebben pakweg een jaar geleden met elkander een grote buitengewone 
vergadering op Papendal gehad, velen van u zullen daar ongetwijfeld zijn 
geweest en zich dat nog herinneren het was een goed congres, het was ook 
een goed congres voor de penningmeester, de kosten voor onze partij voor 
die buitengewone algemene vergadering waren 63.000 gulden. 
Dat is maar om een voorbeeld te geven hoe dat het gaat als je met 8 ton in je 
zak exploitatie van zo'n partij moet proberen rond te krijgen. 

Welnu dames en heren, dat was eigenlijk één kant van het verhaal en ik hoop 
u hiermee te hebben aangegeven dat een contributieverhoging dat daar niet 
aan valt te ontkomen. 

Dan krijgen we verhaal twee. 
Hoe hoog zou die dan moeten zijn? Welnu het hoofdbestuur heeft allereerst 
aan u voorgesteld tegen de achtergrond van dat activiteitenplan, wat we 
allemaal met elkaar willen ondernemen, laten we het nu in een keer goed 
doen 25 gulden en dan kunnen we waarschijnlijk toch zeker een jaar of vier 
vrij vooruit, dat was de gedachte. 
Daar zat dan ook in storting in een verkiezingskas, elk jaar 250.000 gulden, 
zodat we om de vier jaar in ieder geval dan 1 miljoen hebben uit exploitatie uit 
de bijdrage van de leden om de verkiezingscampagne te kunnen financieren. 
En toen, ja moet ik u eerlijk zeggen, schrokken wij natuurlijk wel enige mate 
van de reacties die uit de partij kwamen want 25 gulden is toch een fors 
bedrag. 
Is het eigenlijk wel zo fors wanneer je het vergelijkt met de contributies die 
bijvoorbeeld opgeld doen bij andere partijen? 
Wij zijn nog steeds één van de allerlaagste, nochtans het hoofdbestuur heeft 
alle reacties tot zich genomen en feitelijk geconcludeerd kunnen we dan niet 
toch niet iets mitigeren want dit is een te grote stap vooruit. 
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Welnu, we zijn eens in het verleden gedoken en we hebben met elkaar 
mogen constateren dat de algemene vergadering van de WD zo iedere keer 
zo om de drie á vier jaar een contributieverhoging van 15 gulden heeft plaats 
geaccordeerd. 

Het laatste voorstel was in onze partij in 1995, toen is ook een verhoging van 
15 gulden door u goed gevonden. 
Het voorstel is nu, en dat is de tweede aanvullende beschrijvingsbrief 
geworden, geef ons nu de ruimte met ingang van 1999 zijn we weer 4 jaar 
verder wederom diezelfde 15 gulden. 

Maar geef ons nu tevens de mogelijkheid om jaarlijks enige mate die prijs en 
kostenexplosie in de hand te kunnen houden en compenseer ons voor die 
gestegen kosten en die prijsindexcijfer, dat betekent dat wij dan met de 
middelen die wij hebben moeten zien rond te komen en dat we nog uitsluitend 
uw richting uit zullen gaan wanneer er expliciet aanleiding is om tot een 
andere verhoging over te gaan. 

Voorzitter, dat betekent dat we aansluiting zoeken bij die trend van 1986. 
15 gulden contributieverhoging dat is dan het bedrag wat we u voorstelen 
gecombineerd met een jaarlijkse mogelijkheid om de prijsindexcijfer om 
daarmee de contributie te mogen aanpassen. 
Dat betekent 15 gulden uiteraard voor een hoofdlid, 65+ 7.50 en jongeren en 
huisgenoten met een bedrag van 3 gulden, dat zou toch denk ik moeten 
kunnen wanneer je onze contributie vergelijkt met de contributies van andere 
partijen. Nogmaals wij zijn een van de laagste. 
D'66 vraagt een gemiddelde jaarcontributie van 125 gulden, Partij van de 
Arbeid 153 gulden, CDA 95 gulden en wij 92 gulden. 

Dames en heren dat met 15 gulden verhogen doet ons nog niet eens in het 
midden van die politieke partijen belanden maar wanneer we de uitdaging, 
waarover de afgelopen dagen voortdurend met elkaar hebben gesproken wij 
willen met die WD naar die eerste plek, dan moeten we aan de leden vragen 
help ons daarbij niet op een onbescheiden wijze maar op een bescheiden 
bijdrage geef ons de financiële mogelijkheden om conform dat beleidsvoorstel 
langzamerhand die partij daar te brengen waar wij allen vinden dat die 
thuishoort, dank u. 

Drs. W.K. Hoekzema: bent u het daarmee eens of bent u onder de indruk 
van de redenaar hier naast mij. 
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Dhr. Vijzel aar: voorzitter ik zou graag een algemene opmerking hierover willen 
houden. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik met bewondering, sympathie 
en begrip heb geluisterd naar het verhaal van de heer Sandberg, ik denk dat 
als ik op zijn stoel had gezeten, als ik ook naar de cijfertjes kijk, dat ik precies 
hetzelfde had gezegd. 
Toch heb ik van mijn ledenvergadering de opdracht om tegen de 
contributieverhoging te stemmen en dat moet ik u denk ik uitleggen want er zit 
iets achter. 
De penningmeester is gebonden aan de uitgangspunten natuurlijk die het 
hoofdbestuur heeft gekozen voor de systematiek waarop wij onze WO 
financieren. 
En wij denken dat we daar op een andere manier me moeten omgaan en mijn 
leden hebben gezegd het hoofdbestuur moet wat onder druk worden 
gehouden om een aantal punten uit te werken. 

Het eerste uitgangspunt van mijn leden is dat verhoging van de inkomsten 
moet komen uit de ledenwerving, maar daar hebben we al over gesproken 
dus daar ga ik verder niet op in. 

Het tweede is dat mijn leden vinden dat de kosten van de gracht absoluut niet 
omlaag kunnen worden gebracht want die algemene service van de WO 
moet blijven bestaan dus daar is absoluut geen discussie over. 
Waar wel discussie over is, en dat meld ik maar heel openlijk, is dat men zegt 
van ja kijk, we hebben nu in het kader van de campagne en hele serie 
Bolkesteinavonden gehad die kosten 40.000 gulden per avond. 
Naar het gevoel van mijn achterban kwamen daar vooral WO leden en geen 
potentiële kiezers en men vindt dat geld dus niet goed besteed en de vraag is 
dus of je op dat punt niet in de kosten kunt snijden? 

Wat nog veel belangrijker is, en dat zou ik u willen meegeven, is of er ook niet 
op nog een andere manier iets aan de inkomsten kant kunt doen. 
Wij hebben met belangstelling het voorstel van de afdeling Giessenlanden 
bekeken, die het heeft over een bijdrage te heffen bij diegene die dank zij de 
partij inkomsten hebben, maar ik wou daar nog een voorstel aan toevoegen 
beseffend dat u daar niet nu een antwoord op kunt geven maar om dat mee 
te nemen. 

Als je kijkt naar, en meneer Sandberg zei dat ook al, hoe de inkomsten van de 
partij worden verdeeld dan moet je gewoon constateren dat 11% van die 
inkomens die gaan naar de combinatie van de kamercentrales en 
ondercentral es. 
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Dat zijn beide organisaties die je tot de hulpstructuren moet rekenen. 
Dat percentage verdient, wat ons betreft, is een beoordeling of dat niet moet 
worden bijgesteld. 
Ik kan natuurlijk niet kijken in de financiële positie van alle kamercentrales 
maar heb toch de indruk van wat ik er van gezien heb dat daar zich aardige 
vermogens aan het oppotten zijn en wij zouden in overweging willen geven 
om het aandeel van de kamercentrales terug te brengen tot dezelfde 3% 
zoals die voor de ondercentrales worden gereserveerd en dat heeft de 
penningmeester ook op dit terrein ook een aardige extra bron van inkomsten. 
De samenhang van die voorstellen is natuurlijk bepalend voorzitter. 

Dan komt er tenslotte nog een onderliggende notie bij, heb ik gemerkt in mijn 
ledenvergadering, die zegt: potverdikkie, de WD gaat in zijn landelijke 
campagne en in zijn landelijk beleid voert die de politieke campagne met het 
motief de broek ophouden en de tering naar de nering zetten en nou neemt 
het aantal leden af en een eerste reactie is contributie verhogen, nou daar zit 
dus iets van subjectiviteit in dat begrijp ik allemaal wel. 
Dus ik geef u deze boodschap maar mee dat om die rede mijn afdeling vindt 
dat de contributieverhoging vandaag moet worden afgestemd en dat het 
hoofdbestuur geprikkeld moet worden om nog eens goed te kijken naar 
alternatieven waar dan volgend jaar nader over gesproken zou moet worden, 
dank u wel. 

Drs. W.K. Hoekzema: Goed, dat was de eerste spreker, ik geef het woord 
aan de tweede spreker. 

Dhr. Schout, kamercentralevoorzitter uit Zeeland: komend naar Leeuwarden, 
dat betekent dan dat je iets voor de partij over hebt nietwaar, het is vandaag 
700 kilometer uit en thuis á raison van twee kwartjes de kilometer is 350 
gulden, we praten we dan over 25 gulden. 
Ik wil niet zeggen dat wij ons moeten schamen maar het woord ligt toch heel 
voor in m'n mond. 

Als ik kijk, en ik mag terugkijken op al een heellange ervaring in de WD, 
welke inspanningen er getroost moeten worden door het hoofdbestuur en, 
met excuses voor de voorgaande spreker, ook door kamercentrales dan slaat 
af en toe de schrik om mijn hart wanneer je dan amendementen en moties 
leest over een contributieverhoging van een keer in de vier jaar over een 
simpel bedrag van 25 gulden. 
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Heb ik een ding als goede Zeeuw, want ik ben er geboren en getogen, dus 
ons Zeeuwen benne zunig nietwaar, dat ik dan toch op een gegeven moment 
me te moeten schamen om hier het woord te moeten voeren over 25 gulden. 
De inspanningen die getroost worden door het hoofdbestuur, kamercentrales, 
ondercentrales en afdelingen laat ik me beperken tot de eerste twee, zijn 
zodanig dat we aan de vooravond staan tot de grootste partij van Nederland 
te worden. 

Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee en als wij die 
verantwoordelijkheden financieel niet kunnen cq. niet willen dragen op 
argumenten die mij buitengewoon oneigenlijk voortkomen dan den ik waar zijn 
we dan mee bezig. 

Ik wijt dan ook dat het eerdere voorstel van het hoofdbestuur, en ik wil dat dan 
het hoofdbestuur meegeven, over de 25 gulden contributieverhoging voor de 
komende vier jaar toch nog eens in heroverweging nemen om de 
doodeenvoudige reden 
om de bemensing in de gracht met deskundige mensen op de gracht te 
kunnen laten voltooien om inderdaad de grootste partij van Nederland te 
kunnen worden dan denk ik dat dat een eerste vereiste is. 
Ik ben blij te horen dat er nu eindelijk voor deze mensen een goede 
Collectieve Arbeids Overeenkomst is afgesloten. 

Ten tweede dat betekent dat we op allerlei disciplines ons grote inspanning 
moeten doen om inderdaad de grootste partij van Nederland te worden en dat 
betekent financiële consequenties. 
Als we dan kijken naar andere partijen en kijken wat we dan als WO moeten 
gaan betalen als WO leden, want ook lid zijn van een partij of een vereniging 
brengt consequenties met zich mee en verantwoordelijkheden, dan nogmaals 
voorzitter, blijken hier en nu om eenmalig de contributie te verhogen. 
Ik kan het best eens zijn met uw voorstel waarom het hele voorstel af te 
wijzen en zelfs nu voor 15 gulden, ja daar begrijp ik zelf helemaal niets van 
maar in ieder geval uw voorstel van 15 gulden met de prijsindex, en dan 
praten we over een prijsindex in Nederland van 2,25% over de afgelopen 
jaren, dan denk ik voorwaar voorzitter, het minimum is uw voorstel maar ik 
geef u in overweging om die 25 gulden te handhaven ik dank u wel. 

Mevrouw van Leeuwen: meneer de voorzitter, mijn collega voorganger heeft 
woorden gesproken die ik niet hoef te herhalen maar ik zal niet graag naar 
Rotterdam teruggaan om te vertellen dat wij het met elkaar niet kunnen 
opbrengen om de partijkas in staat te houden. 
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De afdeling Rotterdam zal in deze het hoofdbestuur had al een positieve 
uitspraak gedaan over de 25 gulden in die zin zou ik u dat ook nog even mee 
willen geven maar in ieder geval het minimum is dat wij een voorstel 
ondersteunen van het bestuur. 
U weet dat in het land niet alleen die kilometers gereden worden door 
kamercentralevoorzitters en mensen die hier zijn maar dat er heel wat 
mensen vrijwillig in het land bezig zijn, die vele malen meer in die partij steken 
en dan denk ik dan moet het aan ons over te brengen zijn aan diegene die 
alleen lid zijn en diegene die lid worden dat het van belang is dat deze paar 
luttele centjes in de partij te steken. 
Ik zou me dus schamen als ik terug naar huis moet om te vertellen dat wij dat 
met elkaar in Leeuwarden niet eens konden worden. 

Dhr. Erkens, afdeling Leiderdorp: allereerst wil ik aangeven dat het natuurlijk 
onzin is om te veronderstellen dat ik me nu als burger geconfronteerd wordt 
met prijsverhogingen dat dat voor de WD niet zou gelden. 
Natuurlijk heeft ook u te maken met prijsstijgingen en die moeten uit 
contributies komen heel plausibel dus als je kijkt naar de opbouw in het 
verleden dat er naar vier jaar weer een contributieverhoging komt. 

15 gulden lijkt dan ook heel normaal, vervolgens die prijsindex erbij, ik heb 
daar een drietal vragen over. 
In het voorstel staat verhogen met de prijsindex, ik hoor de penningmeester 
net zeggen we willen de mogelijkheid hebben om te verhogen met de 
prijsindex, graag hier een reactie. 

Maar een belangrijke kanttekening werd er ook weer in onze 
ledenvergadering daarover gemaakt toen dit punt even aan de orde kwam .... 
. . . aan een soort kennismakingslidmaatschap voor een beperkte periode dat 
men tegen een gereduceerd tarief lid kan worden van de WD, daarmee trek 
je een hoop mensen over de streep, want als je in de kamer staat bij een 
politieke verkiezing en je praat met mensen en die vragen dan wat kost dan 
zo'n lidmaatschap van die WD, het is dan misschien wellaag in vergelijking 
met de rest, maar iedereen schrikt zich elke keer weer het leplazerus en dan 
denk ik bij mezelf dat is ontzettend jammer als we ze nou op een of andere 
manier binnen kunnen halen middels zo'n kennismakingslidmaatschap 
waardoor je, dan levert ook revenuen op. 
Aan de andere kant hebben de mensen daarmee de kans om de partij te 
leren kennen en te zeggen van dit is prima hier ga ik mee door en dat ze dan 
uiteindelijk naar een normaal lidmaatschap overgaan dat lijkt me dan een 
goede tussenoplossing. 
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Dat waren in ieder geval opmerkingen die in onze ledenvergaderingen 
gemaakt zijn en die wilde ik graag meegeven. 

Jan Staal afdeling 's-Gravenzande: wij zijn blij dat u ons amendement heeft 
overgenomen, we zijn ook blij dat u het goed gelezen hebt en dat het zo tot 
stand gekomen is. 
Die 15 gulden wat extra wordt gevraagd door het hoofdbestuur willen we 
graag aan de vergadering overlaten, de afdeling 's-Gravenzande houd in 
eerste instantie vast aan het amendement wat zij heeft ingediend, de 
indexcijferverhoging. 
Wat wel ons heeft gestoken in de verkiezingscampagne wat u zegt de grote 
avonden koste ons 40.000 gulden per avond, nu woon ik vlak bij de gemeente 
Den Haag en daar is een zaalkeuze gedaan in het Kurhaus, u weet in Den 
Haag is de WD de grootste partij maar waarom nou expliciet de allerduurste 
zaal in de stad gekozen is om daar een grote avond te houden dat steekt ons 
een beetje dat had eigenlijk ook in een goedkope zaal gekund ergens anders 
in Den Haag en dat geldt misschien voor in heel het land dus op zich zeggen 
wij Den Haag u moet ook een beetje op uw eigen kas letten en wat beperkter 
zijn met het uitgeven van de centen. 
In het andere opzicht zeggen wij, kijk prijsindexcijfer dat willen wij voorstellen 
dat neemt u ook over en daar blijven wij achter staan. 

Van der Maarel, secretaris kamercentrale Dordrecht: voorzitter, ik wilde kort 
reageren op het wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur alsmede op het 
amendement van de afdeling Giessenlanden en op de eerste spreker hier uit 
Noordwijkerhout. 
Ten eerste heeft het kamercentralebestuur kennis genomen van uw nota 
wijzigingen en wij zijn blij dat het hoofdbestuur de kritieke vanuit de partij op 
een correcte wijze heeft kunnen verwoorden en binnen onze kamercentrale is 
daar op een enkel afdeling na steun voor gevonden. 
Ten aanzien van het amendement van de afdeling Giessenlanden waar uw 
hoofdbestuur op heeft geantwoord dat u binnen het hoofdbestuur bezig bent 
met een discussie, is er binnen het kamercentralebestuur van de 
kamercentrale Dordrecht niet veel steun te vinden voor dit voorstel en wij 
denken als het ooit zou komen tot een bijdrage van deze politici dat het puur 
uitsluitend een vrijwillige bijdrage zou moeten zijn maar dat het nooit op een 
andere wijze tot stand dient te komen. 

En tot slot een vraag richting de afdeling Noordwijkerhout. Wij vinden het een 
beetje vreemd dat hier te moeten horen dat deze afgevaardigde voorstelt om 
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de verdeling van de contributiegelden opnieuw ter discussie te stellen, ik kan 
me ook niet voorstellen dat het een serieuze opmerking van de afgevaardigde 
was omdat ook kamercentrales zich geconfronteerd zien met vrij veel 
uitgaven allemaal ten behoeve van afdelingen en ondercentrales binnen hun 
regio, en ik ben buitengewoon benieuwd naar de reactie van de 
afgevaardigde hoe deze discussie in zijn eigen kamercentrale, kamercentrale 
Leiden is geweest, dank u. 

Dhr. Pont, afdeling Haarlemmermeer: alle argumenten zijn denk ik op een 
goede manier over de tafel gegaan dus het heeft geen zin om die te herhalen. 
Ik wil wel zeggen dat als de partij ambitie heeft dat de afdeling 
Haarlemmermeer vindt dat de beide kamercentralevoorzitters gelijk hebben in 
hun argumentatie en dat betekent dat wij het voorstel zullen steunen, 15 
gulden plus index, maar we geven het hoofdbestuur toch in nadrukkelijk ook 
in overweging om het oorspronkelijke voorstel voor 25 gulden verhoging in 
stemming te brengen en als de partij ambitie heeft, en dat zou ze moeten 
hebben en dat hebben we, dan moeten we ook eens een keer de 
consequenties nemen en dan is 25 gulden wat ons betreft een heel 
acceptabel bedrag. 

Drs. W. K. Hoekzema: even een procedure wat dat laatste betreft dat doen we 
dus niet, we hebben dat voorstel ingetrokken en het voorstel van 15 gulden is 
nu aan de orde en dat zullen we dus inbrengen als we de discussie afgerond 
hebben, gaat u gang. 

Piet van der Linde, afdeling Capelle a/d IJssel: in onze laatste 
ledenvergadering is de contributieverhoging uiteraard ook besproken. 
Ik moet u zeggen daar was toch wel enig gemopper te horen over de hoogte 
van de contributieverhoging maar horende gehoord te hebben de argumenten 
van de vergadering en van de penningmeester, die weliswaar de verhoging 
terug wilde brengen naar 15 gulden, wij vinden dat ondanks het gemopper en 
wij vinden gewoon dat de partij die 25 gulden nodig heeft en wij vinden ook 
dat de partij die 25 gulden verdiend en graag dat we dit dus door willen zetten. 

Aan de andere kant, een aantal jaren geleden dat is waarschijnlijk ook in 1995 
geweest, is er een verzoek gekomen vanuit de vergadering om eens te 
onderzoeken naar een alternatieve vorm van lidmaatschap of het innen van 
gelden dat er in ieder geval binnen de partij wat geld binnen zou komen. 

We weten ook dat de kamercentrale Leiden, ik meen vorig jaar, een enquête 
heeft gehouden onder de afdelingen van de kamercentrale e daarin is onder 
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andere hetzelfde verzoek gedaan om eens te onderzoeken naar alternatieve 
vormen. 
Het moet toch mogelijk zijn om behalve het innen van de normale contributies 
de reguliere inkomsten die we hebben van de leden om andere vormen te 
vinden waar we door toch de partij wat rijker kunnen maken en dan meerdere 
leden kunnen krijgen. 
Ik zou het verzoek nogmaals een keer aan u over willen brengen en ik weet 
niet wat er in de tussentijd aan gedaan is maar voor zover ik dus weet is daar 
nog geen antwoord opgekomen. 
Misschien kunt u dat nog een keer onderzoeken. 

Drs. W.K. Hoekzema: in tweede instantie doen we straks meneer Vijzelaar, 
een beetje orde in de vergadering houden, gaat uw gang. 

Dhr. Kerpen, voorzitter kamercentrale Den Bosch: in onze kamercentrale is de 
discussie over contributieverhoging in hevige mate gevoerd, zeker naar 
aanleiding van het eerste voorstel en dat bleek ook uit het feit dat een van de 
afdelingen uit mijn kamercentrale het eerste amendement hier heeft om die 
contributieverhoging hier af te wijzen. 

Wij waren als kamercentrale en de afdelingen daar binnen in ieder geval heel 
blij met het wijzigingsvoorstel en dat wil zeggen dat op dit moment het 
overgrote merendeel van de kamercentrale Den Bosch zich kan vinden in dit 
voorstel, maar men heeft mij nadrukkelijk verzocht om toch nog eens onder 
de aandacht te brengen datgene wat de afdeling Giessenlanden hier noemt te 
kijken naar een aparte contributie categorie eventueel, in plaats van bijdrage, 
een aparte contributie categorie voor de politieke vertegenwoordigers binnen 
de WD, dank u. 

Drs. W. K. Hoekzema: geen opmerkingen in eerste instantie meer vanuit de 
zaal dan een reactie vanuit het hoofdbestuur door de penningmeester. 

Dhr. Sandberg: voorzitter ik voel me toch wel een beetje blij want als ik het 
allemaal goed inschat dan komt ons contributievoorstel er wel door. 
Mar dat neemt niet weg dat er serieuze vragen zijn gesteld die natuurlijk om 
een serieuze reactie vragen ik zal die ook geven en dat zou misschien alleen 
nog maar een bijdrage kunnen leveren om het bijna zelfs unaniem erdoor te 
krijgen alhoewel de heer Vijzelaar uit Noordwijkerhout is begonnen met te 
zeggen mijn afdeling is tegen, dat is mijn mandaat, en vervolgens heeft die 
een heleboel vragen gesteld dat weet ik wel maar ik zal toch proberen om zijn 
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vragen zo goed mogelijk te beantwoorden maar of daarmee het mandaat 
gewijzigd kan worden weet ik niet. 

Natuurlijk is het zo dat de inkomsten van een partij voor een heel groot deel 
afhankelijk zijn van een aantal leden en dat het ledenaantal als kenmerk heeft 
dat het dalend is daar zullen we ook geen geheim van maken overigens daar 
staan wij als WD gelukkig dank zij een heleboel activiteiten nog niet eens zo 
slecht in de range want ons ledenaantal is stabiel. 
En met name na de aankondiging van onze contributieverhoging zijn er de 
vorige week weer 222 nieuwe leden bijgekomen, dus die hadden al geen 
bezwaar. 
Dat heeft ook misschien wel met de verkiezingsuitslag te maken gehad maar 
Ja ... 
Voorzitter, de kosten van de Bolkesteinavonden zijn hoog geweest, laten we 
twee dingen even scheiden, in de eerste plaats er hebben een aantal van 
deze avonden plaatsgevonden in het kader van de campagne en die staan 
dus buiten de feitelijke begroting van de WD, u weet wij storten daar elk jaar 
geld in dan krijgen we een campagnekas en dan gaat het campagneteam 
daar een besteding aan geven. 
Te groot, te veel, ja uiteindelijk is het opzet geweest om in ieder geval 
activiteiten te organiseren in die avonden waar zoveel mogelijk mensen op af 
zouden kunnen komen en het niet natuurlijk om die ene avond gaat maar juist 
om de mond tot mondreclame die daarvan het gevolg is en nog sterker we 
hebben daar ongelooflijk veel persvertegenwoordigers uitgenodigd om in 
ieder geval in de lokale en regionale media verslag te doen van dat soort 
avonden zodat de discussie op gang kwam. 
Ja, zalen zijn ontzettend duur, je moest soms ook de duurste zaal nemen 
omdat de andere zalen al bezet zijn, dat soort situaties komen we tegen. 

Er zijn goedkopere mogelijkheden en ik zeg u in ieder geval toe dat in het 
komend jaar waarin wij een aantal van dit soort activiteiten zullen proberen te 
continueren dan heet het geen campagne meer maar dan is het gewoon de 
avond van de WD het contact tussen de kiezer en de gekozene dat wij 
proberen dat op een zo goedkoop mogelijke manier te doen. 
Maar wil je mensen in de zaal krijgen dan moet je zorgen voor een stukje 
entertainment, moet je zorgen voor een stukje professionele begeleiding, we 
gaan niet meer praten in achterafzaaltjes in rokerig met een kopje koffie, we 
willen daar voldoende geluid en licht bij en al dat soort zaken kosten veel 
geld. 
Voorzitter, afdeling Giessenlanden, het hoofdbestuur heeft al gezegd dat we 
in ieder geval die discussie zullen gaan oppakken in onze partij, het betreft 
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dus de bijdrage van diegene die een politiek functie hebben gekregen, ik weet 
dat in andere partijen dat soort afdrachten soort regel en verplichting is. 

Aan de andere kant wij binnen de WD een stukje eigen verantwoordelijkheid 
Kennen de giftencultuur, de bedelbrief eens in de vier jaar, tot twee keer toe 
dan, van het hoofdbestuur maar wordt ook zeg maar belaagd van 
bedelbrieven vanuit de afdelingen of vanuit de kamercentrales en ik weet 
zeker dat een groot aantal van onze politiek gekozene die daar een functie 
hebben en die daar zeg maar een salariëring of een honorering uit krijgen, dat 
die vaak in de sfeer van giften zeer hoog meedoen en ik vraag me af als je 
dat zou veranderen in een verplichte bijdrage of dat dan de financiële 
meerwaarde van een dergelijk voorstel of dat zo veel zou opleveren want ik 
ken de pappenheimers, ze betalen echt wel. 
Soms moet je ze een duwtje geven maar dan zijn ze ook heel ruimhartig qua 
centjes. 

De bijdrage aan de afdelingen en de kamercentrales, het is heel nadrukkelijk 
niet de bedoeling van het hoofdbestuur om daar wijziging in aan te brengen. 
Die verhouding is vastgelegd, wij zijn een gedecentraliseerde partij, 
ledenwerving begint op afdelingsniveau maar het contact met al onze leden 
begint op dat niveau en dat willen we zo houden, kortom die wijziging om zeg 
maar meer voor het hoofdbestuur te reserveren en minder naar 
kamercentrales en afdelingen af te dragen dat speelt op dit moment zeker 
niet door ons hoofd en we willen daar zeker geen lans voor breken. 

Al diegene die het hoofdbestuur een hart onder de riem heeft gestoken voor 
de 15 gulden, hartelijk dank. 
Nog meer dank aan diegene die hebben gezegd 25 gulden zou wat ons 
betreft ook wel mogen maar dat doen we dus niet. We hebben in de 
aanvullende beschrijvingsbrief aan iedereen voorgehouden het hoofdbestuur 
kan leven met die 15 gulden, ja dan kan je niet ineens staande de 
vergadering daar ineens weer 25 van maken dat zou niet correct zijn. 

Een klein aantal technische zaken, de prijsindex, we gaan er natuurlijk 
automatisch mee om in die zin dat het een objectiveerbaar gegeven moet zijn, 
de WD gaat echt geen mandje maken van de ons meest welvallende kosten 
want daarmee prijsindex, maximaal te verhogen, ik weet dat er verschillende 
prijsindexen zijn, laat ik het er nog maar even op houden dat wij het 
prijsindexcijfer van het CBS hanteren, dat lijkt me het meest objectiveerbaar 
en door u te toetsen. 

WD 80 



101e ALGEMENE VERGADERING 15-16 mei 1998 te Leeuwarden 

Komt het automatisch? Ja, in die zin, en dat is ons voorstel, dat wij het 
automatisch zeg maar zullen verwerken in de begroting maar telken jare kan 
natuurlijk de Algemene Vergadering zich daarom expliciet uitspreken. 
U zou het dus, in voorkomend geval wanneer daar redenen voor zijn, heel 
slecht beleid van de penningmeester, en ik hoop dat ik dat niet ben, zou u dat 
kunnen blokkeren. 

De gevolgen van het teruggaan van 25 gulden naar 15 gulden vergt een 
aanpassing in de begroting, staat ook expliciet erbij in de voorstellen dat wij 
dan nog met elkaar eens even als hoofdbestuur om de tafel moeten gaan 
zitten om de budgetten opnieuw zeg maar in te delen maar ik kan u zeggen 
een groot aantal van onze activiteiten in het afgelopen half jaar hebben we 
ook gelukkig zeg maar kunnen combineren met de verkiezingskas, dat was 
nauwelijks meer goed uit elkaar te houden kortom wij komen daar wel 
doorheen. 
Als u het exacte bedrag wil weten, het betekent een mindere bijdrage van 
170.000 gulden, nou ik zeg u toe dat we daar een creatieve oplossing voor 
vinden dat hoeft onze nek niet te breken. 

Dan een heel belangrijk onderwerp maar waar nog weinig concreets over te 
zeggen is. U weet dat wij intern bezig zijn met een werkgroep innovatie, 
nieuwe wegen zoeken, extern met elkaar omgaan in de richting van de leden. 
In dat verband praten we ook inderdaad van welke activiteiten kan je nu 
ondernemen om opnieuw leden eerder binnen te krijgen, hoe ze makkelijker 
binnen te krijgen. 
Er werd gesuggereerd tientjesleden, nou daar krijgt uw penningmeester echt 
hoofdpijn van want de gemiddeld kosten van een lid die overschrijden dat 
bedrag in veelvoud dus daar zouden we dan een forse subsidie aan moeten 
geven maar ik ben het wel met u eens we zouden toch manieren moeten 
kunnen vinden om op de een of andere manier, zeg maar geïnteresseerden 
die bijna 2 miljoen kiezers en daartussen met die 50.000 leden, om dat 
potentieel aan te kunnen boren met nieuwe en andersoortige activiteiten, en 
of dat nu een stichting Vrienden van de WO of een tientjeslid moet zijn laten 
we echt nog in het midden, daaromtrent kunnen we geen uitspraak doen. 
Geeft u ons nog even de tijd om dat nader uit te werken maar wij komen er 
ongetwijfeld op terug. 

Tenslotte voorzitter is opgemerkt, en dat is me uit het hart, we hebben 
ambities en ambities kosten een 'bietje' geld. 
Nogmaals ik vind het ook een 'bietje' geld maar ik denk dat we met dit 'bietje' 
geld als u het wilt toestaan die ambities voor een heel groot gedeelte kunnen 
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waarmaken en daar gaan wij dan het komend jaar met uw steun tegenaan, 
dank u wel. 

Drs. W. K. Hoekzema: ik geef toch even graag de gelegenheid tot een korte 
tweede instantie, de heer Vijzel aar. 

Dhr. Vijzelaar: voorzitter, mijn bewondering voor de penningmeester is in de 
tweede ronde alleen maar toegenomen. Ik heb ook absoluut geen behoefte 
om hem verder vragen te stellen of wat iets meer zij maar ik ben uitgedaagd 
door één van de collega's. 
Mijn ledenvergadering die was vorige week en daarnaast zijn er geen 
kamercentrale vergaderingen meer geweest en daar is als het ware de 
voorzitters een boodschap naar Leeuwarden gestuurd .. 
De penningmeester had mij wat dat betreft heel goed begrepen en ik kan dus 
ook met dat mandaat niet terug, dat is ook niet erg, af en toe moet je een 
engefilterde boodschap durven neerleggen, daar wou ik het bij laten meneer 
de voorzitter. 

Drs. W.K. Hoekzema: verder nog in tweede instantie, de heer Schout? 
Ik loop even de sprekerslijst langs dus dan hoor ik wel of u nog naar een 
microfoon rent of niet. 

Dhr. Schout, kamercentrale Zeeland: voorzitter, mijn zeer gemeende 
complimenten aan onze penningmeester. 
Ik kom er nog wel eens op terug over die 25 gulden op een andere 
gelegenheid waar ik deze uiteenzetting meer dan voldoende en ik kan mij 
vinden in het besluit van het hoofdbestuur, nogmaals toch wat onder een 
gevoel en gekriebel in de onderbuik van ... ik ben niet helemaal tevreden maar 
wel met de uiteenzetting van de heer Ruud Sandberg, Ruud complimenten. 

Drs. W. K. Hoekzema: dan mevrouw van Leeuwen" 

Mevr. van Leeuwen: die sluit zich daarbij aan. 

Drs. W.K. Hoekzema: heel goed, een voortreffelijke bijdrage aan de 
vergadering, de heer Erkens die sluit zich ook bij ons aan, of niet? Meneer 
Erkens? Akkoord met de lijn die de penningmeester inzet? 
U heeft in feite ook uw antwoord gekregen over de wijze waarop de prijsindex 
wordt gehanteerd. 
Meneer Vermeer Rijswijk? 
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Dhr. Vermeer: ja meneer de voorzitter, ik sluit me wat dat betreft aan bij de 
vorige sprekers alleen in het antwoord met betrekking zoals u dat noemt 
tientjesleden, ik maakte daar kennismakingslidmaatschap van omdat dat tietje 
mij ook ietwat mager lijkt, maar ik zou het op prijs stellen als het nadenken 
toch gelimiteerd werd en we zouden kunnen afspreken dat we bijvoorbeeld op 
de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering hier een notitie of een voorstel 
over voorgelegd kan worden want het is toch wel iets waarvan wij vinden dat 
dat niet lang in de kast moet blijven liggen en we graag een afspraak zouden 
willen maken wanneer daar een concreet voorstel voor naar voren gebracht 
kan worden. 

Drs. W.K. Hoekzema: de heer Staal, 's-Gravenzande, geen behoefte meer? 
De heer van der Maarel? 

Dhr. van der Maarel: jawel meneer de voorzitter, het kamercentralebestuur 
van de kamercentrale Dordrecht is buitengewoon blij met de antwoorden van 
de penningmeester ter zake de eventuele vrijwillige bijdrage van politiek 
gekozene alsmede van de verdeelsleutels voor wat betreft de penningen 
tussen kamercentrales en afdelingen en we zijn buitengewoon blij met het 
antwoord. 

Drs. W. K. Hoekzema: ja, vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid meneer 
van der Maarel. 
Meneer de Pont, geen opmerkingen meer? Meneer Piet Verlinden, als ik het 
goed gehoord heb, van de afdeling Capelle a/d IJssel? 

Dhr. Verlinden: meneer de voorzitter, alle complimenten aan het adres van de 
penningmeester. 
We hebben gepleit voor 25 gulden maar we kunnen ons bijzonder goed 
vinden nu en we kunnen dan toch wel met een gerust hart teruggaan naar 
Capelle a/d IJssel met een 15 gulden verhoging. 

Drs. W. K. Hoekzema: Piet Kerpen voorzitter van de kamercentrale Den 
Bosch, ook akkoord met de lijn die uit de vergadering komt? 
Korte reactie nog van de penningmeester en dan gaan we over tot 
besluitvorming. 

De heer Sandberg: voorzitter, ik dacht dat ik mij dan kon beperken tot één 
opmerking of één antwoord in de richting van de heer Vermeer. 
Ik heb daarstraks al gezegd de werkgroep innovatie is op dit moment hard 
aan het werk om voorstellen te formuleren die moeten uiteraard de reguliere 
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weg volgen, concreet de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering 
dat zeg ik u niet toe want dat is de vergadering waar wij straks de kandidaten 
Eerste Kamer met elkaar gaan bepalen maar ik denk dat de werkgroep wel in 
de daaropvolgende Algemene Vergadering u dan met een gelimiteerd aantal 
voorstellen zal kunnen verblijden. 
Of dat dan daadwerkelijk verblijden is laat ik dan maar nog maar even in het 
midden. 
Toch wil ik wel even dit zeggen, het is niet zo dat wij daaromtrent dit 
onderwerp afgelopen tijd stil hebben gezeten, we hebben ook in het kader 
van de campagne hebben wij een korte steekproef gehouden en misschien 
dat sommigen uwer daarmee zijn verblijd, we hebben in een aantal steden in 
Nederland, die door een professioneel bureau voor ons waren uitgekozen, 
hebben wij gericht een prikactie gehouden in de sfeer van zou u een bijdrage 
willen geven aan onze campagne zo vanuit de achtergrondgedachte dat 
wanneer daar een behoorlijke respons op komt mogelijk dat de eerste aanzet 
zou kunnen zijn tot een andersoortige stichting Vrienden van de WO of 
noemt u maar op. 
Nou helaas is in het resultaat van deze steekproef die is van dien orde 
geweest dat wij daar verder geen gevolgen aan zullen geven, we zullen dus 
andere wegen zoeken en dat vereist denkwerk en de nodige creativiteit dat 
kost dus een tijd en vandaar dat ik u zeg van over een jaar moeten we echt 
zover zijn dat we met een aantal concrete voorstellen kunnen komen, maar 
verwacht u niet wonderen op hele korte termijn. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u wel. Ik ga dwars door procedures heen, ik ga 
mijzelf eens testen of ik ook goed begrepen heb of u toch de lijn van de 
penningmeester heb gevolgd. Mag ik het wagen om het voorstel van het 
hoofdbestuur, het wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur, 15 gulden met 
ingang van 1999 en daarna vanaf 2000 jaarlijks een indexatie die dus ieder 
jaar bij de begrotingsbehandeling formeel moet worden vastgesteld, mag ik 
dat eens aan u voorleggen? 

Gaat u akkoord met deze bliksem procedure? Dan is dit voorstel door ons 
allemaal goed begrepen en overgenomen, ik feliciteer u en ons daarmee want 
daarmee kunnen we een stuk investering in de partij te doen om uiteindelijk 
weer inkomen te verwerven, dank u zeer. 

Dan gaan we over naar agendapunt 10, vaststelling door de Algemene 
Vergadering va het aantal leden van het hoofdbestuur. 
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Het hoofdbestuur stelt u voor het aantal leden definitief en formeel te bepalen 
op 11, er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen, mag ik daarmee 
concluderen dat u daarmee akkoord bent? Dan hebben we dat besloten. 

Dan komen we nu bij de verkiezing van vier leden van het hoofdbestuur voor 
herverkiezing stelt het hoofdbestuur voor als secretaris voor de organisatie 
mevrouw C.R. Baljé-Rijnders en mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks er zijn 
geen medekandidaten gesteld, zodat beiden benoemd worden verklaard. 

Ik wil beide dames feliciteren met het vertrouwen en ik ben blij dat ze er 
bijblijven. 

Dan hebben we de vacature van Baaien en daar stelt het hoofdbestuur voor 
de heer F.Z. Szabo, we kennen hem beter als Zsolt Szabo. Voor deze 
vacature is door de afdeling Berkel en Rodenrijs medekandidaat gesteld de 
heer ir. K. Kraak maar we kennen hem ook beter als Koen Kraak. 

Beiden krijgen nu de gelegenheid om de Algemene Vergadering kort toe te 
spreken en ik geef daartoe graag eerst het woord aan Koen Kraak. 

Dhr. Koen Kraak: goedemorgen dames en heren, of tussen de middag is het 
al of na de middag, voor degene die mij nog niet kennen mijn naam is Koen 
Kraak maar de meeste zullen mij wel kennen van de vele lezingen ook voor 
de WO die ik in het land hoe. 
Ik ben momenteel zelfstandig werkzaam en ik ben werkzaam op het gebied 
van marketing, ik adviseer vele bedrijven die wel of niet goed draaien en 
enige stichtingen en tevens ben ik adviseur voor de grote organisatie YMCA, 
u kent het wel va het liedje. 

De politieke partijen en bedrijven die hebben één ding gemeen, het zijn net 
als ballonnen, ze worden steeds groter of ze worden kleiner of ze klappen, er 
gaat lucht uit, we zien het met de laatste verkiezingen weer, of ze verdwijnen. 
Maar grote ballonnen zijn vaak kwetsbaar, er hoeft maar een speldenprik te 
komen en een partij is weg of een bedrijf is weg. 

Bolkestein zei gisterenavond al dat wij over vier jaar de grootste partij zullen 
zijn, maar wat is het zwakke punt? dat is natuurlijk het ledenaantal en ik heb 
het de voorzitter al eens gezegd ik wil mij ook graag inzetten om op marketing 
gebied het ledenaantal te vergroten en ik heb daar uitgesproken ideeën over 
ook om de inkomens van gelden te vergroten. 
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Maar mijn adviezen voor bedrijven richtten zich niet meer op Nederland, die 
richtten zich op de veranderende Europese en Oost-Europese markten die in 
een snel tempo veranderen en waarin wij leven. 
Wij moeten ook als liberale partij rekening mee houden. 
Het is gisteravond ook al gezegd, het liberalisme is natuurlijk een enorm 
succes in Nederland maar we moeten oppassen dat deze voorbeeldfunctie 
die we hebben in Europa en het succes dat wij hebben hier in Nederland niet 
ondersneeuwt in de zwakkere landen waar een zwakkere liberale partij is. 
Wij zullen daarom deze partijen met alle middelen die mogelijk zijn moeten 
steunen, daarvoor wil ik al mijn kennis en ervaring en ook de relaties inzetten 
en ik kan er gelukkig heel veel tijd instoppen want die heb ik over. 
Ik laat het aan u over om mij te kiezen, ik dank u wel. 

Drs. W. K. Hoekzema: ik geef vervolgens het woord aan Zsolt Szabo. 

De heer Zsolt Szabo: dank u wel meneer de voorzitter. 
Geachte vergadering, u heeft in de beschrijvingsbrief mijn cv kunnen lezen 
maar ik heb toch een aantal aanvullingen. 
Ten eerste ben ik helaas drie jaar ouder als dat daar is vastgesteld, ik ben 
geboren in 1961 dus dat was niet correct, daarnaast is er niet ingegaan en 
daarom zeg ik daar een aantal woorden op dit moment over, op mijn 
internationale ervaring. 

Ik heb tweeledig internationale ervaring via mijn werk en via de WD. 
Eerst wat mijn werk betreft. Ik ben zoals u heeft kunnen lezen adjunct
directeur bij een groot informatie en technologie bedrijf in Nederland waar 
5.500 mensen werken op dit moment en ik heb daar in mijn portefeuille 
allerlei internationale aspecten, betekent dat mijn consultants werken van 
Tempa in Amerika tot Tokio in Japan, van Toronto in Canada tot en met 
Jakarta in Indonesië. 
Gelukkig hebben wij onze laatste activiteiten een aantal weken geleden 
afgerond in Indonesië dus mijn mensen zijn weer terug. 

Ik denk dat business en politiek helaas in een aantallanden met elkaar 
verweven zijn en ik denk ook dat die ervaring meehelpt in mijn toekomstig 
functioneren in het hoofdbestuur als het gaat om internationaal beleid want ik 
weet in veel landen hoe politici denken als ook hoe de business denkt. 

iets over de ervaringen van mij binnen de WD. 
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Eerst even beginnen bij de JOVD, ik ben daar 13 jaar lang lid van geweest en 
heb daar in de Oost-West commissie gezeten, dus ik heb me met name met 
de Oost-Europa commissie beziggehouden. 
Vervolgens heb ik die ervaring voortgezet binnen de WD. Ik ben de 
afgelopen jaren actief geweest binnen het internationaal secretariaat als 
referent van Hongarije en heb ook activiteiten uitgevoerd ronde de L.I.G.N. de 
E.L.D.R. en Liberal International. 
Wat betreft het referentschap voor Hongarije is er denk ik een groot succes 
waar te nemen, zoals u misschien weet is de eerste ronde geweest van de 
verkiezingen geweest in Hongarije de afgelopen zondag, en hebben onze 
liberale vrienden, een van de liberale vrienden er zijn meerdere partijen Vides 
heet die, die hebben daar flink gewonnen. Ze zijn van 6% naar 28.5% gegaan 
en daar zijn wij mede verantwoordelijk voor want we zijn daar geweest, de 
voorzitter is er geweest, de vice-voorzitter is er geweest, dhr. Bolkestein is er 
geweest en heel veel andere WO-ers zijn daar geweest en we hebben 
geholpen bij het opbouwen van liberalisme in dat land en dat willen we ook 
voortzetten in de toekomst. 

Als ik kijk naar de toekomst, en ik zeg het in feite al, denk ik dat ik dit jaar 
weinig aan het beleid kan veranderen aangezien ik op een rijdende trein 
spring, een hele succesvol rijdende trein, maar ik denk dat wat betreft volgend 
jaar ik toch een aantal gesprekken ga voeren met een aantal sleutelfiguren 
binnen de WO, mensen die belangrijke posities hebben met betrekking tot 
internationaal beleid en dan zal ik mijn beleid voor volgend jaar samen binnen 
het hoofdbestuur natuurlijk vaststellen op zo kort mogelijke termijn. 

Ik kan u nu al zeggen, ik heb het daarnet ook al gezegd, het is een rijdende 
trein, het is een succesvol rijdende trein, ik zal in eerste instantie niet veel 
veranderen aan dat beleid want ik zou niet weten waarom en ik merk ook in 
de ons omringende landen dat onze liberale vrienden heel tevreden zijn over 
hoe wij het nu doen, en hoe wij participeren richting hun. 

Prioriteiten daar ga ik het even nog niet over hebben, dat wordt heel 
interessant dat is ook denk ik een heel belangrijke uitslag van de 
besprekingen die we zullen hebben, met andere woorden van wie gaan wij 
steunen, waar gaan wij ons op richtten? 
Bij mij in het bedrijf is het zo je moet dat doen waar je het beste in bent en je 
moet daar proberen invloed uit te oefenen waar je de meeste invloed kunt 
uitoefenen en ik kan denk ik nu al zeggen dat we zo dicht mogelijk bij huis de 
meeste activiteiten zullen uitvoeren. 
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Ik denk dat onze liberale vrienden hier in de omgeving, hier in de omgeving in 
West-Europa veel steun nodig hebben, in Midden-Europa, in Oost-Europa en 
daar waar mogelijk zullen we ook steun verlenen aan onze liberale vrienden 
buiten Europa, dank u vriendelijk. 

Drs. W.K. Hoekzema: ik verzoek beide kandidaten nu de zaal te verlaten 
opdat we kort kunnen beraadslagen en de stemming kan plaatsvinden, wie 
van u mag ik het woord geven ter voorbereiding van de stemming? niet nodig, 
geen behoefte? Dan stel ik voor dat we onmiddellijk tot stemming overgaan. 
Het eerste stembriefje, u heeft zo'n prachtig vel gekregen waar allemaal 
stembriefjes opstaan. 
Het stembureau moet dus nu ingevuld worden en dat is meneer Hazelhof met 
de zijnen. 
Wil meneer Hazelhof even roepen als het stembureau compleet is? 
Ik zal aangeven wanneer er gestemd kan gaan worden, ik wil eerst het 
stembureau compleet hebben. 
Meneer Hazelhof bent u compleet? 

Dhr. Hazelhof: voorzitter, het stembureau is compleet. 

Drs. W. K. Hoekzema: dank u dan kunnen we nu overgaan tot stemming dus 
één van de twee kandidaten op het stembriefje 1 graag . 

. . . . Door u gekozen is als secretaris van ons bestuur die zich met name zal 
toeleggen op de internationale portefeuille. 
Ik wil graag Zsolt Szabo vragen hier binnen te komen zoadat we in zijn 
aanwezigheid hem officieel kunnen benoemen tot lid van het hoofdbestuur 
van de WD. 
En de heer Kraak wil ik oproepen om toch actief te blijven voor de WD, dank 
u. 

Dan een tweede vacature, dames en heren, maar voordat ik daaraan begin 
het volgende. 
Het is u opgevallen dat de voorzitter heeft gezegd dat er 37 stemmen 
ongeldig waren, wilt u alstublieft opletten dat u het tweede stembriefje invult. 
Er waren een aantal die niet het eerste stembriefje hadden ingevuld en dan is 
het automatisch fout, tweede stembriefje dus straks invullen. 
Aan de orde is dus de vacature van Wil de Vrey en het hoofdbestuur stelt 
voor mevrouw Sari van Heemskerk Pillis Duvekot en voor deze vacature is dr. 
Ir. P.J.K. Langendam medekandidaat gesteld door de afdeling Breda. 
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Ik wil eerst graag het woord geven aan Sari van Heemskerk om dus even kort 
toe te lichten waarom zei graag in het hoofdbestuur wil. 

Mevr. van Heemskerk: dank u wel voorzitter, dames en heren, toen ik vorige 
week het verzoek kreeg om mij hier voor te stellen toen dacht ik dat is vast 
een gek gevoel, in je familiekring je voor te gaan stellen en zeggen als je 25 
jaar lid van een partij bent, 25 jaar heel actief lid van een partij, maar zo zijn 
de procedures en ik doe het ook graag. 
Ik ben begonnen 25 jaar geleden als afdelingsbestuurslid in mijn dorp. 
Ik ben fractievoorzitter van een gemeenteraad geweest, ik ben 
penningmeester geweest landelijk van de Vrouwen in de WO en ik ben 16 
jaar lid van de Tweede Kamer geweest. 
Ik ben vice-president van de NAVO assemblee geweest en daarnaast 
natuurlijk heb ik voor die 16 jaar gewoon mijn geld verdient met werken en 
daar wil ik twee dingen voor noemen. 

Ik heb gewerkt voor een reclamebureau, international marketing en reclame 
en ik ben één van de bestuursambtenaren geweest, hoe kan het, van 
burgemeester van der Louw, een rode burgemeester, 7 jaar Rotterdam van 
onder tot boven van links tot rechts. 
En waarom nou het hoofdbestuur? Nadat ik aan de ene kant vaarwel heb 
gezegd aan de Tweede Kamer, dat was genoeg, ik wilde wat meer flexibiliteit, 
en toen werd ik gevraagd een paar maanden geleden zou je iets voor het 
hoofdbestuur voelen? 

Ik heb erover nagedacht, ik heb advies ingewonnen natuurlijk en ik wil het 
heel graag doen. 
Ik heb de partij in allerlei niveaus en grenia gediend met ontzettend veel 
genoegen, en ik kan ook wel zeggen met heel veel inzet. 
En als je nou luistert naar de verhalen van Willem Hoekzema gisteren en Frits 
Bolkestein dan is één punt wat er altijd uitkomt: wij moeten die discussie, die 
inhoudelijke discussie, met onze achterban maar ook met onze zwevende 
kiezer met de gewone kiezer in het land verdiepen, we moeten hem 
verstevigen en we moeten hem uitbreiden en mijn argument, maar ook van de 
leden van het hoofdbestuur en de kamercentralevoorzitters die ik heb 
gesproken is neem een kandidaat die die politieke discussie op alle niveaus al 
heeft gevoerd en dus die ervaring heeft. 

Dames en heren ik zal mijn best doen, ik wil het ontzettend graag doen en ik 
hoop dat deze verkiezing goed gaat, dank u wel. 
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Drs. W. K. Hoekzema: ik geef nu graag het woord aan de heer Langendam. 

De heer Langendam: dames en heren, enige tijd geleden heb ik mijn 
opwachting gemaakt bij de heer Bolkestein en ik heb hem verteld dat ik het 
voor mijzelf noodzakelijk vond om wat voor de WD te gaan doen. 
Te lang had ik geen enkele activiteit binnen onze partij gedaan. 
Voor het laatst heb ik op een, dat was in 1977, onverkiesbare plaats gestaan 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Uithoorn. 
Kort daarop ben ik naar het buitenland uitgezonden en heb ik mij bezig 
gehouden met mijn carrière. Mijn carrière heeft zich grotendeels afgespeeld in 
de micro-elektronica, telecommunicatie en in de informatietechnologie. 

Deze carrière stelt mij in staat op dit moment om me financieel onafhankelijk 
van een baan te kunnen opereren. Ik heb dus tijd en die tijd wil ik gaarne 
goed besteden. Ik heb geen zin om langs de kant te blijven staan en kritiek te 
leveren op wat er allemaal misgaat in Nederland. 
Vandaar dus mijn gesprek met de heer Bolkestein. 
Dat heeft geresulteerd in het feit dat ik voor wat Tweede Kamerleden van de 
WD wat advieswerk heb gedaan en wat artikelen heb geschreven, ook voor 
de heer Bolkestein, en uiteindelijk hoop ik, in juni is dat, gekozen te worden 
tot lid van de commissie wetenschap en technologiebeleid. 

De heer Gadet, van de afdeling Breda, ik ben een jaar geleden ongeveer 
verhuisd naar Breda vanuit Wassenaar, die zei maar jij bent iemand die moet 
in het hoofdbestuur, je hebt een international ervaring en carrière gemaakt in 
dat bedrijfsleven, je bent daar succesvol in geweest en wij zoeken dit soort 
mensen voor het hoofdbestuur. 
Hij heeft mij uiteindelijk over kunnen halen en vandaar dat ik maar eens 
gesteund werd in mijn kandidatuur door de afdeling Breda. 

Waarom zou ik nou een goede kandidaat voor het hoofdbestuur zijn? Nou ik 
zeg u al ik heb een enorme nationale en internationale ervaring in het 
zakenleven. 
Ik ben een resultaat gericht manager die de eigenschap heeft succes te 
hebben en dus dingen voor elkaar weet te krijgen, ik ben een doener en ik wil 
het ook bijzonder graag, ik heb er tijd voor, ik wil het graag. 
Ik heb de laatste15 jaar ben ik steeds algemeen directeur, of statutair 
directeur geweest van enkel grote bedrijven en ik vond het nu tijd worden om 
mijn verantwoordelijkheid te pakken. 
We moeten de grootste partij van Nederland worden en ik wens daar gaarne 
mijn schouders onder te zetten. 
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Ik hoop dat u op mij stemt, morgen word ik 49 jaar, als ik gekozen wordt zou 
het wel een hele bijzondere verjaardag zijn, dank u voor de aandacht. 

Drs. W. K. Hoekzema: jammer dat het vandaag niet was anders hadden we 
nog een gebakje gekregen. 
Goed, mag ik de beide kandidaten vragen de zaal te verlaten dan kunnen we 
even over u roddelen, of niet en dan gaan we snel over tot de stemming. 
Goed de kandidaten hebben de zaal verlaten ik wou u nu op roepen tot 
stemming over te gaan en let wel, de stemmingsbriefje 2. 
Wil iemand nog wat zeggen? 

Mevrouw de voorzitter van de organisatie van Vrouwen in de WO: 
Ik wilde graag namens de organisatie Vrouwen in de WO de kandidatuur van 
Sari van harte ondersteunen en we hebben daarvoor de volgende 
argumenten. In de eerste plaats vind ik het heel belangrijk dat er voldoende 
vrouwen in het hoofdbestuur zijn en dat is ook belangrijk voor de uitstraling 
voor onze partij, want zoals u gisteren van de heer Bolkestein heeft gehoord 
is het aantal vrouwelijke kiezers op onze partij minder als het aantal 
mannelijke kiezers. 
Verder vind ik dat mevrouw van Heemskerk enorm veel ervaring heeft in de 
partij waar wij gebruik van kunnen maken, ze alle gremia binnen de partij en ik 
denk dat dat als hoofdbestuurslid ook van groot belang is. 
Verder heeft ze haar contacten als Tweede Kamerlid, ook extern, en ik denk 
dat dat ook van groot belang is en daarom steunt de organisatie deze 
kandidatuur van harte. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u wel, ik geef nu graag het woord aan de 
voorzitter van de kamercentrale Den Haag. 

Dhr. Alexander Burgers van den Boogaard: ik hoop dat de microfoon het doet, 
ben ik verstaanbaar? 
Ja, de kamercentrale Den Haag wilde graag ook enige positieve woorden 
uiteraard wijden aan het voorstel om Sari van Heemskerk in het hoofdbestuur 
te benoemen, niet in de laatste plaats omdat wij in het Haagse uiteraard sinds 
jaar en dag kennen en haar hebben kunnen volgen en met haar in goede 
communicatie zijn geweest. 
Zij is voor het Haagse en naar het Haagse altijd een bijzonder trouw en 
ondernemend Tweede Kamerlid geweest met bijzonder goede ervaringen en 
uitstekende communicatie, iemand met een brede ervaring die naar onze 
opinie een hele goede aanvulling zou kunnen zijn voor het hoofdbestuur. 
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En waarom Den Haag hierover het woord voert heeft nog een tweede reden, 
zoals ik zei we hebben haar altijd kunnen zien, we hebben haar 16 jaar 
kunnen zien opereren en wij denken dat dat ook getuigd van een goed 
personeelsbeleid om vervolgens te kijken naar mensen die beschikbaar 
komen en te zien of die op andere plekken opnieuw verdienstelijk werk 
kunnen doen en naar onze opinie geldt da zeker voor Sari op een plaats in 
het hoofdbestuur. 
Den Haag heeft daarom aan het hoofdbestuur gevraagd Sari te willen 
benaderen om zich voor deze functie beschikbaar te stellen en dat hebben we 
gedaan niet dan na we ons hadden vergewist van de opvattingen over een 
dergelijke kandidatuur bij andere kamercentrales en wij zijn er zeker van dat 
er brede steun in het land is als het gaat om haar kandidatuur. 
Den Haag beveelt haar dus van ganser harte aan. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u, mevrouw van leeuwen? 

Mevrouw van Leeuwen: ja voorzitter, als Rotterdam, maar misschien ook 
gewoon als persoon, vrouwelijk voorzitter van een kamercentrale mag u ervan 
uitgaan dat ik mijn best gedaan heb mee te zoeken naar de versterking van 
het vrouwelijk deel van het bestuur. 
Ik hoop overigens dat de vergadering ook eens meedenkt naar versterking 
van het vrouwelijk deel in de kamercentrale en in de afdelingsbesturen zodat 
we die balans, die we zo graag willen krijgen, maar in ieder geval denk ik dat 
de kandidatuur van Sari van Heemskerk daar een belangrijke bijdrage in 
levert maar daar gaat het niet om want het gaat sec om datgene wat zij 
bestuurlijk te bieden heeft. 
En u weet dat Rotterdam gewoon zegt een warme, een zakelijke, een 
politieke aanbeveling waar wij veel vertrouwen in hebben. 

De heer Jan Schout: voorzitter, het spreekt bijna vanzelf dat ik haar 
kandidatuur steun. 
Al datgene wat mijn voorgangers hebben gezegd wil ik één ding, en dat is niet 
het onbelangrijkste, toevoegen Sari is een Zeeuwse. 

Drs. W.K. Hoekzema: nee, nee, we zullen ons neutraal houden. 
Goed is er nog iets meer toe te voegen? Nee, dan gaan we over tot 
stemming. 

De heer Hazelhof, voorzitter stembureau: op meneer Langendam zijn 31 
stemmen uitgebracht en op mevrouw van Heemskerk 352 stemmen. 
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Drs. W. K. Hoekzema: dat is wederom een duidelijke uitspraak, ik feliciteer 
Sari zeer met deze verkiezing en wij benoemen haar formeel als bestuurslid 
en lid van het hoofdbestuur van de WO, wij verheugen ons op de 
samenwerking en de ervaring en de deskundigheid die wordt ingebracht. 

En meneer Langendam, daar heb ik vanochtend nog even het voorrecht 
gehad mee te praten en op één van de bijeenkomsten die we hebben in het 
kader van de instuifborrel is hij ook al een keer aanwezig geweest en daar 
heeft hij zijn wetenschappelijke kwaliteiten en zijn ervaring beschikbaar 
gesteld voor de WO en ik heb van hem begrepen dat hij onverdroten door zal 
gaan om ons als WO te helpen bij de inhoudelijke kant van onze 
partijactiviteiten en ook de organisatorische kant dus wij zijn bijzonder blij met 
meneer Langendam en wij hopen dat hij zich volledig voor ons zal blijven 
inzetten. 

Dan wil ik heel graag het stembureau bedanken voor de voortreffelijke wijze 
van het tellen van de stemmen, ik weet niet of we ze in de plaats moeten 
stellen voor aanstaande vrijdag maar dit is prima gegaan en meneer 
Hazelhof, mevrouw Verhuist, de heer van Leeuwen, de heer Zandvliet en de 
heer Sterk zeer bedankt voor uw prima werk. 

Dan gaan we nu over tot het afscheid nemen van de bestuursleden waar juist 
De vacatures van zijn ingevuld en ik begin met Wil de Vrey. 
Ik ben dus nu toegekomen aan het afscheid nemen zoals we dat altijd doen 
op een jaarlijkse Algemene Vergadering van een tweetal nu inmiddels 
voormalige hoofdbestuursleden. 
Allereerst dus Wil. 

Wil werd door de Algemene Vergadering in 1995 gekozen als lid van het 
bestuur. 
Velen kende haar echter al door de vele activiteiten in bijvoorbeeld de lokale 
politiek, daar begint het vaak. 
Immers vanaf 1974 raadslid in Haarlemmermeer, van 1980 tot 1989 
wethouder in die gemeente in een zeer expanderende tijd, beiden dus in 
Haarlemmermeer zoals ik gezegd heb en vanaf 1989 burgermeester in 
Nieuwkoop. 
Naast de bijbehorende nevenfuncties die dit alles met zich bracht heeft Wil 
ook het nodige in en voor onze WO gedaan, want daar gaat het tenslotte om. 
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Van afdelingsbestuurder en statencentrale bestuurder naar 
kamercentralebestuurder, tweemaal lid van de Commissie 
Gemeenteprogramma tot ook lid van de Partijraad. 
Ook tweemaal lid van de commissie die het verkiezingsprogramma voor de 
provincie Noord-Holland wat betreft de WO samenstelde. 
Diverse partijcommissies zitting in gehad dat betekent dus vele gremia van 
binnen en buiten onze partij gediend. 
Met deze kennis en ervaring heeft Wil de afgelopen drie jaar een bijdrage aan 
het hoofdbestuur geleverd. 
Wij, de college in het hoofdbestuur, hebben haar leren kennen als een 
spontane vrouw die haar opvattingen en ideeën bloemrijk wist te verwoorden 
en die vervolgens verschillende taken op zich nam. 
In de afgelopen drie jaar is zij medeverantwoordelijk geweest voor de 
inhoudelijke discussie, was mede-instigator van de inhoudelijke discussiedag 
over energievoorziening op 25 november 1995 in Groningen en verder is zij 
sinds 26 juli 1995 voorzitter van de Commissie Evaluatie en Update van de 
reglementen, een moeilijke commissie. 
Deze commissie heeft in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 en 20 
april 1996 in Noordwijkerhout een buitengewone klus geklaard namelijk het 
voorstel voor nieuwe kandidaatstellingsreglementen vast te laten stellen, 
deze zijn door uw vergadering dus overgenomen. 

Wil is een hoofdbestuurslid die bestuurd op grote lijnen, ze was steeds bereid 
om taken op zich te nemen en tot een goed einde te brengen en in de 
combinatie met haar burgemeesterspost in Nieuwkoop vond Wil haar kracht. 
Onderwerpen die dicht bij de belangstelling van ieder gewoon lid staan 
konden door haar gloedvol worden verdedigd in het hoofdbestuur. 
Haar inbreng bij de bespreking van de Betuwelijn waren inhoudelijk goed 
voorbereid en getuigde van een grote betrokkenheid bij het onderwerp, en de 
Hoge Snelheids Lijn zullen we maar even buiten beschouwing laten want dan 
moet ik nog verder praten. 

Wil zoals wel vaker gezegd ben je niet alleen burgemeester van een plaats 
maar is die functie zovel omvattend dat het hele gezin daarin deelt. 
De combinatie van burgemeester en hoofdbestuurslid is dan ook zeker voor je 
echtgenoot wel eens een zware belasting geweest, maar het is nooit echt te 
merken geweest, daarom wil ik ook graag in uw naam als vergadering Wil's 
echtgenoot Gerard de Vrey bedanken voor de steun die hij Wil heeft gegeven. 
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Wil heeft in het hoofdbestuur geen portefeuilles waar je nou echt mee kunt 
scoren in de partij en ze heeft zich dat bij de aanvaarding terdege 
gerealiseerd maar wist ook dat deze taken gedaan moesten worden. 
Als dank willen we je in de eerste plaats een cadeau geven en dat is een 
'Humi d'or', en dat heeft iets met sigaren te maken heb ik begrepen, sigaren 
schijn je vochtig te moeten houden althans ik begrijp dat Hum i d'or iets te 
maken heeft met vocht en het zijn prachtig uitgevoerde exemplaren en het 
hoofdbestuur heeft besloten jouw de Thorbeckepenning toe te kennen. 

Dit schijnt dan de Humi d'or te zijn, wat dit zijn weet ik niet maar dat kun jij mij 
misschien uitleggen, het lijkt mij iets van tandenstokers maar dat vind ik toch 
een beetje vreemde combinatie en dit is dan de Thorbeckepenning 

Dan richt ik mij tot Hans van Baaien die eigenlijk al op 1 januari het 
hoofdbestuur heeft verlaten maar formeel is nu aan de orde het afscheid. 
Op 1 januari in verband met het feit dat hij vorig voorjaar nadrukkelijk dus 
werd gevraagd om dus campagneleider te worden en dat gaf teveel werk en 
daarnaast heeft hij ook kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor de 
Tweede Kamer en dat geheel heeft ons in goed overleg doen besluiten om 
het hoofdbestuurslid per 1 januari 1998 als geëindigd te beschouwen. 

Maar nu is aan de orde dat wij als partij op een goede manier afscheid nemen 
van Hans van Baaien. 
Voor zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur had Hans zich als een zeer 
actief partijlid laten kennen. Hij was secretaris van de Partijcommissie 
Buitenland en secretaris van de groep Nederland van de Liberale 
Internationale, het L.I.G.N. 
Ook was hij lokaal actief als lid van het kamercentralebestuur Den Haag, lid 
van het Eurocontact en van de Landelijke Commissie voor Vorming en 
Scholing, de L.C.V. 
In opdracht van het hoofdbestuur schreef hij: 'Wel vrijwillig, niet vrijblijvend', 
een visie op talentmanagement in de WD. 
Als internationaal secretaris heeft Hans van Baaien de internationale 
activiteiten van de partij in het gewone partijwerk geïntegreerd. 
Hij werd de coördinator tussen het hoofdbestuur, de partij, de WO fracties in 
de Eerste- en de Tweede Kamer en het Europees Parlement en WO 
bewindslieden. 

Voorts bouwde Hans een grote club vrijwilligers op die tijd en energie in het 
buitenlandwerk van de WO wilde steken, en daar moest veel gebeuren op 
datgene wat er al als fundament was neergelegd. 
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Natuurlijk was Hans als internationaal secretaris betrokken bij de 
voorbereiding en de vaststelling van de ELDR verkiezingsprogramma's. 
Tijdens het congres van de Liberale Internationale in Noordwijk in 1996 
konden we zien hoe serieus hij de WD op de internationale landkaart had 
gezet. 
Door hem leverde de WD een wezenlijke bijdrage aan 
democratiseringsprocessen en liberale partijvorming in Midden- en Oost
Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. 
Echter de internationale passie van Hans vervreemde hem niet van de WD in 
Nederland, integendeel, hij hield zich als hoofdbestuurslid met vele 
partijzaken bezig onder andere als lid van de Stuurgroep Talentmanagement, 
als cursusleider en als spreker op vele lokale bijeenkomsten. 
Zijn kracht lag en ligt aan de basis van de WD. 
Hij kende het Algemeen Secretariaat zijn hoofdbestuur collega's het POK en 
de afdelingen op zijn duimpje. 
In april 1997 is Hans gevraagd de verkiezingscampagnes voor 1998 te leiden. 
Tevens stelde hij zich kandidaat voor de Tweede Kamer, hij was als 
campagneleider de perfecte teamplayer, loyaal, zelfstandig, daadkrachtig en 
diplomatiek en strateeg en tacticus tegelijk maar bovenal onvermoeibaar. 

Hij was als campagneleider vrijwilliger onder vrijwilligers. 
Dat gaf hem grootvertrouwen in de Landelijke Propaganda Commissie, de 
LPG. 
WD 50, het tiende lustrum deed hij er nog even bij en er moest toch nog wel 
heel wat gebeuren, anders hadden we niet zo'n feest gehad zoals we die nu 
hebben gehad in januari. 
Bij de afsluiting van de gemeenteraadscampagne in Dordrecht wisten we dat 
we de juiste keuze voor de juiste man hadden gemaakt. 
Niemand kon op dat moment vermoeden dat Hans op 25 maart onderwerp 
zou worden van een publiek discussie, over zijn tijd als student en als 
middelbare scholier. 
Uiteindelijk ging het erom wat hij als 16 jarige al of niet zou hebben gedaan of 
gevonden, de grote openbare druk waar hij onder kwam te staan heeft Hans 
van Baaien doen besluiten terug te treden als campagneleider en voor 18 mei 
aanstaande geen zetel te aanvaarden in de Tweede Kamer, voor hem gold 
het belang van de partij en van de campagne en niet van zijn eigen persoon. 
Op zaterdag 4 april heeft hij de moeilijkste beslissing in zijn leven genomen in 
het belang van onze partij. 

Dames en heren, voor ons als hoofdbestuur van de WD is nu aan de orde 
dat we Hans van Baaien bij zijn officiële afscheid als hoofdbestuurslid 
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beoordelen op grond van zijn functioneren gedurende de afgelopen twaalf 
jaar in de partij. 
Een periode waarin wij hem hebben leren kennen als een gewetensvol en 
serieus mens met een meer, meer dan normale inzet voor de WO in het 
bijzonder en het liberalisme in het algemeen. 
Hij heeft zich altijd voor de idealen van vrijheid en democratie ingezet, altijd 
als vrijwilliger, naast een drukke baan, onbezoldigd. 
Hij maakte maximaal gebruik van zijn talenten, woekerde met zijn energie en 
tijd. 
Hij heeft zich in de afgelopen twaalf jaar de vijf beginselen van onze partij 
Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verantwoordelijkheid, Sociale rechtvaardigheid 
en Gelijkwaardigheid van alle mensen op een voortreffelijke wijze 
uitgedragen. 
Wij hopen dat hij de mogelijkheid zal krijgen zich te herstellen van de 
geweldige klap die hij heeft moeten incasseren en dat hij daarbij de schijn die 
hij tegen zich heeft gekregen met betrekking tot het beweerde optreden van 
hem in zijn middelbare schooltijd kan wegnemen. 
Als wij als hoofdbestuur daarbij behulpzaam kunnen zijn willen we hem 
daarbij graag ondersteunen. Hans wij danken je voor je bovenmatige 
geweldige inzet voor de partij en op grond daarvan heeft het hoofdbestuur 
besloten je de Thorbeckepenning toe te kennen. 

Ik weet dat je ook een sigarist bent en dat betekent ook dat je ook zo'n 
prachtige doos krijgt, een Hum i d'or, en die willen we je graag overhandigen 
en tevens de Thorbeckepenning en nogmaals ik hoop dat je in staat bent, en 
de hulp wordt geboden van de kant van het hoofdbestuur om werkelijk die 
schijn die toch naar je toegekomen is om die weg te werken wat dat is uiterst 
belangrijk, belangrijk voor jouw, belangrijk voor de partij. 

Hans van Baaien: Willem, zou ik iets mogen zeggen? Dames en heren, ik zal 
het kort houden. Door mij heen gaat één idee, in 1986 heb ik de juiste 
beslissing genomen om van deze partij lid te zijn. Het was goed om 
gisteravond en vandaag in uw midden te zijn. 
Want vanaf die zwarte dag op 4 april dat ik terug trad heb ik u zeer gemist 
midden in die campagne. 
Terugtreden en zwijgen was geen schuldbekentenis inzake mijn dierbare 
studententijd en mijn lang vervlogen middelbare schooltijd maar het de enige 
denkbare bijdrage aan onze campagne. 
Op het uur u kon ik de WO geen schade toebrengen. 
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Die zetelwinst dat is uw zetelwinst, dat is de zetelwinst van Willem Hoekzema 
en Frits Bolkestein, van parlementariërs en vrijwilligers en ik feliciteer u van 
harte, dat was een goed gevoel voor de televisie zittend 38,39 zetels. 

Dames en heren, na de eerste publicatie over mijn studententijd in het blad 
Vrij Nederland volgde een mediahype die ik als PR-adviseur nooit had kunnen 
Voorspellen. Tien dagen hield die hype aan en de gevolgen waren 
verwoestend. Ik werd maatschappelijk uitgebannen, mijn vrienden, mijn 
familie, mijn dierbaren hebben het heel zwaar gehad maar gelukkig wilde ze 
het met mij zwaar hebben. 
Er werd een beeld van mij neergezet waar ik mij niet herkende. 
In zijn 4 mei reden, dames en heren, heeft Adriaan van Dis terecht gezegd 
dat we veel te gemakkelijk omspringen met de woorden als nazisme, daar 
doen we de slachtoffers geen recht mee. 
Voor mij doofde het licht toen ik als zodanig werd gebrandmerkt, op de tast, 
dames en heren, heb ik mij getracht tegen hele vreemde aantijgingen te 
verzetten en net als in de jaren '50, u kunt zich de commissie Mccarthy 
herinneren, moest ik mijn onschuld als 16 jarige bewijzen en achteraf is denk 
ik ook de manier waarop ik dat deed niet de goede manier geweest in die 
mediahype want ik heb me laten meezuigen. 
Ik weet niet of het zo relevant is om de schijn van het schoolplein, de 
indrukken van de studententijd dames en heren, er zijn ook een aantal 
publicaties in de media geweest die daar het nodige over hebben gezegd. 
Nee de vraag is hoe relevant het is en hoe iemand heeft gedaan in de periode 
dat hij actief is geweest in een bedrijf en bij de WD. 

Hoe u als hoofdbestuur daarover heeft geoordeeld, over die WD tijd, dat zegt 
voor mij meer, meer dan genoeg. 
En ten onrechte is ook in de media beweerd dat de WD iets had moeten 
doen, nee die WD kon in die campagnetijd niets doe en het past de WD 
geen enkel verwijt en ik heb van u, mensen achter de tafel, maar ook mensen 
hier voor de tafel, voldoende steunbetuigingen, gewoon menselijke 
steunbetuigingen niet meer dan dat maar gewoon telefoontjes gekregen en 
daar ben ik u allen ontzettend dankbaar voor. 

Dames en heren, vandaag stel ik toch ook de vraag aan de politiek en de 
media of gedrag, vermeend gedrag, opvattingen, vermeende opvattingen van 
een 16 jarige tegen een kandidaat politicus van 37 mogen worden ingezet 
gebruikt om hem buitenspel te zetten, om hem een beroeps- misschien 
bestaansverbod op te leggen. 
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Is meningsvorming en de daarbij optredende beeldvorming, dames en heren, 
in de schoolklas strafbaar? Zijn de discussies op het schoolplein relevant 21 
jaar later, moeten schoolkinderen al politiek correct zijn? 
De Amerikaanse president heeft een stickie gerookt, was het zo belangrijk of 
hij inhaleerde of niet? 
Een obscuur briefje van 18 maart 1970 waarvan niemand de herkomst kent of 
kan vaststellen is dat de basis van een finale afrekening? 
Voorts stel ik, dames en heren, moet een 37 jarige kandidaat verplicht zijn 
onomstotelijk tegenbewijs te leveren tegen alles wat over hem gezegd wordt? 
En nogmaals is het relevant, dat is een vraag. Leven we in die tolerante 
rechtstaat die we willen hebben of zijn we uitgeleverd aan de waan van de 
dag? 
Is de schone schijn belangrijker dan feiten of daden, zijn deadlines, dames en 
heren, belangrijker dan zorgvuldigheid. 
De politiek, en ik ga nu afronden natuurlijk, het gaat om idealen, het moet. 
Politiek is niet voor bange mensen, voor mij is er maar een weg dames en 
heren, maar één doel en dat is eerherstel en ik heb Willem Hoekzema zijn 
boodschap goed begrepen. 
Het gaat om een nieuw begin, de WD heeft daar vandaag al een aanvang 
mee gemaakt door dit fantastische vertrouwen . 

. . . . Haya kon haar rug recht houden en haar eer was niet aangetast, zei Haya 
niet het liberalisme is het waard om voor te vechten zolang je leeft. 
Ik zeg het haar na, het kalf is nog niet verdronken de put moet wel worden 
gedempt, ik dank u hartelijk, het is zo goed om bij u te zijn. 

Drs. W.K. Hoekzema: Ik wil ook graag nog het woord geven aan Wil de Vrey. 

Wil de Vrey: dank u wel meneer de voorzitter, na de woorden van Hans van 
Baaien waarvan ik het heel perfect vind dat hij ze heeft uitgesproken wil ik 
allereerst zeggen dat ik, en ik denk ook Hans, hij heeft er niet over kunnen 
spreken, heel blij zijn met de Thorbeckepenning. 
Een staatsgeleerde die een organisatie van de Nederlandse staat destijds op 
het papier heeft gezet waar we gisterenavond nog van zeiden wat is dat 
actueel, het is een eer om die penning te krijgen, hartelijk dank aan uw 
hoofdbestuur. 
En dan ontvingen we beiden een Humi d'or, een aantal van ons zal weten wat 
het is en een aantal zal denken je woont toch aan een plassengebied hier je 
hebt toch water genoeg wat moet je met een Hum i d'or. 
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Het is in feite iets, om als je rookt en daar kun je van genieten tijdens een 
glaasje of met een goed gesprek, een mogelijkheid om een sigaar in een 
bepaalde temperatuur te brengen en ook in een bepaalde vochtigheid. 
Dus vanachter de tafel hoorde ik je zou er bijna van gaan roken maar doe dat 
dan met mate en dan mag ik u het echt aanbevelen. 

Meneer de voorzitter ik zou graag, drie jaar kijk ik terug met veel plezier naar 
het hoofdbestuur, en mag ik even een drietal punten aanstippen die in feite 
het belang van het hoofdbestuurslid in mijn gevoel onderstrepen en het 
belang met name om dat te hebben met een partij als de WD. 
Samen met de collega's in het hoofdbestuur onder uw voorzitterschap, 
meneer de voorzitter, hebben gewerkt aan een inhoudelijke discussie en dat 
kwam ook net naar voren. 
Het is mooi dat we in het Noorden zijn want u gaf al aan zo hier in 
Leeuwarden, zo'n drie jaar geleden, hebben we een congres gehad in 
Groningen, en dat was het thema over energie en dat was in het gebouw van 
de Nederlandse Gasunie. 
Daar kwamen op half tien 's ochtends onverwacht de varkensboeren en toen 
was de vraag hoe gaat de WO daarmee om. 
Daar zou verschijnen, en die verscheen ook, Margreet de Boer de minister en 
daar zou ook in die week de discussie zijn met onze minister Jozias van 
Aartsen. 
En wij zijn erin geslaagd als WO om de discussie aan te gaan, niet alleen 
met de kamercentrales en de afdelingen, maar ook met de belanghebbend en 
, de boeren. 
En ik denk dat dat een voorbeeld is van de discussie in een democratische 
partij, discussieer met de belanghebbenden en ook al zijn ze tegen je en het 
scherpt je ideologie, en ik pak eigenlijk de woorden op van Ciska Schijndel 
van de JOVD, het helpt je om je mening te vormen ook al ben je niet elke dag 
met zo'n onderwerp bezig, dat is perfect. 
Kortom die inhoudelijke discussie dat is een punt waaraan wij blijven werken 
en waar we ook aan gewerkt hebben. 
Het tweede punt wat ik belangrijk vind in de partij, en waar we aan werken is 
aan de organisatie van de partij, de communicatie. 
Een heldere organisatie lijn, duidelijk zijn hoe je werkt als partij, dat is heel 
belangrijk om ook de kiezer aan je verbonden te weten. 
Wij hebben als Commissie Keur in het kader van de exacte regelgeving een 
aantal statuten en reglementen in een nieuw jasje gedaan zoals, u gaf dat al 
aan, het jaar 2000 daar geen verrassing voor is. 
Een gedeelte is ingevoerd en een gedeelte nog niet. 
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Ik dank in ieder geval alle leden van de Commissie Keur, en er zijn er een 
aantal achter de tafel aanwezig maar ook in de zaal, en met name de heer 
Prins heeft daar zeer veel aan gedaan. 
Ik dank hun voor de bijdrage die ze geleverd hebben. 

Ter afronding ligt er nog één onderwerp en dat is in feite de ombouw van de 
positie van de ondercentrale in een vrijwillig samenwerkingsverband. 
Daar zijn nu twee Algemene Vergaderingen over gegaan en ik kan me 
voorstellen dat de initiatieven die nu van onderop komen, en ik noem 
bijvoorbeeld de kamercentrale Leiden, waar een communicatieplan het licht 
heeft gezien waarin staat dat het niet alleen belangrijk is dat er contacten zijn 
tussen hoofdbestuur en kamercentrale maar met name ook naar afdelingen 
en dat je daarin een vrijwillige overleg met een ondercentrale een vorm kan 
geven die ook weer die positie van die afdelingen sterker maakt. 
Kortom ik denk dat van onderop deze materie, dat we het iets te snel hebben 
gebracht maar deze materie door zal gaan en dan gewoon door de partij zelf. 
En het derde punt dat is eigenlijk elk partijlid, elke kiezer respectievelijk elk lid, 
de communicatie. 
Als hoofdbestuur werden we er af en toe mee geconfronteerd als er een vorm 
van onmin is tussen de leden, de troubleshouting, we praten er in feite op 
vergaderingen niet veel over maar het leeft wel en met name als een partij 
groter wordt komen er heel veel mensen binnen die denken hier ben ik een 
soort God in Frankrijk en ze gaan maar voor ons opzij. 
Dat levert confrontaties op en ik geloof zoals wij als hoofdbestuur een 
systeem hebben opgezet samen met de kamercentrales dat het hel belangrijk 
is voor de partij maar ook voor de persoon, want een persoon die iets in de 
partij wil doen ia altijd iets om vast te houden omdat die gemotiveerd is. 

Ik sluit af, ik dank voorzitter uw hoofdbestuur voor de collegialiteit en ook voor 
de prettige sfeer in de vergaderingen, het was wel eens wat laat maar de 
wegen zijn dan rustig dat voordeel hebben we dan weer dat is altijd wel een 
ontspanning moet ik zeggen. 
Ik dank de medewerkers van de gracht via Daan Zwart voor hun inzet, het valt 
niet mee om met politici te werken, om met bestuurders te werken en toch 
een tempo te draaien wat je moet draaien, hartelijk dank. 
Ik wens de opvolger van mij Sari van Heemskerk veel succes, ik denk met 
name vanuit haar kamerervaring dat ze combinatie kamer en hoofdbestuur 
goed kan leggen en ik wens u allen die in discussie is, of het nu in Tweede 
Kamer verband, provinciaal, gemeentelijk of Europees is ik wens u een hele 
liberale toekomst toe vanuit de gedachte dat het een uitdaging is omdat de 
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partij blijft, dat wij een kiezer erbij betrekken en een lid en dat is de toekomst 
waarvoor wij staan en daar blijven we aan werken, dank u wel. 

Drs. W. K. Hoekzema: ik ben nu bij het één na laatste punt van de agenda en 
dat is de rondvraag. Wie mag ik het woord geven? 

Mevrouw van Leeuwen: ik weet dat we allemaal heel graag willen beëindigen 
en naar ons broodje willen maar dat neemt niet weg dat ik nog graag van 
deze gelegenheid gebruik wil maken. 
Wij hebben het gedurende deze dagen verschillende keren gehad over onze 
ambities, we hebben het gehad over de grote avonden, ik denk dat ik even 
terug wil komen op dat die grote avonden wel intern waren maar niet 
ophouden vandaag, ik denk dat een heel groot stuk van de winst die wij 
gecreëerd hebben vooral gekomen zijn uit enthousiasme van mensen die dag 
in dag uit, kraampje hier kraampje daar, mensen in ieder geval in het 
Rotterdamse maar ik weet ook in andere was dat zo, de motivatie daarvoor 
weet ik heel zeker is in ieder geval gelegd voor een groot deel in het 
enthousiasme in het samenzijn in die grote avonden. 
En ik weet ook dat er voor die grote avonden tot stand kwamen, en dat weten 
wij uit de kamercentrales allemaal heel goed en daarom zeg ik dat ook zo 
allemaal hier, is er nog wel eens wat heen en weer gekissebis geweest met 
de gracht, je zal maar op de gracht gezeten hebben in die tijd zeg ik dan de 
kritiek die was er maar wat er vooral is en dat wil ik namens iedereen kwijt is 
dat wij een ongelofelijke waardering hebben voor de mensen op de gracht die 
ondanks nachtwerk, alle inspanningen, er waren het gedaan hebben 
waarvoor ik graag uw aller applaus wil. 

Drs. W.K. Hoekzema: voortaan is het, dames en heren, 'gracht dag en nacht'. 

Kees Mijnders: Dat kunnen we gaan uitproberen door eens te bellen. 

Drs. W.K. Hoekzema: De afgelopen weken kon u dat hoor, dat garandeer ik 
U. 

Dhr. Vermeer: meneer de voorzitter, ik zit met een klein probleem. Als 
afdeling Rijswijk hebben wij in Papendal bij de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma een heleboel amendementen ingediend, u herinnert 
zich dat misschien nog wel, zowel inhoudelijk als op de kandidatenlijst. 
Het inhoudelijke daar wil ik het even over hebben. We hebben het 
verkiezingsprogramma met aandacht bekeken en tot onze verbazing is er 
naar onze mening genomen besluit daar niet in verwerkt en dat betrof de 
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regels 178 tot en met 180, nou wil ik hier niet de inhoudelijke discussie nog 
een keer voeren want dat lijkt me geen goede zaak en niemand die hier de 
goede stukken denk ik bij de hand heeft maar wij hebben gemeend te moeten 
constateren op die ochtend dat als ik het meen was u het en niet de heer 
Haafkens die toen zei dat amendement A 112 wat dat betreft de mening goed 
weergaf dus toen spontaan werd overgenomen en wij vinden dat dus niet 
terug in dit stuk en daarom is het zo van belang om dat op dit moment onder 
andere de gemeente Rijswijk nogal wat zwak is uitgedrukt in de gevarenzones 
zit met betrekking tot een grote broer die naast ons zit en die graag een deel 
van ons wil hebben en daarom is die zinsnede voor ons erg belangrijk het 
gaat om de laatste regel in feite van dat punt 11 uit Democratie en 
Rechtsstaat. 

Drs. W. K. Hoekzema: Ik zeg u toe dat we dit nog eens zorgvuldig zullen 
nagaan op basis van de notulen van die vergadering en dan zal dat als dat 
uitspraak is van de vergadering daar in Papendal zal dat dus nog moeten 
worden gecorrigeerd en niet anders. 

Dhr. Vermeer: dat heeft ook onze instemming en we gaan er ook vanuit 
dat in het woordelijk verslag dit gewoon terug te vinden moet zijn en ik heb 
begrepen van één van de medewerkers dat dat woordelijke verslag er is dus 
dan ga ik ervan uit dat dat er gewoon in staat en hoop ik ook dat het bestuur 
deze essentiële zinsnede duidelijk wil maken en dat dus gecorrigeerd wordt 
met name ook op dit moment bij de kabinetsformatie. 

Drs. W. K. Hoekzema: we zullen een erratum dan in het 
verkiezingsprogramma opnemen, heel correct, heel netjes en heel duidelijk. 

Dhr. Vijzelaar: dat de afdeling Rijswijk dit ten tonele voert als ze daar drie 
weken geleden een brief over hadden geschreven dan hadden ze nu in het 
openbaar het antwoord kunnen geven. 

Drs. W.K. Hoekzema: maar goed ik vind het niet meer dan correct dat als we 
een steek hebben laten vallen we die steek oppakken en de trui netjes gaan 
breien. 

Dhr. Boerman, afdeling Eindhoven: voorzitter, een zaal heeft twee kanten. 
Voorzitter, al enige jaren in, althans de tijd dat ik in de partij meedraai en dat 
is al een tijdje, speelt steeds weer de discussie in de afdelingen wie 
verantwoordelijk is voor wat en dan bedoel ik de persoonlijke 
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aansprakelijkheid van afdelingbestuurders voor het geen wat er kan gebeuren 
en wanneer de afdelingen aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Sommige afdelingen zijn overgegaan om rechtspersoonlijkheid aan te vragen 
en als nieuwe voorzitter van Eindhoven sta ik opnieuw voor de vraag moeten 
wij rechtspersoonlijkheid worden en een verenigingsstatus krijgen of zijn wij 
afgedekt door de verenigingsstatus van de WD. 

Ik zou het op prijs stellen, voorzitter, als er van de kant van uw hoofdbestuur 
een heldere en duidelijke notitie over dit onderwerp komt en een heldere 
duidelijke juridische uitspraak zodat we weten waar we aan toe zijn. 

Drs. W.K. Hoekzema: dank u zeer voor deze handreiking, het is te 
ingewikkeld om dat even in een rondvraag te gaan beantwoorden anders gaat 
het niet zorgvuldig. 
Wij zullen alle afdelingen daartoe een notitie sturen. 
Annelieze van der Stoel: voorzitter, zoals het er nu naar uit ziet is dit 
vooralsnog mijn laatste congres als volksvertegenwoordigster van de WO ik 
wou daarom een paar woorden tot het congres richten. 
De historische verkiezingsuitslag die is gemaakt, als die tenminste zo blijft bij 
de Kiesraad, nou ja daar zijn al genoeg opmerkingen over gemaakt, maar dat 
neemt niet weg dat het een historische uitslag is geworden en wat mij betreft 
is het ook historisch omdat het de mogelijkheid zou bieden dat het CDA in de 
hoek terechtkomt nu zij niks hebben teruggepakt van voorgaande 
verkiezingen waar ze wat mij betreft ook op de juiste plaats zouden zitten 
namelijk dat ze het gat vullen van het ontbreken van een echte conservatieve 
partij in Nederland. 

Mij is opgevallen dat vandaag ook heel vaak het woord discussie is gevallen 
en ik hoop oprecht dat de partij het zal aandurven om een daadwerkelijke 
inhoudelijke discussie met elkaar aan te gaan de komende jaren en als het 
erop aankomt zal ik Sari ook daar graag bij willen steunen omdat ik al zelf 
heel lang pleidooi hou voor een goede discussie binnen de WO en dat is ook 
hard nodig omdat we te maken hebben met veel zwevende kiezers maar ook 
de fractievoorzitter heeft geconstateerd dat we ook doelgroepen in 
onvoldoende mate hebben bereikt en daarom is die discussie ook nodig om 
naar buiten toe te kunnen laten zien dat je een levende liberale partij bent en 
ik hoop dan dat dan ook eens een keer inhoud zou kunnen worden aan wat 
we wel eens zeggen als WO in verkiezingstijd dat het liberale huis vele 
kamers heeft maar dat dat dan ook in die discussie tot uitdrukking mag 
komen. 
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Maar als het daarbij zou blijven dan zou het een discussie worden om de 
discussie en dat kan nooit de bedoeling zijn binnen een liberale partij en ik 
hoop dan ook dat de komende kamerfractie de gelegenheid te baat neemt om 
die discussies ook actief op te pakken en dat ook wil laten zien door voor de 
verschillende doelgroepen en thema's die we hebben ook duidelijk 
aanspreekbare figuren in die fractie naar buiten te laten treden zodat de 
kiezer ook weet die WO heeft op veel punten een helder standpunt en heeft 
daar ook een goede vertegenwoordiger bij. 
Voorzitter als da zou gebeuren dan denk ik dat een belangrijk deel van de 
weg geplaveid is en die inhoudelijke discussie binnen de WO en dat naar 
buiten toe uitstralen door de fractie en dat er ook veel gezichten zijn die ook al 
die standpunten uitstekend kunnen verwoorden dat die weg dan geplaveid is 
voor het doorgroeien naar de grootste partij van Nederland ik zou dan willen 
afronden met die leden die hier aanwezig zijn maar ook die vandaag niet 
aanwezig zijn voor de steun die ze in de loop van de jaren hebben willen 
geven ik ben daar erkentelijk voor en ik hoop dat we gezamenlijk met de 
besluiten die nu genomen zijn op weg kunnen gaan naar de grootste liberale 
partij van Nederland te worden, dank u wel. 

Drs. W.K. Hoekzema: Annelieze ik heb respect voor jouw korte toespraak hier 
in deze vergadering, respect omdat daar enthousiasme voor de partij 
uitspreekt, bereidheid om die partij te blijven dienen, bereidheid om ons en 
Sari te helpen om van die discussie, die inhoudelijke discussie, in onze partij 
meer te maken dan we tot nog toe hebben gedaan. 
Ik ben blij met je woorden en ik ben blij dat je bij ons blijft. 

Dames en heren, als er verder geen vragen meer zijn dan sluit ik de 
vergadering en u heeft nog de gelegenheid om te lunchen, wel thuis en een 
goed weekend. 
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51 STE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING (101ste algemene vergadering) 

vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 29 april 1998 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van 
de VVD wordt gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 
16 mei 1998 in Stadscafé De Harmonie, 
Ruiterskwartier 4 te Leeuwarden (058-2330230). 

In deze tweede aanvullende beschrijvingsbrief treft u 
een beknopt CV van de kandidaat voor het hoofdbestuur 
(plaats "De Vrey") aan. De sluitingsdatum voor het 
indienen van medekandidaten was 7 mei, door de partij 
is één andere kandidaat gesteld. 

AGENDAPUNT 11 
VERKIEZING LEDEN VAN HET 
HOOFDBESTUUR 
Benoeming van een secretaris voor de organisatie 
(vacature d). 
De voor deze vacature gestelde kandidaten zijn in 
alfabetische volgorde: mevrouw S. van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (kandidaat gesteld door het hoofdbestuur) 
en de heer dr. ir. P.J.K. Langendam (kandidaat gesteld 
door de afdeling Breda). 

Een korte levensbeschrijving van mevrouw Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot: 
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot is geboren in 1940. 
Na de middelbare school heeft zij een jaar in de VS 
gestudeerd. Vervolgens heeft zij de secretaresse
opleiding bij Scheevers gevolgd. Vervolgens is zij 
beleidsmedewerkster bij de gemeente Rotterdam 
geworden, waar zij zich met name bezighield met 
reclame en marketing. Als nevenfunctie bekleedt zij 
onder meer het vice-voorzitterschap van Veilig Verkeer 
Nederland. Sinds 11 november 1982 is zij lid van de 
Tweede Kamer, maar zal daarin na de verkiezingen niet 
meer terugkomen. 

Een korte levensbeschrijving van de heer 
Langendam: 
De heer Langendam is geboren in 1949. Nadat hij 
technische natuurkunde aan de TU Eindhoven heeft 
gestudeerd, is hij gepromoveerd tot doctor in de 
Wiskunde en Natuurkunde te Leiden. Vervolgens heeft 
hij onder meer gewerkt als commercieel manager bij 
Philips en als commercieel en later algemeen directeur 
bij PIT en Orion Telematica bv. 

Tweede aanvullende beschrijvingsbrief 51e JAV 1998/08-05-98 



.... 
CU 
·- C) .... c: 
.c ·-tn '-
tnCU c:" ·- n:s > C) •-.. ·-I.. 

..c:: 
(.) 
tn 
CU 
al 

--::::s 
> c::: 
ca 
<( 

I.. 
CU 
> 

CD 
s::: 
CD 
E 
CD 
C) -<( 

51STE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING (101ste algemene vergadering) .. 
vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 6 april 1998 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van 
de VVD wordt gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 
16 mei 1998 in Stadscafé De Harmonie, 
Ruiterskwartier 4 te Leeuwarden (058-2330230). 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de 
centralevergaderingen van de ondercentrales en 
kamercentrales, de commissies van advies (art. 60 
h.r.) en de bijzondere groepen (art. 78.1 h.r.) zijn in 
totaal 21 wijzigingsvoorstellen ingediend op de 
beschrijvingsbrief die op 13 februari aan u is 
toegezonden. De wijzigingsvoorstellen treft u in 

• deze aanvullende beschrijvingsbrief aan. 

Tevens zijn opgenomen: 
• Een beknopte agenda 
• De routebeschrijving naar De Harmonie 
• De rekening & verantwoording 1997 (bijlage 1) 
• Twee beknopte CV's van kandidaten voor het 

hoofdbestuur (plaats "Van Baaien") 

Als losse bijlage bij deze beschrijvingsbrief wordt u 
het Jaarverslag 1997 toegezonden. 

In de tweede aanvullende beschrijvingsbrief van 8 
mei 1998 zullen de gegevens van kandidaten voor 
de vacature in het hoofdbestuur van secretaris voor 
de organisatie (plaats "De Vrey"). De 
sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 
7 mei. 
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BEKNOPTE AGENDA/51e JAV(101e A V) 
te Leeuwarden. 

- Programma en alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen . 

........ vrijdag 15 mei 1998, 17.00 uur ........ 

Ontvangst , met gelegenheid voor een aperitief en diner 
17.00-19.30 uur 

I. PROGRAMMA 
19.30 uur 

1. Opening en redevoering door de voorzitter van de WO, drs. W.K. Hoekzema 
2. Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 
3. Avondprogramma en gelegenheid tot het stellen van vragen door de afgevaardigden aan 

de fracties, alsmede 
• Statement door de lijsttrekker van de WO in de Tweede Kamer, mr. drs. F. 

Bolkestein. 
• Statement door de fractievoorzitter van de WO in de Eerste Kamer, dr L. Ginjaar. 
• Statement door het WO-lid van ~Europese Parlement, mr. J.G.C. Wiebenga 

Zaterdag 16 mei 1998, 10.30 uur 

I. ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN 

4. Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 1997, alsmede het gevoerde 
beleid van het hoofdbestuur in 1997 uaarverslag) 

5. Verslag van de commissie van drie leden (financiële commissie) 
6. Vaststellen van het beleidsplan/ begroting 1998 
7. Benoeming van een commissie van drie leden (financiële commissie) 

8. Redevoering door de voorzitter van de JOVO, Ciska Scheidel 

11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

9. Behandeling van het voorstel voor wijziging van de contributie 
10. Vaststelling door de algemene vergadering van het aantal leden van het hoofdbestuur 
11. Verkiezing van een aantal leden van het hoofdbestuur 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

..... .. zaterdag 16 mei 1998, afsluitende lunch 
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AGENDAPUNT 4: REKENING & VERANTWOORDING 

Zie bijlage 1 

AGENDAPUNT 6: BELEIDSPLAN 
Wijzigingsvoorstel , algemeen 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (1) 

Tekst De afdeling Schouwen-Duiveland stelt voor: 
• Het beleidsplan 1998 kritisch door te nemen op leesbaarheid 
• De genoemde projecten te herformuleren naar meer concrete 

doelstellingen en meetbare (tussentijdse) resultaten. 

Toelichting Het beleidsplan is over het algemeen moeilijk leesbaar. Regelmatig raakt men 
het verband in het verhaal kwijt. Wil het beleidsplan draagvlak binnen de partij 
krijgen, dan zullen de leden zich tenminste de hoofdlijnen van het beleid eigen 
moeten kunnen maken. 

Inhoudelijk stelt de afdeling kanttekeningen bij de formulering van de 
voorgenomen projecten. Een project wordt gekenmerkt door een duidelijke 
doelstelling en te behalen meetbaar resultaat. De huidige formulering is te 
vrijblijvend. Ook is spraké van defensief taalgebruik zoals "het ligt in de 
bedoeling te komen tot". Ook wordt de doelstelling soms onvoldoende 
gespecificeerd, zoals "Jongeren-ideeënboek" of "Deelname aan 
publieksactiviteiten". 

Advies HB In 1999 zal m.b.t. het beleidsplan meer aandacht worden besteed aan de 
leesbaarheid van het beleidsplan, alsmede aan het stellen van doelstellingen 
en resultaten. 

Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 2, Communicatie, PR&Voorlichting 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (2) 

Tekst Verandering van het geformuleerde project in: 
In 1998 zal in overleg met de LPC een meerjarig communicatieplan worden 
opgesteld; dit plan zal op de 1 02e algemene vergadering aan u worden 
voorgelegd. 

Toelichting Het voorgestelde project lijkt een miscommunicatie op zich: "Wij nemen ons 
voor om aansluitend op de campagne-activiteiten, op basis van een eerste 
aanzet tot een meerjarig communicatieplan en activiteiten extern te 
communiceren en meer vorm en inhoud geven'. Deze tekst is 
onuitspreekbaar. 

Advies HB Tekstsuggestie is inderdaad verduidelijking. Echter 102e AVis reeds in maart 
1999 en behelst de kandidaatstelling EK. Het communicatieplan dient in 
samenhang met de innovatie van de partij te worden gezien. 
Nieuw tekstvoorstel hoofdbestuur: In 1998 zal in overleg met de LPC, in 
samenhang met de innovatie van de partij, een meerjarig communicatieplan 
worden opgesteld. 
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Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 3.1, Jongeren 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (3) 

Tekst Toevoeging nieuw project: 
De mogelijkheid. tot komen tot een nieuwe serie WO gemeentegames te 
organiseren via Internet zal worden onderzocht. Indien dit haalbaar is zal zo'n 
game worden georganiseerd in de aanloop naar de verkiezingen van 1999. 

Toelichting Via internet kan een groot deel van de jongeren worden bereikt. De positieve 
ervaringen van het gemeente-game dat in 1997 is georganiseerd kunnen op 
die manier grootsehanger worden gerealiseerd. 

Advies HB Afwijzen. De ervaringen met de gemeentegame in 1997 waren gemengd. De 
deelnemers waren zeer enthousiast over het spel en de organisatie. De 
opkomst van de deelnemers was echter teleurstellend, hetgeen negatieve 
consequenties had voor de financiën. Het hoofdbestuur betwijfelt dat de 
gemeentegame via internet een groter bereik zal hebben dan in de 
oorspronkelijke opzet. Daarnaast meent het hoofdbestuur dat de 
pro-actieve deelname tijdens de bijeenkomsten noodzakelijk is voor het 
welslagen van de gemeentegame. Overigens is de Haya van 
Somerenstichting bezig met het ontwikkelen van een variant van een 
gemeentegame, echter niet op internet. 

Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 3.3. Vrouwen 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (4) 

Tekst Het voorgenomen project met betrekking tot het opzetten van een cursus 
"verandering communicatiestijlen" hoort niet thuis bij de "vrouwen". Dit project 
schrappen of onderbrengen bij public relations. 

Toelichting De afdeling Schouwen-Duiveland is tegen positieve acties ten behoeve van 
het versterken van de positie van vrouwen in de WD. Vrouwen zijn immers 
gelijkwaardig aan mannen. 

Advies HB Voorstel afwijzen. Het hoofdbestuur is voor het wegnemen van barrières 
waardoor vrouwen niet in de gelegenheid worden gesteld op dezelfde wijze 
als mannen een betaalde baan aan te nemen. Uit de praktijk is gebleken, dat 
met name de verschillende wijzen van informatieoverdracht tussen mannen 
en vrouwen een belangrijke hobbel is voor vrouwen om actief te worden. Het 
is in het belang van de WO dat vrouwen actief worden en een betaalde 
carrière kunnen nastreven, bijvoorbeeld in de politiek. 

Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 4.1 Inhoudelijke discussie 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (5) 

Tekst Toevoegen project. In overleg met de KC Haarlem zal in het najaar van 1998 
een landelijke discussiedag over Sociale Zekerheid worden georganiseerd. 
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Toelichting Gezien het verloop van de landelijke vergadering op 30 januari jl. en de 
gebleken behoefte om te komen tot een interne-discussie over dit onderwerp 
zal dit project voortvarend ter hand moeten worden genomen. 

Advies Overnemen. Het hoofdbestuur is reeds in contact met het bestuur van de KC 
Haarlem getreden om haar toezegging op de BAV in het najaar van 1998 
gestand te kunnen doen. 

Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 5.4. Intern gerichte media 

Afdeling Schouwen-Duiveland,. (lij 

Tekst Project toevoegen: 
Onderzoeken of (bijna) alle intern en extern gerichte media op internet kan 
worden gepubliceerd. Dit onderzoek zal uiterlijk eind 1998 zijn afgerond, zodat 
in de 1 e AV van 1999 daarover voorstellen kunnen worden gedaan en 
besluiten kunnen worden genomen. 

Toelichting Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen geïnteresseerden beter en sneller 
van informatie te voorzien tegen lagere kosten. De onlangs ingevoerde 
bijdrage in de kosten van bv. het Thorbeckehuisnieuws had wellicht 
achterwege kunnen blijven indien een groot aantal abonnee's het 
Thorbeckehuisnieuws via internetie-mail zou kunnen raadplegen. 

Advies HB Intentie betrekken bij het meerjarig communicatieplan dat in 1998, in overleg 
met de LPC, in samenhang met de innovatie van de partij, zal worden 
opgesteld. 

Wijzigingsvoorstel beleidsplan, hoofdstuk 6.1. Marketing 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (7) 

Tekst Het voorgenomen project m.b.t. het marktonderzoek naar de kiezer dient niet 
te worden beperkt tot gebruikers van internet. 

Toelichting Het onderzoek is niet representatief als 100% van de respondenten een 
internetaansluiting heeft. 

Advies HB Afwijzen. In de tekst van het beleidsplan staat: "dit onderzoek zou eventueel 
(op zeer eenvoudige en niet-arbeidsintensieve wijze) ook via internet kunnen 
plaatsvinden". Marktonderz.oek is een kostbare zaak. Om snel en betrouwbaar 
inzicht te kunnen krijgen in verlangens en ideeën van WO-leden is 
marktonderzoek op zich een goed middel. Op welke wijze dit onderzoek dient 
plaats te vinden, zal te zijner tijd besloten moeten worden. 

Wijzigingsvoorstel begroting 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (8) 

Tekst De afdeling Schouwen-Duiveland stelt voor de post Ledenwerving aanzienlijk 
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te verhogen tot 273.000 en deze middelen te halen uit een lage uitgave voor 
Midden en Oost Europa (30.000), PR en voorlichting (100.000) bestuur 
(20.000) en horizontale beleidsvelden (100.000). 

Toelichting De stijging van PR en Voorlichting met 87.000 en de daling van Ledenwerving 
met 137.000 onderschrijven het vermoeden dat communicatiebeleid een 
beleidsdoel lijkt te worden in plaats van een middel om partijdoelstellingen te 
behalen. 
• Midden en Oost Europa drukken zwaar op de begroting (271 ); hoe is dit bij 

andere liberale partijen in Europa; 
• Ledenwerving daalt te sterk (van 160 naar 23) in relatie tot genoemde 

problemen met betrekking tot de totale contributie-opbrengsten; dit komt 
onevenwichtig en ondoordacht over. 

• Bestuurskosten stijgen van 257 naar 295; wat is de rechtvaardiging 
hiervan? - · 

Advies HB Afwijzen. Voorgesteld wordt de post ledenwerving te verhogen met 250 
duizend gulden en dit te financieren uit de middelen voor Midden-en Oost 
Europa. Dit is echter niet mogelijk omdat het hier een doelsubsidie van de 
overheid betreft die ten goede dient te komen aan activiteiten in Midden-en 
Oost Europa. De kosten van partijvoorlichting zijn sterk verhoogd door het 
organiseren van de zgn Grote Avonden met Bolkestein, zoals de avonden in 
1997 in Nieuwegein en Zaanstad. Het budget voor ledenwerving en 
ledenbehoud was in 1996 éénrnalig sterk verhoogd voor het voeren van een 
landelijke ledenwerfactie. De bestuurskosten stijgen door de correctie met het 
algemeen prijsindexcijfer_en de toename van activiteiten in een 
verkiezingsjaar. · 
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11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

AGENDAPUNT 9: WIJZIGING CONTRIBUTIE .. 

NOTA VAN WIJZIGING VAN HET HOOFDBESTUUR OP 
AGENDAPUNT 9: HET VOORSTEL VAN HET HOOFDBESTUUR 
INZAKE VERHOGING VAN DE CONTRIBUTIE. 

Het hoofdbestuur heeft 12 wijzigingsvoorstellen ontvangen op dit agendapunt. Oe voorstellen 
zijn geclusterd in drie groepen: Groep A (6}, voorstellen die contributieverhoging geheel 
afwijzen, Groep B (3}, voorstellen die een wijziging van het VC?9_1"stel van het hoofdbestuur 
inhouden en Groep C (3), overige voorstellen. Naar aanlëiding en bestudering van de 
ingezonden voorstellen heeft het hoofdbestuur besloten tot aanpassing van zijn voorstel tot 
verhoging van de contributie. 

Het hoofdbestuur heeft zowel in zijn wijzigingsvoorstel als in het beleidsplan aangegeven dat de 
noodzaak de contributie (fors) te verhogen evident is, wil het hoofdbestuur een verantwoord 
beleid kunnen blijven voeren. Oe cijfers tonen aan dat er bij gelijkblijvende inkomsten er geen 
voldoende middelen zijn voor uitvoering van het beleidsplan. Aanpassing van de begroting aan 
de nu beschikbare middelen leidt tot een onacceptabele situatie: het zal de dood in de pot zijn 
van onze actieve organisatie. 

Contributieverhogingen in het verleden hebben nimmer in causaal verband gestaan met een 
structurele daling van de ledenaantallen. Als we de contributieverhogingen bekijken en dat 
relateren aan het ledenaantal dan kan niet worden aangetoond dat deze verhogingen een 
doorslaggevende factor zijn geweest op de ontwikkelingen van die ledenaantallen. Het 
ledenverlies is toch over het algemeen terug te vinden in andere zaken zoals het overlijden 
van leden (vergrijzing) en de attractiviteit van de politieke partij en organisatie in het 
algemeen. 

Het hoofdbestuur heeft in 1996 een grote ledenwerfactie gevoerd. Deze actie leidde tot 
stabiliteit van het ledenbestand, doch niet tot méér leden. Oe actie koste veel geld en leverde 
als belangrijkste conclusie op dat er budgetten moeten zijn voor het vervaardigen van 
materialen, folders, boekjes etc. en dat de ledenwerving een permanente activiteit is, waarbij, 
bij elke grote activiteit en bijeenkomst gebruik gemaakt wordt van deze materialen. Het alle 
belangrijkste blijft echter de persoonlijke benadering via de afdelingen. Het gesprek over de 
heg, het opzoeken van de potentiële leden én de leden in de wijken en de aandacht van 
nabij. Dat kan niet centraal gebeuren. 

In vergelijking met andere politieke partijen is onze contributie één van de laagste. 
Buitendien is het totale budget van de andere grote partijen beduidend hoger. Zie 
onderstaand staatje. 

Partij Leden Gem. contr. Tl. Contr. minimum Maximum Stelsel 
0'66 13000 125 1.6 milj. 40 300 Inkomen 
wo 52000 92 4.7 milj. 35 130 Leeftijd 
PvdA 62000 153 9.4 milj. 60 600 Inkomen 
CDA 90000 95 8.5 milj. 70 766 Inkomen 

Tijdens de 46e algemene vergadering op 14/15 mei 1993 te Breda, werd lang gediscussieerd 
over fl 1,-- contributieverhoging, als reservering voor het 50 jarig bestaan van de WD. Deze 
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verhoging werd toen afgewezen. De noodzaak voor een algehele contributieverhoging in 1995 
kwam toen ook aan de orde. Een van de wijzigingsvoorstellen betrof toen een voorstel (afdeling 
Avereest) over te gaan··tot een automatische trendmatige verhoging van de contributie. De 
toenmalige penningmeester, drs. P. Ressenaar antwoordde : "in onze partij wordt· een 
contributieverhoging toch als een dermate belangrijke ingreep gezien dat het gewoon belangrijk 
is om dat goed feitelijk te onderbouwen en geen automatisme in het systeem in te bouwen. Het 
zijn zaken die expliciet moeten worden besproken in de algemene vergadering, waarbij de 
voors en tegens moeten worden afgewogen en wat je niet op basis van een 
indexeringsmechanisme kunt doen". Het voorstel van Avereest werd toen niet in behandeling 
genomen, maar het hoofdbestuur zegde toe deze gedachte mee te nemen in de financiële 
planningen van de jaren daarna. 

Deze afweging heeft ook steeds plaatsgevonden.' Door een strak financieel beleid en door een 
enigszins stabiliserend ledenaantal is de noodzaak voor trendmatige verhoging in 1996 en 1997 
niet aan de orde geweest. Het eigen vermogen kon worden opgebouwd tot een verantwoord 
niveau. Wellicht door de grote electorale groei is de behoefte in de partij aan intensivering van 
het beleid en uitbreiding van de communicatie, verhoging van de kwaliteit en dienstenverlening 
sterk toegenomen. Het beleidsprogramma is een vertaling van deze behoefte. 

Het hoofdbestuur is nog steeds van mening dat de noodzaak voor een reële 
contributieverhoging telkenjare moet worden aangetoond en in iedere geval in alle openheid en 
redelijkheid dient te worden bediscussieerd in de algemene vergadering. Daarnaast staat het 
hoofdbestuur echter niet afwijzend tegenover een meer gematigde verhoging in combinatie met 
een jaarlijkse indexering aan het prijsindexcijfer. 

In onderstaand staatje zijn de contributiêverhogingen in de laatste decennia aangegeven. 

jaar contributie Contributie Verhoging % HB contributie Leden 
oud nieuw Inkomsten 

1986 70 75 5 7,1% 2602 84000 
1989 75 100 25 33,3% 3214 64000 
1991 *) 100 115 15 15% 2918 55000 
1995 1115 130 15 13% 3068 53000 
1999**) 130 155 25 19,2% 3559 52000 
In 1992 werd de contnbuile voor JOngeren tot en met 23 1aar venaagd (kosten 40 000.~- piJ) 

In 1994 werd een •nstapcontnbut1e mgesteld. deze werd m 1996 weelerom afgeschaft (kosten 60.000.- pij) 

"")voorstel zoals 1n de beschnJVlngsbnef voor de 51e JAV IS opgenomen HB contnbut1e en leden ZIJn gebaseerd op 1998. 

Zoals aangegeven wordt de contributie ongeveer iedere 4 jaar verhoogd, de laatste twee keren 
in 1991 en 1995 met 15 gulden. Het hoofdbestuur is zich bewust van de sterke weerstand tegen 
een contributie verhoging, o.m. blijkend uit de binnengekomen wijzigingsvoorstellen. 

Dat neemt echter niet weg dat aanpassing van het oorspronkelijke voorstel (agendapunt 9) 
onherroepelijk leidt tot het schrappen van een aantal onderdelen van het beleidspro_gramma en 
beknotting van de communicatie, kwaliteit en dienstenverlening in 1998 en 1999. Wat echter het 
hoofdbestuur het meeste zorgen baart, is de opbouw van het verkiezingsfonds. Na een enorme 
financiële inspanning voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen, 
volgen volgend jaar de verkiezingen voor Provinciale Staten, de Eerste Kamer en het Europese 
Parlement. Het beslag op de exploitatierekening om de verkiezingskas wederom op een 
verantwoord peil te brengen is niet te onderschatten. De verwachting is dat er hogere dotaties 
noodzakelijk zullen zijn dan in de afgelopen jaren. 
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Het hoofdbestuur, alles overwegend kan instemmen met ingang van 1999 de contributie te 
verhogen met eenzelfde bedrag, 15 gulden, en thans eveneens te besluiten in de jaren daarna 
de contributie jaarlijks aan te passen aan de gestegen kosten van de prijs1ndex. 
Aan de hand van de jaarlijks vast te stellen begroting kan de noodzaak van indexering 
telkenjare onderwerp van discussie zijn. Het hoofdbestuur zal zich omtrent de noodzakelijke 
aanpassingen van de begroting als gevolg van dit voorstel moeten beraden. 

Het hoofdbestuur stelt derhalve de volgende wijziging voor op zijn voorstel: 

1. Met ingang van 1999 wordt de contributieverhoging voor de categorie hoofdleden 
vastgesteld op 15 gulden, 65+ met 7,50 en jongeren/ huisgenoten met 3 gulden. 

2. met ingang van 2000 de contributie jaarlijks aan .te passen aan de prijsinàex--en uiterste 
terughoudendheid te betrachten bij structurele verhogingen in de toekomst. 

Het hoofdbestuur doet een klemmend beroep op u om de contributieverhoging conform vast te 
stellen. 

WIJZIGINGSVOORSTELLEN 

GROEP A 

Afdeling Cranendonck, (A 1) 

Tekst Het bestuur van de WD afdeling Cranendonck, op 25 maart 1998 in 
vergadering bijeen, heeft, overwegende 
dat het oplossen van financiële problemen -veroorzaakt door een te gering 
ledental- middels contributieverhoging slechts symptoombestrijding-, en 
derhalve niet de juiste oplossing is, doch eerder het ledental nog verder zal 
doen verminderen en de extra bijdragen t.b.v. de eigen afdeling in gevaar zal 
brengen 
besloten het hoofdbestuur van de WD voor te stellen 
haar voorstel om de contributie te verhogen in te trekken en in plaats daarvan 
met kracht de werving van nieuwe leden te steunen, bijvoorbeeld door 
speciale contributie-aanbieding 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting Het persoonlijk lidmaatschap brengt nu voor de meeste burgers uitsluitend 
kosten en inspanning met zich mee. Misschien kan er met creativiteit ook iets 
bedacht worden dat voor het individu interessant is. 

Advies HB afwijzen: zie nota van wijziging 

Afdeling Sittard, (A2) 

Tekst Het voorstel voor verhoging van de contributie in te trekken en de huidige 
tarieven te handhaven 

Toelichting 1. De voorgestelde verhoging van de contributie met bijna 20% is wel 
buitenproportioneel groot. 
2. Het huidige contributiebedrag werkt al drempelverhogend, c.q. remmend bij 
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de werving van nieuwe leden. 
3. Verhoging van de contributie zal de daling in de ledenaantallen eerder 
versterken dan afremmen. 
4. Veel leden beschouwen het lidmaatschap als een vorm van ondersteuning 
van de WO (plaatselijk en landelijk); structureel krijgt die categorie van leden 
weinig anders geboden dan het ledenblad Vrijheid en Democratie. 
5. Aanpassing van de begroting aan de beschikbare middelen zonder directe 
financiële consequenties voor de leden is alleszins acceptabel. 

Advies HB afwijzen: zie nota van wijziging 

Afdeling Pijnacker, (A3) 

Tekst De V. V.D. afdeling Pijnacker wijst het voorstel tot verhoging van de contributie 
met f25,- voor leden van 27 tlm 64 jaar met kracht van de hand. 

Toelichting Een verhoging van de contributie met de in de beschrijvingsbrief genoemde 
bedragen zal leiden tot een dalend ledenaantal. Op deze manier zal een 
negatief effect ontstaan. 

Advies HB afwijzen: zie nota van wijziging 

Afdeling Giessenlanden, (A4) 

Tekst De WO afdeling Giessenlanden stelt voor het voorstel tot 
contributieverhoging geheel te schrappen. 

Toelichting Gezien het feit dat de V.V.D. steeds zegt een brede volkspartij te zijn en dat 
bovendien naar onze mening een dergelijke contributieverhoging zal leiden tot 
een aanzienlijk ledenverlies stellen wij voor de voorgestelde contributie geheel 
te schrappen. Volgens ons moet er een andere mogelijkheid zijn om de 
begroting sluitend te krijgen. Wij denken onder meer aan het vragen van een 
extra bijdrage aan raadsleden, wethouders, leden Provinciale Staten, 
gedeputeerden, leden Tweede Kamer ed. 

Advies HB afwijzen: zie nota van wijziging. 
Voor wat betreft de opmerking inzake het vragen van een bijdrage van 
politieke vertegenwoordigers: het hoofdbestuur is bereid deze discussie in de 
partij te gaan voeren. 

Afdeling Borculo, (AS) 

Tekst De afdeling Borculo vindt de voorgestelde-contributieverhoging onverantwoord 
en wel om de volgende redenen: 

Toelichting -Als gevolg van het varkensbeleid zal naar alle waarschijnlijkheid de WO 
alsook onze afdeling met een groot aantal opzeggingen worden 
geconfronteerd. Mede daardoor is een zo forse verhoging van de contributie, 
welke dan een versterkend effect hebben kan, zeker op dit moment 
ongewenst. 

In relatie tot bovengenoemd punt overwegen ook niet agrarisch gebonden 
leden hun lidmaatschap op te zeggen. 
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De toegangsdrempel om lid te worden van de WD wordt door deze 
verhoging vergroot. De brede volkspartij gedachte komt hiermee in gevaar. 
De onderbouwing van de verhoging is volstrekt onvoldoende. ledere 
organisatie dient efficiënt om te gaan met kosten.-Te gemakkelijk 
contributie opbrengsten verhogen om hogere kosten te dekken is een te 
ambtelijke gedachte. 
In een tijd van beperking van de inflatie is een verhoging van maar liefst 
19% niet acceptabel. 

Advies H8 afwijzen: zie nota van wijziging. 

afdeling Hoogeveen, (AS) 

Tekst Voorstel tot contributieverhoging per 1998 te verhogen met 5,- 25,- 12,50 

Toelichting De ledenvergadering is van mening dat deze contributieverhoging leidt tot een 
hoog aantal opzeggingen van leden, waardoor de inkomsten weer omlaag 
gaan. De ledenvergadering is van mening dat er best bezuinigd kan worden op 
bestuurskosten, partijdagen, communicatiekosten etc. De contributieverhoging 
is veel te hoog. 

Advies H8 afwijzen: zie nota van wijziging. 

GROEP B 

Afdeling Schouwen-Duiveland, (81) 

Tekst De afdeling Schouwen-Duiveland stelt voor in plaats van de eenmalige 
contributieverhoging van o.a. f25,- voor een gewoon lid over te gaan tot een 
trapsgewijze verhoging van f1 0,- per jaar voor een gewoon lid (andere leden 
naar rato). 

Toelichting De afdeling Schouwen-Duiveland onderschrijft de noodzaak de financiële 
positie van de WD te versterken, maar is tegen de voorgestelde verhogingen 
van o.a. 25 gulden in één keer voor een normaal lid. Gevreesd wordt dat een 
dermate grote verhoging ineens averechts gaat werken en zal leiden tot te 
veel opzeggingen. Een geleidelijke verhoging van de contributie zal dit effect 
verminderen. 

Advies H8 strekking overnemen: zie de nota van wijziging 

Afdeling Noordoostpolder, {82) 

Tekst WD NOP is in principe tegen contributieverhoging. Bestudering van het 
beleids- en activiteitenplan leert echter dat aan een verhoging niet is te 
ontkomen. Verhoging met 25 gulden is te rigoureus. Voorstel: gefaseerde 
invoering van de verhoging met; 
1. 5 jaar ad 5 gulden per jaar (indien nodig) 
2. Jaarlijkse indexatie, bijvoorbeeld op basis van een prijsindexcijfer 
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Toelichting Bij de WD NOP zijn afgelopen jaren diverse lidmaatschappen beëindigd, 
waarbij o.a. als reden de hoogte van de contributie wordt genoemd. Verhoging 
van bijna 20% in een keer zal de aanleiding zijn tot meer ·opzeggingen. 'Het 
wordt ook veel moeilijker om nieuwe leden te werven. 

Vraag: komt een deel van de contributieverhoging direkt ten goede aan de 
afdelingen? Zo nee: waarom niet? Zo ja: hoeveel? 

Advies HB strekking overnemen: zie de nota van wijziging 
De verhoging komt toe aan alle geledingen, volgens de door de algemene 
vergadering vastgestelde contributieverdeling: afdelingen (24%), 
ondercentrales (3%), kamercentrales (8%) en hoofdbestuur (65%). 

Afdeling 's-Gravenzande, (83) 

Tekst Voorgesteld wordt de contributies met ingang van het contributiejaar 1998 te 
verhogen met een percentage dat maximaal overeenkomt met de jaarlijkse 
prijsstijging. 

Toelichting Het hoofdbestuur stelt voor de basiscontributie met ingang van het 
contributiejaar 1998 te verhogen met f25,- per hoofdlid. 

Hierbij kan worden overwogen dat: 

• Jaarlijks de prijzen stijgen, op grond waarvan enige verhoging van de 
contributie niet op vodrhand wordt afgewezen; 

• De door het bestuur voorgestelde verhoging met ruim 20% de jaarlijkse 
prijsstijging ver te boven gaat; 

• Een dergelijke verhoging het risico met zich mee brengt van ledenverlies, 
waardoor de beoogde verhoging van de baten niet wordt gerealiseerd; 

• De door het bestuur voorgestelde verhoging leidt tot een ernstig verlies 
aan geloofwaardigheid. Immers de WD heeft het gezond maken van 
rijksfinanciën terecht tot speerpunt van beleid gemaakt. Terecht heeft de 
WD er daarbij voor gekozen de oplossing niet te zoeken in het verhogen 
van rijksbelastingen maar in een herbeoordeling van de uitgaven. De WD 
is niet geloofwaardig indien, wanneer het de eigen organisatie betreft, van 
deze lijn wordt afgeweken en in plaats van het maken van keuzes van al 
dan niet uit te voeren activiteiten gekozen worden wordt voor de weg van 
de minste weerstand, te weten een veel te grote contributieverhoging. 

Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat het voorstel tot 
contributieverhoging van het hoofdbestuur moet worden afgewezen. Omdat 
niet ontkend kan worden dat er sprake is van kostenstijgingen is een 
bescheiden contributieverhoging gerelateerd aan de jaarlijkse prijsstijging wel 
aanvaardbaar. 

Advies HB strekking overnemen: zie de nota van wijziging 
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GROEP C 
.· .. 

afdeling NOP, (C1) 

Tekst Voorstel: naast verhoging van de contributie, dient er een verlaging voor de 
nieuwe leden te worden ingevoerd. Bijvoorbeeld een rigoureuze korting van 
tenminste 50% voor het eerste jaar. 

Toelichting Uit eigen ervaring van de afdeling Noordoostpolder is gebleken dat het erg 
moeilijk is nieuwe leden te werven. In een aantal gevallen kan een lage 
"instapcontributie" leiden tot meer succes bij de (actieve) ledenwerving. 

Advies HB Dit is geen amendement-doch een nieuw voorstel dat derhalve nièHn 
behandeling hoeft genomen te worden. Het hoofdbestuur wijst er echter op 
dat de instapcontributie in 1994 is ingesteld, doch in 1996 door de algemene 
vergadering weer is afgeschaft. Deze regeling bleek veel geld te kosten 
zonder dat dit leidde tot meer leden, die ook in het tweede jaar van 
lidmaatschap nog lid bleven. 

afdeling NOP, (C2) 

Tekst Als afgeleide van de beraadslagingen over de contributieverhoging, stellen wij 
voor, de partijreglementen zodanig te wijzigen, dat het mogelijk wordt om 
lokale leden te werven, tegen zeer gereduceerde contributie, (25 a 50 gulden 
per jaar) die uitsluitend lid zijn van de afdeling van de WO en niet van de 
landelijke WD. Zij zullen dan ook alleen stemrecht hebben in de 
afdelingsvergaderingen en geen gebruik kunnen maken van de landelijke c.q. 
provinciale WO-voorziening. 

Toelichting Wij denken hiermede een wapen in de strijd tegen de lokale partijen te 
hebben. Hiermede wordt bereikt dat mensen die de lokale WO-politici een 
warm hart toedragen vanwege hun functioneren in het plaatselijk college of 
gemeenteraad wellicht wel lid willen worden van een plaatselijke WO maar uit 
overtuiging of anderszins niet van de landelijke WD. 

Advies HB Dit is geen amendement doch een nieuw voorstel dat derhalve niet in 
behandeling hoeft genomen te worden. Het hoofdbestuur wijst er echter op dat 
er maar één WO is en dat het voorstel desastreus zal zijn voor de landelijke 
partijorganisatie. 

Afdeling Amsterdam (C3) 

Tekst De ledenvergaderingen van de afdelingen houden de bevoegdheid een 
jaarlijkse bijdrage vast te stellen, waarvan het bedrag hoger is dan de door de 
algemene vergadering vastgestelde bedragen. Dit meerdere gedeelde wordt 
door het hoofdbestuur in zijn geheel aan de betrokken afdelingen afgedragen. 

Toelichting Afdelingen die een relatief klein aantalleden hebben en deze leden toch een 
volledig pakket van services/ voorzieningen willen bieden, moeten de 
mogelijkheid hebben dit door een (beperkte) verhoging van de contributie te 
kunnen realiseren. Ook voor afdelingen die samenvallen met een 
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ondercentrale of kamercentrale is deze mogelijkheid groot. 

Advies HB Dit is geen amendement doch een nieuw voorstel dat derhalve niet in 
behandeling hoeft genomen te worden. Het hoofdbestuur wijst er echter op 
dat in de soe algemene vergadering te Venlo al is toegezegd dat de nu 
hiervoor geldende bepaling in het reglement t.g.v. het terugnemen van de 
voorstellen voor een nieuw statuut en huishoudelijk reglement ongewijzigd 
blijft . .Deze voorstellen zullen nu aan de 52e algemene vergadering te 
Rotterdam worden voorgelegd. Het hoofdbestuur wil nu niet vooruitlopen op 
de daar te voeren discussie. 

AGENDAPUNT 11: VERKIEZING LEDEN HB 
., . . · 

benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature c) 
Het betreft een tussentijdse vacature inzake de plaats "Van Baaien. De heer 
Van Baaien was onder meer belast met de portefeuille internationale zaken. 
De voor deze vacature gestelde kandidaten zijn in alfabetische volgorde: de 
heer ir. K. Kraak (kandidaat gesteld door de afdeling Berkel en Rodenrijs en de 
heer drs. F.Z. Szabo (kandidaat gesteld door het hoofdbestuur). 

Een korte levensbeschrijving van de heer Kraak: 
· De heer Kraak is geboren in 1933. Hij heeft de HTS Werktuigbouwkunde 

doorgelopen en vervolge[ls technische marketing aan de TU Delft gestudeerd. 
Sinds 1970 is hij directeur/ eigenaar geworden van diverse bedrijven, 
momenteel is hij beheerder/ eigenaar van Davon Beheer B.V. en raadgevend 
ingenieur. Momenteel is hij voorzitter van de WO afdeling Berkel en 
Rodenrijs. Ook heeft de heer Kraak vermeld gestaan op de groslijst voor de 
TK in 1997 en staat hij op plaats 15 op de kandidatenlijst voor het Europees 
Parlement in 1994. 

Een korte levensbeschrijving van de heer Szabo: 
De heer Zsolt Szabo is in 1964 te Amsterdam geboren. Hij heeft politieke 
wetenschappen aan de VU en de UVA te Amsterdam gestudeerd. Momenteel 
is hij adjunct-directeur van CMG Telecommunications & Utilities BV, 
verantwoordelijk voor projectleiding en management consultancy. De heer 
Szabo is 13 jaar lid geweest van de JOVD. Binnen de WO-afdeling 
Amsterdam heeft hij tevens diverse functies bekleed, zoals voorzitter van 
Amsterdam-Zuid en partijraadslid namens de KC Amsterdam. 
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Bijlage 1, TOELICHTING 
OP DE REKENING EN VERANTWOORDING OVER 1997 

Inleiding 
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de partij wordt hierbij de rekening en 
verantwoording van het in 1997 gevoerde financiële beleid ter goedkeuring aangeboden. De 
cijfers vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV, waarbij een goedkeurende 
verklaring is afgegeven. 

Uitgangspunten -~.:-~ · ·· · 
Voor de begroting 1997 golden de volgende uitgangspunten: 

1. Een sluitende begroting. 
De uitgaven mogen de inkomsten niet overstijgen, de begroting dient minimaal sluitend te 
zijn. 

2. Opbouw eigen vermogen 
Voor een verantwoorde bedrijfsvoering van onze vereniging is een eigen vermogen van 
500.000 het absolute minimum. 

3. Verkiezingstands op peil _ 
Het verkiezingstands dient eind 1997 1.150.000 gulden te bedragen. 
In de begroting 1997 is hiervoor 185.000 gulden gereserveerd. 

In 1998 is gekozen voor een enigszins gewijzigde opzet voor indeling van de kosten. 
Gegevens zijn hiervoor gecorrigeerd, opdat vergelijking 
van cijfers op gelijke basis mogelijk is. 

Balans 
De balans per ultimo verslagjaar 1997 schetst een positief beeld. Hieraan is de opbouw van 
het verkiezingsfonds, middels giften en dotaties voor een belangrijk deel debet aan. 

Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale verenigingsvermogen 
bedraagt slechts 8 procent. Door de stabilisatie van het ledental dringt zich de vraag op of 
een verdere versterking van het eigen vermogen niet in de rede ligt, teneinde het financiële 
fundament van de partij in de toekomst te kunnen waarborgen. 

De liquiditeitspositie van de vereniging is voldoende om aan alle lopende verplichtingen op 
korte termijn te voldoen. De solvabiliteitspositie is eveneens voldoende. 

Het exploitatieresultaat over 1997 van 12.000 gulden is toegevoegd aan het eigen 
vermogen. De storting in het eigen vermogen ad 75.000 gulden heeft door het bereiken van 
de eerder gestelde minimumgrens van 500.000 gulden niet plaatsgevonden, doch is 
overeenkomstig afspraak overgeheveld naar het verkiezingsfonds. 
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Realisatie 1997 

Inkomsten 
De verhoogde ontvangst van contributiegelden is de resultante van het afschaffen van de 
halfjaarcontributie en actief beleid t.a.v. het aanmanen van openstaande contributie 
bedragen. Het beleid inzake wanbetalers is niet gewijzigd. 

Uitgaven 

Basiskosten 
De exploitatie van het partijbureau, weergegeven in het cluster basiskosten is met ruim 5 
procent gestegen tot een bedrag v~n bijna 2.8 miljoen. De meest significante afwijking in dit 
cluster is de toename van de personeelskosten. In 1997 zijn een vijftal medewerkers 
vertrokken, waaronder een tweetal staffunctionarissen. Dientengevolge moesten enerzijds 
kosten voor werving en selektie worden gemaakt teneinde geschikte kandidaten op een 
relatief overspannen arbeidsmarkt te kunnen aantrekken. Anderzijds diende in een aantal 
vacatures tijdelijke medewerkers aangetrokken te worden middels relatief dure 
uitzendkrachten. De jaarlijkse prijsindex compensatie van de salarissen is thans structureel 
geworden. 

Het doorvoeren van een efficiencyslag in de huishouding en het adequate beleid inzake de 
discipline omtrent de planning en control cyclus hebben er toe bijgedragen dat de overige 
kosten sterk zijn teruggedrongen. De ontwikkeling van nieuwe media (internet. Email, etc.) 
hebben geleid tot hogere uitgaven in de communicatiekosten. 

Politiek 
De fors begrote teruggang van de kosten Midden - en Oost Europa zijn niet geheel 
gerealiseerd. Dit wordt mede veroorzaakt door een andere personeelstoerekening. Ten 
opzichte van de werkelijke kosten in 1996 is echter wel van een sterke reductie sprake. 

Partij 
De kosten voor vorming en scholing zijn fors hoger dan begroot, doch ook hier geldt dat dit 
mede wordt veroorzaakt door een andere personeelstoerekening. De werkelijke kosten, ten 
opzichte van de werkelijke kosten in 1996, zijn licht gedaald. 

Kiezer 
In de aanloop naar de verkiezingen zijn de kosten PR en Voorlichting gestegen. Hier staat 
tegenover dat de ledenwerfactiviteiten hebben plaatsgevonden middels het reeds 
voorhanden zijnde materiaal zodat weinig kosten direct zichtbaar waren. Een actiever beleid 
werd door concentratie op de campagne en het gebrek aan financiële middelen nagenoeg 
onmogelijk. 

Resultaat 
Het exploitatieresultaat over 1997 van 12.000 gulden is toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 
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Begroting 1998 

De sluitende begroting 1998 wordt behandeld in samenhang met de beleidsnota van het 
hoofdbestuur. De begroting voor de Haya van Somerenstichting 
(Vorming en Scholing en Midden - en Oost - Europa) is geïntegreerd in de begroting voor de 
WD. De van de overheid ontvangen doelsubsidies voor Vorming en Scholing en Midden -
en Oost- Europa worden geheel voor de activiteiten van de Haya van Somerenstichting 
aangewend. De ontvangen subsidie voor zendtijd Politieke Partijen wordt conform de richtlijn 
geheel ten behoeve van deze portefeuilles aangewend. 

Verkiezingstands 
De stand van het verkiezingstands Per ultimo boèkjaar was, gecorrigeerd voor de reeds 
deels gehouden financiële acties in het kader van de verkiezingen in 1998, conform de 
begroting. Weliswaar wordt hiermede aan de oorspronkelijke doelstelling met betrekking tot 
de hoogte van het fonds voldaan, doch lijkt het gezien de steeds duurder wordende 
activiteiten beslist noodzakelijk in de komende jaren meer middelen te reserveren teneinde 
komende campagnes te kunnen financieren. De bijdragen uit het verkiezingstands aan de 
campagnes voor de Europese verkiezingen alsmede de Provinciale Staten verkiezingen 
lijken reeds op voorhand te laag. Bij een onverhoopt voortijdig ontbinden van het kabinet en 
de daarmede gepaard gaande verkiezingen 
is het fonds volstrekt ontoereikend. 

Slotwoord 
In het jaar 1997 is door alle portefeuillehouders op adequate wijze gereageerd op de 
stagnerende inkomstenstroom. Mede hierdoor is een zeer bescheiden exploitatieresultaat 
behaald. De ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven komt echter steeds meer onder druk 
door een stagnerende ledenaanwas. Daartegenover staan soms schikbarende 
kostenstijgingen van exogene kosten. Zaalhuur, porto- en communicatiekosten, 
personeelskosten en met name campagnekosten stijgen sterker dan de prijsindex. 
In tegenstelling tot andere politieke partijen wordt als gevolg van een uitspraak van de 
Algemene Vergadering de contributie voor het lidmaatschap niet automatisch gecorrigeerd 
voor inflatie. 
Indien de partij het beleid en de daaraan gekoppelde activiteiten wil continueren zal aan een 
contributieverhoging niet zijn te ontkomen. 
Verhoogde stortingen in het verkiezingstands zijn een must wil de partij gelijke tred houden 
met collega partijen, d.w.z. de financiële achterstand niet nog groter wil laten worden. In het 
beleidsplan van het Hoofdbestuur is regelmatig sprake van voorgenomen nieuw beleid 
middels projecten. Gevreesd moet worden wanneer de contributieverhoging om welke reden 
dan ook geen doorgang kan vinden, veel van deze voornemens moeten worden uit- c.q. 
afgesteld. 
Een indicatie van deze voornemens die geen doorgang zouden kunnen vinden zijn u bij de 
presentatie van de begroting voorgelegd. 

Jhr. R.G.P. Sandberg 
penningmeester 
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RESULTAAT (x /1.000,--) . .. 

Begroting Begroting Werkelijk 
1998 1997 1997 

INKOMSTEN 5.312 4.881 5.039 

UITGAVEN 5.312 -4.806 -5.010 

AF: opbouw - -75 -
eigen vermogen 

. - . ' 
...... __ 

' baten/lasten AP - 0 -6 

dotatie RTV - - -11 

RESULTAAT 0 0 12 
.. 

*AP afgesloten penode, RTV: Rad1o en Telev1s1e fonds 

Hierna zijn achtereenvolgens opgenomen: 
1. Balans 
2a. Inkomsten 
2b. Uitgaven 
3a. Toelichting op de contributie'inkomsten 
3b. Toelichting op de ontvangen en afgedragen giften aan afdelingen 
4. Toelichting op andere inkomsten 
5. Toelichting op de uitgaven: Subsidies 
6. Toelichting op de uitgaven: Vorming en scholing 
7. Toelichting op de uitgaven: Midden-en Oost-Europa 
8. Toelichting op de uitgaven: Pr en voorlichting 
9. Toelichting op de uitgaven: Vrijheid en Democratie 
10. Verkiezingstands 

NB. De begroting 1998 is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene 
vergadering 
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Werkelijk 
1996 

5.159 

-5.028 

-75 

-9 

-24 

23 



1. BALANS (x f 1000) .. ~ 

ACTIVA 31/12 Mutatie 31/12 

Vaste activa 
1997 1996 

Thorbeckehuis 730 0 730 

Nieuwbouw/renovatie 229 -59 288 

Overige duurzame activa 403 -59 462 

Vlottende activa 

Voorraad informatiemateriaal 222 97 125 

Overlopende activa 419 -201 620 

Liquide middelen 4.811 949 3.862 

TOTAAL 6.814 727 6.087 

PASSIVA 31/12 Mutatie 31/12 
1997 1996 

Verenigingsvermogen 551 12 539 

Fondsen en voorzieningen 

Verkiezingsfonds 1.693 759 934 

Voorziening onderhoud 83 -17 100 
Thorbeckeh u is 

Radio- en Televisiefonds 82 11 71 

Reservering 50-jarig jubileum 145 40 105 

Schulden 

Lease termijnen 157 -32 189 

Overlopende passiva 4.103 -46 4.149 

TOTAAL 6.814 727 6.087 
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2a. INKOMSTEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Contributie aandeel 3.559 3.043 3.121 3.043 
hoofdbestuur 

Overige inkomsten 130 258 118 279 

Verkoop informatiemateriaal - 81 5o- 117· 154 

Subsidies overheid 1.010 1.005 1.019 1.018 

Cursusbijdragen deelnemers 40 41 66 32 
vorming en scholing 

Bijdragen Bestuurdersvereniging 188 184 212 203 
en Organisatie Vrouwen 

Bijdragen Haya van 304 300 386 430 
Somerenstichting 

TOTAAL 5.312 4.881 5.039 5.159 
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2b. UITGAVEN (x f 1 000) Begroting Begroting :Werkelijk Werkelijk 
1998 '1997 1997 1996 

BASISKOSTEN 

Personeelskosten .. 1.868 1.592 1.684 1.523 

Reis- en verblijfkosten 52 62 48 51 

Huisvestingskosten 197 189 199 195 

Bureaukosten 
.. 

241 247 237 ' 273 

Communicatiekosten 347 321 364 313 

Ledenadministratie 157 144 112 144 

Subsidies 120 120 120 120 

Diversen 6 3 - 4 

CLUSTER POLITIEK 

Inh. Discussie I partijcommissie 44 34 45 55 

Internationale zaken 95 95 92 96 

Midden - en Oost-Europa 271 281 324 376 

CLUSTER PARTIJ 

Vorming en Scholing 484 463 608 626 

Vrijheid en Democratie 366 357 381 384 

Campagne 250 185 185 135 

Kaderplanning en begeleiding 30 19 17 19 

CLUSTER KIEZER 

Pr en voorlichting 305 218 265 329 

Ledenwerving I Ledenbehoud 23 160 13 126 

Bestuur 295 254 258 226 

CLUSTER OVERIGE POSTEN 

Horizontale beleidsvelden 161 62 58 33 

TOTAAL 5.312 4.806 5.010 5.028 
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3a. TOELICHTING OP DE CONTRIBUTIE INKOMSTEN (x f 1000} 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Aantallen contributie inningen 51000 53000' 53100 53544 

'. 

TOTAAL ONTVANGEN . 5.850 4.975 5.075 4.967 
CONTRIBUTIE 

AF: Toeslag 290 275 275 284 
WD-Bestuurdersvereniging 

TOT AAL TE VERDELEN 5.560 4.700 4.800 4.683 
CONTRIBUTIE 

AF: Aandeel Kamercentrales 445 375 383 372 

AF: Aandeel Ondercentrales 167 141 144 140 

AF: Aanvulling Ondercentrales 6 6 5 5 

AF: A~ndeel Afdelingen 1.383 1.126 1.147 1.123 

Resteert: 3.559 3.043 3.116 3.043 
aandeel hoofdbestuur 

3b. TOELICHTING OP DE ONTVANGEN EN AFGEDRAGEN 
GIFTEN AAN AFDELINGEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Aantallen 12.000 12500 13.662 12272 

Bedrag giften leden .. 25 550 657 540 

Bedrag giften nieuwe leden 475 25 17 26 

TOTAAL 500 575 674 566 
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4.TOELICHTING OP ANDERE lNKOMSTEN (x f 1000) 

Overige inkomsten Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Giften 20 16 32 27 

Externe financiering - 147 - 106 

Diensten voor derden 60 45 53 91 
-. .. ~ - 5à Rente - 50 33 55 

TOTAAL 130 258 118 279 

Subsidies overheid 

Vorming en Scholing 573 568 575 568 

Midden- en Oost-Europa 343 343 343 342 

Radio en Televisie 94 94 101 108 

TOTAAL 1.010 1.005 1.019 1.018 

VVO-Bestuurdersvereniging 

-directe personeelskosten 126 123 138 140 

-bureau en huisvestingskosten 25 25 25 25 

Org. Vrouwen in de VVO 

-directe personeelskosten 20 19 28 21 

-bureau en huisvestingskosten 17 17 21 17 

TOTAAL 187 184 212 203 

(Haya) Vorming en scholing 

-indirecte personeelskosten 86 91 176 177 

-bureau en huisvestingskosten 143 136 114 142 

(Haya) Midden/Oost-Europa 

-indirecte personeelskosten 41 48 52 58 

-bureau en huisvestingskosten 34 25 44 53 

TOTAAL 304 300 386 430 
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5.TOELICHTING OP DE UITGAVEN: SUBSIDIES (x 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Stichting Organisatie Vrouwen in 65 65 65 
deWD 

Prof. mr. B.M. Telderstichting 50 50 50 

J.O.V.D. 5 5 5 

TOTAAL 120 120 12(} -. 

De WD draagt ook bij in de exploitatiekosten van de Haya van Somerenstichting. Omdat 
beide begrotingen hier geconsolideerd worden weergeven is deze subsidie daarin niet 
terug te vinden. Deze subsidie bedraagt: 

65 

50 

5 

120 

Haya van Somerenstichting J 0 j 0 11 2711 52 

6.TOELICHTING OP DE UITGAVEN: VORMING EN SCHOLING 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Organisatiekosten 298 266 419 479 

Vergaderkosten 15 15 14 10 

Kosten cursussen 113 124 123 90 

Kosten landelijke activiteiten 58 58 52 47 

TOT AAL UITGA VEN 484 463 608 626 

7. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: MIDDEN-EN OOST-EUROPA 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Organisatiekosten projecten 99 106 165 204 

Projecten Midden Oost Europa 172 175 159 172 

TOT AAL UITGA VEN 271 281 324 376 
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8. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: PR EN VOORLICHTING 
(x .f1.000,--) 

.. -. 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Partijvoorlichting 305 168 151 130 

Reserveringen jubileum 40 50 51 50 

Kosten informatiemateriaal 55 50 106 149 
-

Dotatie aan verkiezingstands 
... 

185 135 185 135 

TOTAAL 585 403 493 464 

9. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
(x f 1 000,--) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1998 1997 1997 1996 

Druk- en verzendkosten, 370 349 370 383 
aandeel in ledenadministratieko-
sten 

Overige exploitatiekosten 69 52 43 52 

Doorberekening publikaties -52 -44 -29 -48 

Opbrengst advertenties -5 - -3 -3 

TOTAAL 382 357 381 384 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 
51STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(101ste algemene vergadering) 

vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 9 februari 1998 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de 
VVD wordt gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 
mei 1998 in Stadscafé De Harmonie, Ruiterskwartier 4 
te Leeuwarden (058-2330230). 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de 
centralevergaderingen 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 uiterlijk 27 maart 1998 wijzigingsvoorstellen 
bij de algemeen secretaris worden ingediend op de 
voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn 
opgenomen (zie voor wijze van indiening: annex, 
blz. 6) 

Tot en met uiterlijk 13 maart 1998 te 24.00 uur kunnen 
kandidaten gesteld worden voor de tussentijdse 
vacature "Van Baaien". De informatie hierover wordt 
respectievelijk gepubliceerd in de aanvullende 
beschrijvingsbrief van 9 april 1998 evenals het 
financieel verslag van de penningmeester. Het 

_ jaarverslag 1997 zal dan tevens worden 
meegezonden. 

~--'foMmnret ·r-rrTeiie "24:00-t:mr imnnen kandidaten 
gesteld worden voor de vacature "De Vrey". De 
informatie hierover wordt gepubliceerd in de tweede 
aanvullende beschrijvingsbrief van 8 mei 1998. 



BEKNOPTE AGENDA/51e JAV(101e A V) 
te Leeuwarden. 

- Programma en alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen . 

.. .. .. .. vrijdag 15 mei 1998, 17.00 uur ..... ~ .. 

Ontvangst , met gelegenheid voor een aperiti~ef en diner 
17.00-19.30 uur ' 

I. PROGRAMMA 
19.30 uur 

1. Opening en redevoering door de voorzitter van de WD, drs. W.K. Hoekzema 
2. Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 

2 

3. Avondprogramma en gelegenheid tot het stellen van vragen door de afgevaardigden aan 
de fracties, alsmede 
• Statement door de lijsttrekker van de WD in de Tweede Kamer, mr. drs. F. 

Bolkestein. 
• Statement door de fractievoorzitter van de WD in de Eerste Kamer, dr L. Ginjaar. 
• Statement door de voorzitter van de Liberaal Democratische fractie in het Europees 

Parlement, drs. G. M. de Vries. 

Zaterdag 16 mei 1998, 10.30 uur 

I. ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN 

4. Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 1997, alsmede het gevoerde 
beleid van het hoofdbestuur in 1997 uaarverslag) 

5. Verslag van de commissie van drie leden (financiële commissie) 
6. Vaststellen van het beleidsplan/ begroting 1998 
7. Benoeming van een commissie van drie leden (financiële commissie) 

8. Redevoering door de voorzitter van de JOVD, Ciska Scheidel 

11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

9. Behandeling van het voorstel voár wijziging van de contributie 
10. Vaststelling door de algemene vergadering van het aantalleden van het hoofdbestuur 
11. Verkiezing van een aantal leden van het hoofdbestuur 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

.... ... zaterdag 16 mei 1998, afsluitende lunch 
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VRIJDAG 15 ME/1998, 
Aanvang 19.30 uur 

agendapunt 1 
onderwerp Opening en redevoering door de voorzitter, drs. W.K. Hoekzema 

agendapunt 2 
onderwerp Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 

agendapunt 
onderwerp 

3 
Avondprogramma en gelegenheid tot het stellen van vragen door de 
afgevaardigden aan de fracties, alsmede 

3 

• Statement door de lijsttrekker van de·wo in de Tweede Kamer, mr. drs. F. 
Bolkestein 

• Statement door de fractievoorzitter van de WO in de Eerste Kamer, dr. L. 
Ginjaar 

• Statement door de voorzitter van de Liberaal Democratische fractie in het 
Europees Parlement, drs. G. M. de Vries 

ZATERDAG 16 ME/1998, 
Aanvang 10.30 uur 

I. ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN: 

agendapunt 
onderwerp 

toelichting 

agendapunt 
onderwerp 

toelichting 

4 
Rekening en verantwoording en jaarverslag van de penningmeester over 
1997 ingevolge art. 18.3 statuten, alsmede het gevoerde beleid van het 
hoofdbestuur in 1997 

De rekening en verantwoording en verslag van de penningmeester worden 
meegezonden met de aanvullende beschrijvingsbrief van april 1998 

5 
Verslag van de commissie van drie leden (kascommissie) ter voorlichting 
van de algemene vergadering bij de behandeling van de rekening en 
verantwoording van de penningmeester over hetjaar 1997. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: mevr. I.J.E. Muys te Heerlen, 
mevr. mr. M.Th.M. Tangel te Rijswijk en de heer H.W. van Weeren te Voorhout 

agendapunt 6 
onderwerp Vaststellen van het beleidsplan/ begroting 1998 van het hoofdbestuur 

toelichting 

agendapunt 
onderwerp 

toelichting 

Het beleidsplan en de begroting voor 1998 zijn ;in december 1997 
toegezèrfae·r;··aariëen:ifäelïngën eii cèrifràles:·-- ~----~-:--·---- ·· 

7 
Benoeming van een commissie van drie leden (art. 30.2 statuten) ter 
voorlichting van de algemene vergadering bij de handeling van de 
rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1999 
(art. 30.2 statuten) 

Voorgesteld worden - in alfabetische volgorde - de volgende leden: 
mevrouw G. Hop-Hofstede te Hooghalen, drs. A H.M. Vredenbregt te 
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Rotterdam, H.W. van Weeren te Voorhout, en als plaatsvervangende leden: 
mevr. mr. A.F.M.Q. Beukers-Van Doom te Vlaardingen; mevr. E.H. van 
Engelen te Bergen op Zoom en 0. Tammens te Zwinderen. 

4 

Namen van overige kandidaten kunnen tot uiterlijk 27 maart 1998 ter kennis 
van de algemeen secretaris worden gebracht, mits deze kandidaat zijn gesteld 
door de ledenvergadering van de afdeling. 

agendapunt 8 
onderwerp Redevoering door de voorzitter van de JOVD, Ciska Scheidel 

11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

agendapunt 9 
onderwerp Voorstel voor verhoging van de contributie 
tekst Voorgesteld wordt de contributie met ingang van het contributiejaar 1998 te 

verhogen met f 25,00 voor leden van 27 t/m 64 jaar en de overige contributies 
pro rato te verhogen: de contributie van leden van 65 jaar en ouder en leden 
met vermindering van contributie (art.64.2 hr) met f 12,50 en voor leden tot en 
met 26 jaar en gezinsleden/ huisgenoten met f 5,00. De tarieven worden als 
volgt: 

!--Gëilöortëjären:------------JAAR -HALFJÄAR ________ KWARTÄÄL------------1 
r-----------------------------------ÖtÏct--NiëlJYI -oü-ët -----------Niëüw------~ 
i-tïnï-26-jaär _____ AccePt

9 
ïrö_T_ 3 7. oo 7---42.üo !--19. so--{22. öo -------------------------~ 

!------------------------lr1ca55ö _____ f_3s:öo--f-4o. oö --T-1 ä~oo_f_2_ö, 5o i9.25 ____ TTö:sö--------1 
\-------------------------------------------------------- -------- --------------------------~ 

r-2-itTm-64jää_r ________ Äëëëptg iró ____ T1-32:öo_T __ 1s7:öo --r--67.ooT79~5o- -----------------------------1 
r-----------------------Trïëasso ------f13o,oo --T--155~oo ï e5,5o -y-7ä,oo- -r 33~oo-T 39,2_5 ___ 1 
;------------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------1 

!-s5-1aar_e_na-Lïëïë_r _____ AëëepiQira ____ T6Töo---r--79-.so___ ---r--34~-s-o-----r-4a:?s--- -----------------------------------------j 
!7-vërmiiiëiëriiï_9 _______ Tr1c-assö ____ r_s5:öo ___ T_i7.sö- -r-33~oo ---r-á9 .25___ -r-1-6~75!_2_o~o-ö ____ i 
1------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------1 
i contributie ! 
r------------------------------- ------------ ---- -------------------------i 
: : 
: : 
r--9-eziiïsïiëïT ______________ Äêëeptg i ro 7---3 7-:-öo-f--4i oo --r--19, 5o--l-22:öo___ ----------------------------1 

[~:~~~~~~~~~::====}~~~~~:::~~:y_=~~~~~:=~r ~~~~--- :=L~~~~E __ L 2-ö. ~~=- =z:::::~~:~(I::~:~~~:~ __ :----1 
toelichting Zoals in het beleidsplan/ begroting 1998 is aangegeven is er tengevolge van 

de dalende ledenaantallen en toenemende kosten een situatie ontstaan 
waarin na aftrek van de afdracrt van contributies aan de afdelingen en 
centrales.._ d~_v_as;tek_ostenlv?ln_q~partUoJ:ga!lis_a!_ie e_n_QeJJltgé!yen die worden 
gedaan voor Vorming en Scholing en de" liberale partij- ontwikkeling van 
Midden- en Oost- Europa nog slechts een uiterst beperkt budget resteert. 

Hiervan moeten alle activiteiten worden verricht waaronder het ledenblad 
Vrijheid en Democratie, de bestuurskosten (inclusief landelijke 
bijeenkomsten), partijdagen, de stortingen in het verkiezingsfonds, de 
communicatiekosten, ledenwerving etc. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat uit 
hetbeleids-en activiteitenplan 1998 e.v. er vele voornemens niet kunnen 
worden gerealiseerd. 
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agendapunt 
onderwerp 

tekst 

5 

Een voorstel tot contributieverhoging is derhalve noodzakelijk, anders zal niet 
alleen de begroting 1999 (en volgende jaren) opnieuw leiden tot het niet 
uitvoeren van vele beleidsvoornemens, maar tevens ten gevolge van de 
inflatie, de financiële ruimte voor het beleid steeds verder afkalven 

10 
Vaststelling door de algemene vergadering van -het aantalleden ·van het 
hoofdbestuur ingevolge art. 23.3 statuteR 
Het hoofdbestuur stelt voor het aantalleden te bepalen op 11, te weten, 
voorzitter, ondervoorzitter, algemeen secretaris, penningmeester en 7 
secretarissen voor de organisatie. 

........ .. 
toelichting Het huidige aantal leden van het hoofdbestuur blijkt goed werkbaar. 

agendapunt 11 
onderwerp Verkiezing van vier leden van het hoofdbestuur 

benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature a) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats kandidaat mevr. C.R. Baljé-Rijnders te 
Marum. Mevrouw Baljé was in de afgelopen periode secretaris voor de 
organisatie onder meer belast met de portefeuille jongerenbeleid. Voor deze 
plaats zijn door de partij geen andere kandidaten gesteld, zodat mevrouw 
Baljé door de voorzitter benoemd wordt verklaard (art. 73 h.r.) 

benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature b) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats kandidaat mevr. W.J.M. Bregman
Kaaks te Roden. Mevrouw Bregman was in de afgelopen periode secretaris 
voor de organisatie onder meer belast met de portefeuille ouderenbeleid en 
Vrijheid en Democratie. Voor deze plaats zijn door de partij geen andere 
kandidaten gesteld, zodat mevrouw Bregman door de voorzitter benoemd 
wordt verklaard (art. 73 h.r.) 

benoeming 'van een secretaris voor de organisatie (vacature c) 
Het betreft een tussentijdse vacature i.v.m. het benoemen van de heer mr. drs. 
J.C. van Baaien tot campagneleider. De heer Van Baaien was onder meer 
belast met de portefeuille internationale zaken. De voor deze vacature 
gestelde kandidaten zullen in alfabetische volgorde worden genoemd in de 
aanvullende beschrijvingsbrief van 9 april. 

benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature d) 
Het betreft een vacature i.v.m. het periodiek aftreden van een 
hoofdbestuurslid. Mevr. mr. W.M.C. de Vrey-Vringer heeft zich niet 
beschikbaar gesteld voor een volgende periode. Zij was in de afgelopen 
periode secretaris voor de organisatie en ondermeer belast metde portefeuille 
reglementen.enJnboudelijke discussie .. De vaar deze. vacat1 rre gestelde 
kandidaten zullen in alfabetische volgorde worden genoemd in de tweede· 
aanvullende beschrijvingsbrief van 8 mei. 

agendapunt 12 
onderwerp Rondvraag 

agendapunt 13 
onderwerp Sluiting 
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ANNEX 
bij de beschrijvingsbrief voor de 51 e JAV te Leeuwarden 
1. 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. 

2. Het Jaarverslag van het hoofdbestuur wordt conform het besluit van de 41 ste 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 "rekening en verantwoording en beleid hoofdbestuur'' het verslag geheel of 
ten dele aan de orde te stellen. 

3. De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van de statuten en op art. 49.1 
tlm 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. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van één afdeling per één januari onderscheidenlijk één 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. ledere afgevaardigqe 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 vert~genwoordiging overdragen aan andere 
afgevaardigden van dezelfde of van een andere afdeling. 

49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaar~igde verlangen dat deze zijn bevoegdheid 
aantoont, bij gebr:eka..waar.van de...betrakken.atgevaatdig.de_geen..stemmen meer mag 
uitbrengen. - " · > • -

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. 

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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