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Zaterdag 17 mei. 

De heer Bas Eenhoorn; Nova die altijd herhaalt en herhaalt hoor ik net dat 'ie 
een soort van nachtprogramma uitzendt als je daar zo om een uur of twee drie 
vannacht hier uit de bar naar je kamer ging om toch nog even naar de 
televisie te kijken voordat je gaat slapen dat wij voornamelijk heel ontspannen 
feest aan het vieren zijn in een positieve, optimistische vooruitgangsstemming 
en dat is typisch WO, zo was ongeveer het sfeertje in NOVA begrijp ik nou 
dat hebben ze dan raak geschoten want wij zijn een positieve partij en wij 
willen vooruit dus dat klopt allemaal en het is ook goed dat u er allemaal weer 
bij bent. Sommige vanochtend vroeg alweer van verre gekomen en anderen 
sinds gisterenavond al of niet wat later toch weer fit nu hier weer te besluiten 
over een groot aantal zaken. 

Ik zou twee dingen even vooraf willen zeggen, allereerst we gaan elkaar niet 
opjakkeren vandaag, we hebben gewoon de dag om alle besluiten te nemen 
die nodig zijn en ik zeg het maar even we zitten daar allemaal ontspannen in, 
het is van belang dat we goede besluiten nemen en dat we het goed 
overwegen en met z'n allen de stappen in de goede richting zetten. We gaan 
ook rustig stemmen als dat nodig is en dat zal bij een aantal zaken het geval 
zijn en ik meld nu alvast even dat de volgorde waarin we stemmen altijd is dat 
we eerst beginnen met oranje, dan met blanje en dan met blue dat is steeds 
de volgorde. Oranje dat levert de minste stemmen op en blauw uiteindelijk 1 0 
stemmen en dat wordt allemaal keurig bijgehouden, we hebben daar een 
stemcommissie voor die bestaat uit de heren Prins uit Nieuwerkerk en 
Stoelmeijer uit Weesp en mevrouw Delissen uit Beek en Donk en het 
interessante volgens de directeur van het Thorbeckehuis is niet alleen dat we 
hem geselecteerd hebben op betrouwbaarheid maar ze zien er ook 
betrouwbaar uit dus dat gaat goed. 

Verder denk ik dat het allemaal voor zich spreekt. Statuten, als we daar aan 
toekomen en die zouden we willen wijzigen, dan is altijd een twee derde 
meerderheid nodig en alle andere voorstellen gaan met een gewone 
meerderheid. Nou één van die voorstellen zit al in het eerste gedeelte van de 
Algemene Vergadering zoals u weet en de andere komen allemaal vanmiddag 
aan de orde en dan neem ik aan dat we dat allemaal rustig kunnen overzien. 
We hebben geen stemkastjes, dan zou je zeggen goh dat ging allemaal zo 
makkelijk en zo handig, nou we denken dat we dit allemaal goed kunnen 
overzien. Het gaat ook niet over personen dus in die zin kan het ook op deze 
manier en ik denk dat er een belangrijk punt is stemkastjes kosten geloof ik 
20.000 euro als we dat allémaal goed willen doen nou dat is toch een beetje 
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erg veel geld dus met enig oefenen moet het ook lukken zonder de 
stemkastjes zonder dat het teveel tijd kost. Ik wens u een buitengewone 
goede voortzetting van de 111 e Algemene Vergadering. 

Aan de orde is het eerste punt rekening en verantwoording van het 
Hoofdbestuur alsmede verantwoording over het gevoerde beleid neergelegd 
in het jaarverslag van het Hoofdbestuur over 2002. Er is één amendement 
door de afdeling Valkenswaard over ingeleverd, ik moet er ook nog even één 
opmerking bij maken namelijk in het jaarverslag is verzuimd om op te nemen 
dat Edwin van der Haar een bijdrage, zelfs een hele cruciale, heeft geleverd 
aan de commissie autonomie gemeenten hij was daar secretaris van en in het 
knip en plakwerk is hij uit het jaarverslag gevallen daarvoor excuses maar nu 
krijgt hij extra aandacht en zo hoort het ook Edwin, dank voor jouw bijdrage 
toen voor de commissie. 
Dan vraag ik even of behalve Valkenswaard anderen behoefte hebben om 
over dit onderwerp te spreken? 

Mevrouw llona van der Horst; ja, voorzitter dank u wel; ik heb het 
amendement gelezen en als lid van de JOVD en ook van de VVD schrok ik 
hier een beetje van want de JOVD is heel actief momenteel met scholieren. 
We hebben vele actieve scholierenafdelingen bijvoorbeeld in Apeldoorn en dat 
soort dingen. De strekking is in ieder geval dat de JOVD heel veel actieve 
scholierenafdelingen heeft en dat als Valkenswaard zelf met jongeren aan de 
slag wil dan kan dat maar dan graag via de JOVD en niet via ad hoc 
commissies. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel. Is Valkenswaard aanwezig om nog even 
hierop te zeggen? 

Ja, voorzitter dank u wel. Ik wou twee algemene opmerkingen maken over het 
gevoerde beleid van het Hoofdbestuur in het afgelopen jaar. Het was een heel 
bewogen jaar voor de WD en ik denk dat een compliment aan het 
Hoofdbestuur gemaakt moet worden op de wijze waarop ze heel voortvarend 
en direct ook op alle gebeurtenissen rond de moord op Pim Fortuyn heeft 
ingespeeld ook met alle discussies en ik denk ook wel dat het applaus van de 
zaal daarvoor verdiend is. Dan heb ik een tweede opmerking, ik wil dan maar 
niet de optimistische vooruitgangsgedachte daarmee nu weer een ander punt 
zetten maar ik wil toch voor één punt wel aandacht nog vragen wat ook 
afgelopen jaar gespeeld heeft. Ik denk dat het toch correct is om dat ook hier 
bij dit punt te noemen en dat is de discussie over de gekozen burgemeester. 
We weten allemaal dat in het regeerakkoord natuurlijk een je zou bijna zeggen 
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dat het nu een politiek feit is maar ik wou toch een opmerking maken en 
misschien kan het Hoofdbestuur ook een reactie geven over de discussie over 
de gekozen burgemeester. Er is toch in de partij enige onvrede geweest over 
hoe die discussie gevoerd is. 
Op zich is het goed dat het Hoofdbestuur een commissie benoemd en met 
een heel helder standpunt komt, er is een partijraad over geweest, er is een 
ronde tafelcongres over geweest, er is in Lunteren over gesproken maar er is 
gebleken, laat ik het maar zacht zeggen, dat daar toch heel veel discussie en 
ook verdeeldheid over was. Hier in Noordwijkerhout is toen ook een motie 
aangenomen, bij de laatste algemene ledenvergadering, en daarom hoort het 
denk ik ook bij dit agendapunt dat we er nog niet klaar mee zijn. Ik kan me ook 
voorstellen dat we ons niet hier definitief over uitspreken maar mijn vraag ligt 
toch voor dat ik vind dat het Hoofdbestuur, u kunt er ook in een ander 
agendapunt er op terugkomen, maar misschien is het handiger om dat bij dit 
agendapunt ook te doen. Ik denk dat die motie toch nog uitvoerig behoeft, er 
is natuurlijk ook sprake geweest van een ledenraadpleging, daar zal het 
Hoofdbestuur misschien ook nog wat over willen zeggen, misschien is dat ook 
niet geschikt, maar ik denk zelf en ook mijn afdeling denkt dat er toch nog 
nadere discussie nodig is. Het heeft grote consequenties voor het lokaal 
bestuur en ook voor het totale openbaar bestuur in ons land en we hebben 
gisteren er een workshop over gehad en er bleken toch heel veel vragen te 
zijn dus ik roep het H op geef de partij de ruimte om hier ook nader over te 
discussiëren, betrek daar bijvoorbeeld ook het Oud gezelschap bij we moeten 
het als partij samen doen dus ik wou graag van u een reactie voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, graag. Ik kijk nog even naar, gaat het over 
Valkenswaard? Misschien dat we dat punt nog even afmaken Valkenswaard 
dan kom ik zo terug op de gekozen burgemeester. 

De heer Cock van den Dungen, afdeling Valkenswaard, indiener van het 
amendement; ik wil het Hoofdbestuur erop wijzen dat het eigenlijk niet de 
bedoeling was dat dit bij dit agendapunt terechtkwam maar bij de 
vernieuwingsdiscussie. Ik heb hier speciaal erop gewezen dat we ons moeten 
richten op jongeren van 14 tot en met 17 jaar omdat die in 2006 gaan 
stemmen en daar zijn veel stemmen te halen. Ik wil de JOVD niks te min doen 
maar omdat de VVD de stemmen nodig heeft en niet de JOVD wil ik toch 
vragen om een ad hoc-commissie in te stellen binnen de WD om jongeren 
alsnog voor de WD te interesseren zoadat ze in 2006 op de WD stemmen. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, bedankt voor de toelichting. Zelfde onderwerp 
het amendement? Ja, gaat u gang. 
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De heer Sander van der Eijk, kamercentrale Den Haag, jongerenfunctionaris; 
ik wil graag even reageren op wat hier gezegd wordt. Het is namelijk zo dat 
jongeren tussen de 14 en de 17 jaar het geen door JOVD de activiteiten de 
JOVD en die de JOVD aanbiedt zijn voor die jongeren uitermate geschikt en 
dat zelfde geldt voor die groep die daarboven zit tot en met 25 jaar. Ik denk 
dat de WD zich veel meer zou moet richten op de integratie van JOVD' ers in 
de WD daar moet het beleid op gericht zijn. Als een ad hoc-commissie moet 
worden ingesteld lijkt het me nodig dat het op dat punt is en ik denk dat er 
sterker in afdelingen waar geen JOVD actief is gezocht moet worden naar 
mogelijkheden tot samenwerking met de JOVD. Het is namelijk zo dat 
jongeren vaak hun eigen ruimte zoeken een eigen plek nodig hebben en dat 
kan het beste in een JOVD afdeling ook omdat jongeren in heel Nederland 
met elkaar daar binnen contact kunnen leggen en dat is de meerwaarde van 
de JOVD. 

Ik maak me wel zorgen over dat dubbellidmaatschap daar zou ik ook graag 
nog iets over willen zeggen. Er staat in de evaluatie dat er nog niet voldoende 
geregeld is, ik ben zelf ook dubbellid en ik ben ook nog eens keer boven de 
27, als je dat dus hebt dan wordt je dus eigenlijk twee keer in je kuif gepikt nou 
vind ik dat niet zo erg want ik vind niet dat u allemaal mee hoeft te betalen aan 
mijn langzame studie maar het zou misschien wel goed zijn om, en dat wil ik 
het Hoofdbestuur in ieder geval meegeven, in het komende jaar toch te 
zoeken naar arrangementen dus ook waarbij je zegt van een soort korting 
voor jongeren die dus dubbellidmaatschap hebben want het is heel erg 
belangrijk dat met name jongeren die eerst actief geweest zijn in de JOVD om 
die echt te betrekken bij de WD dat kan een enorme meerwaarde betekenen 
voor de VVD en daar zou het beleid met name op gericht moeten zijn en 
natuurlijk aan de JOVD een aansporing om ook in Valkenswaard een actieve 
JOVD afdeling op te richten, ik dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, ik stel voor dat we even op de twee punten 
ingaan allereerst over het amendement. U hebt gezien het Hoofdbestuur wil 
de strekking wel overnemen in de zin dat we daar actief mee aan de slag 
gaan, een beetje zoals door de inleiders is aangegeven, de mogelijkheden zijn 
ruim om dat op deze wijze te doen. Het amendement als zodanig heeft niet 
echt een betekenis omdat het samenwerkingsstuk niet amendeerbaar is maar 
nogmaals de strekking van het amendement kunnen we mee aan de slag en 
we kunnen ook kijken of we een dergelijk ad hokcommissie nuttig of nodig is 
dat kunnen we bekijken, we zouden nu nog geen toezegging op dat punt 
willen doen en we vragen ons af of de Algemene Vergadering het nuttig en 
nodig oordeelt om nog een expliciete uitspraak over het amendement te doen 

WD 4 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

als we op deze wijze daarmee om zouden gaan. Hebt u daar nog behoefte 
aan of kunt u akkoord gaan op deze wijze? 

De heer van Gent; ik zou het zeer geruststellend vinden als jullie juist 
tegenover deze zaal zeggen dat de samenwerking JOVD met VVD en dus 
ook een dergelijk commissie niet nodig is dat hooguit het Hoofdbestuur de 
JOVD zal benaderen om in Valkenswaard actiever aanwezig te zijn en niet het 
achteraf bespreken want we gaan hier geen beslissingen maken maar 
gewoon duidelijk zeggen; zo doen we het. 

De heer Bas Eenhoorn; nou, misschien is het goed dan even aan de 
portefeuillehouder vragen hoe ze met dit punt zouden willen omgaan? 

Het is zo dat we buitengewoon blij zijn met de aandacht die jongeren hebben 
en zowel JOVD als WD dus ook in het Hoofdbestuur in het kader van de 
evaluatie daar een goede discussie over plaatsgevonden bereiken we alle 
jongeren wel die we willen bereiken ook als VVD? Uit evaluatie blijkt ook dat 
er een goede samenwerking is tussen JOVD en VVD en dat we het ook in 
gezamenlijkheid kijken hoe we dat effectiever kunnen doen. We hebben dus 
ook geconstateerd dat een indeling in wat leeftijdscategorieën heel zinnig is 
en dat daarop ook de jaarlijkse afspraken wat beter toegespitst zullen worden. 
Daarbovenop komt dat vanuit de politiek uit de Tweede Kamer een werkgroep 
is gestart, dus dit even in aansluiting op de behoefte aan een 
adhokcommissie, is dat eigenlijk een werkgroep die samen met jongeren en 
JOVD en WD kijkt ook hoe we dat jongerenbeleid het beste kunnen 
benaderen en daar wordt dus uitdrukkelijk daarin een actieplan gemaakt 14 tot 
18 jarigen en 18 tot 26 jarigen en 26 tot 32 jarigen waardoor ook aan de 
behoefte van die doorstroming richting WD wordt uitgezocht. Dus wat dat 
betreft zou ik inderdaad zeggen Valkenswaard zoekt contacten met de 
jongerenfunctionarissen in de kamercentrale, bekijk dat hoe dat gaat en 
inderdaad is het zo dat de JOVD van allerlei materiaal en expertise heeft om 
scholieren, die toch een heel aparte doelgroep zijn, om 14 tot 18 jarigen te 
bereiken. Ik heb net een verslag gehoord van JOVD dat ze geweest waren in 
een school in Leiden maar het valt niet mee om daar inderdaad die 
belangstelling te kweken maar ze hebben wel de instrumenten van allerlei 
materialen om dat te bereiken en ik denk dat dat ook het beste is jongeren 
horen jongeren enthousiast te maken voor de politiek. 

De heer Bas Eenhoorn; kunnen we dat op deze wijze dan afronden, is dat 
duidelijk genoeg? Akkoord dan sluiten we dat punt af. Dan gaan we nog even 
naar de gekozen burgemeester. De toezegging hier gedaan is voor ons 
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volstrekt duidelijk, die komen we ook na dus dat betekent dat wij het traject 
doorzetten zoals dat gisteren ook besproken is in de workshop zal ik maar 
zeggen. Een ledenraadpleging lijkt nu niet meer voor de hand te liggen maar 
er is een belangrijk, laten we zeggen, punt blijven liggen namelijk op welke 
wijze wordt nu invulling gegeven aan de gekozen burgemeester voor wat 
betreft de relatie naar wethouders, naar de raad, welke taken blijven daar op 
het gebied van veiligheid bijvoorbeeld maar ook andere. Het overleg in het 
Hoofdbestuur moet nog even plaatshebben over van hoe gaan we dat het 
beste doen? Maar in ieder geval de toezegging is er om over die uitwerking 
door te gaan in de partij en zomogelijk op de Algemene Vergadering in 
november daar op terug te komen en dan hopen we dat we niet opnieuw door 
de politieke feiten worden ingehaald en misschien als dat dreigt te gebeuren 
dat we dan iets eerder bijvoorbeeld een partijraad bij elkaar moeten halen om 
een signaal te geven in de richting van de besluitmakers in Den Haag hoe wij 
er in de WO over denken over het uitwerkingspunt. 

De heer Ivo ter Hage, Boskoop; op zich denk ik dat het goed is wat in het 
regeerakkoord staat verder uitgewerkt wordt maar laten we ook in ons 
achterhoofd houden dat dat misschien een second best optie nodig heeft als 
het niet haalbaar is. U kent mij inmiddels, ik vind dit niet haalbaar dus ik wil mij 
volledig inzetten om wat in het regeerakkoord staat verantwoord uit te werken 
maar ik wil u ook verzoeken om nadrukkelijk de optie die daarnaast bestaat in 
beeld te houden want bij de uitwerking zal het vanzelf naar voren komen. Dus 
laten we het nu niet weggooien maar gewoon ernaast houden en in de 
discussie van de komende periode ons richten op het uitwerken van dat 
regeerakkoord en wat te doen als dat niet werkbaar blijkt dus hou die tweede 
optie vooral warm. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, we zullen deze suggestie meenemen naar het 
Hoofdbestuur om even goed op een lijn te zetten hoe we die discussie verder 
gaan voeren en hoe en dit element graag meenemen. Bedankt, andere nog 
over dit onderwerp? 

Mag ik u een vraag stellen want u zegt hier iets wat voor mij als deelnemer 
aan de workshop burgemeester gisteren niet bijzonder overkomt maar hoor ik 
u hier nu namens het Hoofdbestuur zeggen dat het de ledenraadpleging over 
de gekozen burgemeester niet doorgaat? Dat was gisteren namelijk een 
discussiepunt. 

De heer Bas Eenhoorn; het lijkt mij niet erg voor de hand liggend om een 
ledenraadpleging te houden over de uitwerking en het onderwerp als zodanig 
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gekozen of niet gekozen en is niet meer een onderwerp waar we een 
ledenraadpleging over houden dus het lijkt mij dat het Hoofdbestuur die weg 
niet meer hoeft te volgen. 
Oké, dan denk ik dat we daarmee de vragen en opmerkingen hebben gehad 
met betrekking tot punt één. Kan overigens iedereen instemmen overigens 
met de stukken die we aan u hebben voorgelegd? Is dat het geval?, dan is dat 
achter de rug en gaan we naar punt twee en dat is het verslag van de 
financiële commissie van drie leden over het verslagjaar. Ik weet niet of de 
penningmeester voordat de commissie aan de orde komt nog iets zou willen 
zeggen hoe fijn die de centen en de eurocenten in dit geval op een rij heeft 
gehouden? 

De heer Mark Kuperus; nou heel kort dan. Een hele korte toelichting want ik 
ga niet in op de getallen want die zijn gewoon in de aanvullende 
beschrijvingsbrief toegelicht. Het vergde wel wat laveerkunst het afgelopen 
jaar, niet alleen natuurlijk door het verlies aan zetels, 14 zetels, even voor uw 
begrip een zetel vertegenwoordigd ongeveer 35.000 euro dus wanneer je 14 
zetels minder heeft dan kunt u zelf uitrekenen wat dat betekende voor de 
voorjaarsnota. Daarnaast is het toch nog zo dat wij helaas met dalende 
ledenaantallen zitten en vorig jaar zijn er toch in het najaar weer 1443 
afgevoerd als wanbetaler en wij hebben daarom dit jaar ook er wat 
maatregelen voor genomen van wat zouden we nu kunnen doen om wellicht 
toch nog eens een derde of een vierde herinnering te sturen of in ieder geval 
die mensen te proberen te motiveren toch lid te blijven. 

Dus diegene onder u die nog niet hebben betaald die zullen toch nog een keer 
een herinnering gaan krijgen om niet afgevoerd te worden dit jaar want het is 
zonde dat elk jaar zoveel mensen toch aan het eind van het jaar als 
wanbetaler worden afgevoerd en ook dat betekent bovenop dat verlies van 14 
zetels nog eens een extra ombuigingsslag. Nou werden we gered door de 
extra subsidie, dat was natuurlijk toen we de begroting van 2002 hebben 
opgesteld, was dat onzeker of die tweede subsidiebedragen voor alle politieke 
partijen die zijn twee keer met 50% verhoogd of die tweede 50% ook nog door 
zou gaan nou de redding was dat dat doorging in oktober dat betekent ook dat 
al mijn collegae Hoofdbestuursleden al dat geld niet meer konden uitgeven en 
daardoor wij dus dat verlies van die 14 zetels en dat ledenaantallenverlies 
hebben kunnen opvangen en zelfs er nog in zijn geslaagd om ook in het kader 
van het feit dat wij, we weten allemaal al dat we het mooie grachtenpand 
hebben verkocht waardoor we nu naar de laan van Capes zijn gegaan en dat 
heeft ons een boekwinst opgeleverd zoals u van twee jaar geleden kunt 
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herinneren dat geld hebben we belegd bij Mees Pierson omdat niet zelf te 
gaan doen want dan moet je als een soort croupier zelf elke dag 
aan de telefoon zitten en wij doen dit erbij zoals u weet en dat betekent dat op 
dit moment met de beleggingsresultaten die op dit moment worden gemaakt 
ook Mees Pierson een verlies had en dat zagen we ook in oktober aankomen 
en dat betekent dat we van die extra tranche drie ton hebben afgezonderd, 
één ton hebben we gebruikt om mogelijke beleggingsverliezen goed te maken 
en twee ton om extra dotatie te doen aan de verkiezingskas omdat we op dat 
moment we toen ook wisten dat er weer verkiezingen aan kwamen en op dat 
moment toch ook de verkiezingspot niet zodanig vol was om in januari en in 
maart weer twee verkiezingen te draaien dus al met al ben ik heel blij dat er 
uiteindelijk een klein klusje nog staat. Het exploitatieresultaat is 49.000 euro 
en we hebben daar wat op geanticipeerd op het beleggingsresultaat wat we 
aan zagen komen wat op 47.000 euro negatief is gekomen dus er staat een 
1.500 euro in de plus. Nou voel ik mij trouwens tot de toekomst niet 
verantwoordelijk voor beleggingsverliezen want dat doet Mees Pierson, ik heb 
altijd gezegd van ik vind als penningmester dat ik moet zorgen dat er een 
positief exploitatieresultaat uitkomt nou dat is 49.000 euro geworden. Gelukkig 
kan dat het beleggingsverlies dekken en blijft er toch ook nog een klein plusje 
van 2.000 euro over. 

De heer Bas Eenhoorn; dank aan de penningmeester. Mag ik mevrouw 
Plagman vragen namens de commissie? 

Mevrouw Plagman; ik wil hierbij de verklaring voorlezen. We hebben de 
jaarrekening 2002 getoetst en die hebben wij akkoord bevonden. Dus dat is 
de verklaring 

De heer Bas Eenhoorn; ik dacht nou komt er een heel verhaal maar niet. 

Mevrouw Vorenkamp, kamercentrale Zuid-Holland Noord; ik zou u willen 
verzoeken om de beleggingsactiviteiten wat in verband te brengen met het 
regeerakkoord. Hebben we hier een kwestie van goed voorbeeld doet goed 
volgen als volkspartij voor vrijheid en democratie belangrijke drager van het 
regeerakkoord? 

De heer Bas Eenhoorn; de penningmeester, mevrouw Vorenkamp vraagt de 
beleggingsstrategie. 

De beleggingsstrategie, ja, wij hebben ook nog een stichting, Stichting 
Dresselhuisfonds, die beheert eigen gelden van de stichting en die beheert in 
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feite met hetzelfde beleggingsbeleid ook de overwinst van het pand, de 
boekwinst van het pand en die 1 miljoen ongeveer die wordt belegd door 
Mees Piersen die heeft een resultaat opgeleverd van min 5,3% als u zich dan 
realiseert dat de MCI worldindex op min 30 of 31% stond vorig jaar dan denk 
ik dat wij een goed beleggingsbeleid voeren. 
Redelijk conservatief maar niet alles in obligaties of wat dan ook we hebben 
ook een pakket aandelen. We hebben op basis van een aantal risicoprofielen 
gekozen voor een ongeveer gemiddeld risicoprofiel wat net aan de 
conservatieve kant zit maar waar toch nog zo'n 35 á 40% aandelen inzit 
omdat je anders de volgende vraag over een paar jaar krijgt wanneer er een 
goed resultaat is waarom wij maar 5 of 6% rendement hebben en niet 12 of 
13. we hebben ook jaren meegemaakt, ik ben nu vier jaar penningmeester, 
maar we hebben ook een jaar meegemaakt met 23% positief resultaat dus ik 
denk dat we in zo'n slecht beleggingsjaar met 5,3% negatief dat Mees Piersen 
het goed heeft gedaan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel. Overigens is het wel interessant om in dit 
verband te melden dat in het regeerakkoord waar we gisteren over hebben 
gesproken een zinsnede staat dat het nieuwe kabinet maatregelen zal nemen 
ter versterking van politieke partijen bijzonder ook gericht op de opleidngs- en 
wetenschappelijke instituten van de politieke partijen en dat is denk ik vooral 
ook naar de Teldersstichting en de Haya van Someren Stichting een heel 
goed bericht. 
Niemand verder hierover? Ja. Gaat uw gang. 

Ik kan me voorstellen dat de penningmeester zich niet verantwoordelijk wil 
voelen voor de financiën, en zeker niet als de verliezen onder een ander 
worden gedaan, want hij zei net de verantwoordelijkheid voor de beleggingen 
laat ik aan een ander over, lijkt mij niet zo verstandig. 
Ik vraag mij af moeten wij als politieke partij de gelden beleggen en daarmee 
proberen een positief resultaat te houden of zijn wij het aan onze leden 
verschuldigd dat gewoon op een goede renterekening te zetten en akkoord te 
gaan met relatief weinig rente maar geen risico lopen met verenigingsgeld? 
Een vraag die we ons denk ik serieus moeten stellen en niet te makkelijk 
zeggen wij zitten wel bij een goede bank en een klein verlies nemen we maar. 

De heer Mark Kuperus; dat is juist, nogmaals ik voel mij zeer verantwoordelijk 
voor de financiën, sterker nog dat weten mijn mede Hoofdbestuur leden wel, 
ik heb altijd gezegd als er een negatief exploitatieresultaat is dan treed ik af 
maar ik voel mij verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat en als wij dus 
besluiten, als VVD zijnde dat is door mijn voorganger gedaan Ruud Zandhuis 
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een jaar of 5 6 geleden, als wij als vereniging besluiten niet zelf te gaan 
beleggen althans we kunnen ook besluiten om het geld op een renterekening 
te zetten dat klopt, maar als het besluit is genomen door de vereniging om dat 
op die manier te doen 'geoutsorced' dan zeg ik van wij bepalen de kaders 
voor dat beleggingsbeleid, we kiezen het risicoprofiel maar dan moet je het 
ook uit handen geven dus van twee naar één of je doet het zelf, dat is ook in 
het verleden gedaan, of je kunt dan ook een beleggingsstrategie kiezen ik ga 
helemaal niets in aandelen doen of je zegt van nee, ik ga het outscreen maar 
dan moet je je er ook daar niet teveel meer mee bemoeien dan alleen de 
kaders te bepalen. 

De heer Bas Eenhoorn; maar verantwoordelijk blijven we altijd. Niemand 
verder over dit punt dan sluiten we dat hierbij af en dan gaan we naar de 
benoeming van de financiële commissie voor het verslagjaar 2003. iemand 
van u daarover? Niemand, dan is aldus besloten en dan zijn de nieuwe en de 
plaatsvervangende leden bij deze benoemd. 
Dan gaan we naar het vaststellen van de begroting en het jaarplan 2003. 
iemand van u daarover of nog een toelichting? Nee, Edwin van der Haar. 

De heer Edwin van der Haar; ja, goedemorgen. Een paar vragen daarover, u 
zegt in het jaarplan eigenlijk van ja, er gaat zoveel gebeuren het komende jaar 
het heeft niet zoveel zin om een heel jaarplan te maken dus we geven een 
paar voorbeeldjes. Kunt u uitleggen waarom u dan wel een hele begroting 
presenteert want ik neem aan dat dat toch met elkaar te maken heeft? Dus 
waarom krijgen we een half of een niet jaarplan en wel een volledige 
begroting? Waarom staat op die begroting niet een post opgenomen die 
eventueel verband houdt met uw opvolger en zijn fulltime vervulling van de 
taken, er is natuurlijk nog niet toe besloten maar er is wel een onderzoek 
gaande en een commissie ingesteld? En dan had ik nog een inhoudelijk 
vraagje over de voorbeelden die u dan uit het jaarplan wel noemt daar komt u 
weer met ons niet erg geprezen, maar volgens u wel, blad Politiek daar 
hebben we het al vele malen eerder over gehad maar ik begin er nu toch ook 
weer over omdat u op zichzelf vind ik de systematiek wel sympathiek om het 
zo te doen zeg maar dat jaarplan alleen als u zegt we willen een blad uitgeven 
en dat is Politiek en het doel daarvan is we willen onze leden informeren dan 
is dat natuurlijk niet zo geloofwaardig als dat blad drie keer verschijnt per jaar. 
Dus daarbij heb ik een vraag over het onderzoek wat u noemt. 92% schijnt het 
een fantastisch blad te vinden althans van de steekproef, dat zijn toch 
Albanese of Irakese percentages zou je zeggen. Kunt u nog eens uitleggen 
hoe dat nou zit want ten eerste is 300 mensen in een steekproef statistisch 
niet significant dus waarom zou u daar dan verstrekkende gevolgen aan 
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verbinden en is het nou echt zo dat iedereen zo tevreden is, laten we mekaar 
nou niet voor de gek houden zou ik zeggen. 

De heer Bas Eenhoorn; dan andere nog over de voorliggende stukken? 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter. De kamercentrale die ik 
vertegenwoordig heeft een amendement ingediend met betrekking tot wat 
meer invloed voor leden op jaarplanwijzigingen dan wel inhoud toevoegen, u 
raad dat af, u ontraad dat zonder verder uitleg, zou u mij kunnen aangeven, 
het is een beetje in lijn met de vraag van Edwin van der Haar. Op welke 
moment hebben de leden, en die dienen inspraak te hebben vindt u als 
Hoofdbestuur in het kader van de vernieuwing heel correct en heel juist, maar 
op welke moment faciliteert u dat dat leden, en het liefst zouden wij dat zien in 
afdelingen, ook inderdaad feitelijk gelinkt aan de begratingsvoorstellen een 
terechte opmerking gemaakt door mijn voorganger hier, ja hoe gaan we dat 
dan doen want het simpel ontraden van ons amendement daar kan ik net mee 
uit de voeten, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; anderen nog van u? Dan achtereenvolgens het woord 
aan de penningmeester, de Algemeen Secretaris en dan Dirk de Groen 
portefeuillehouder Politiek. 

De heer Mark Kuperus; even een korte toelichting op de begroting. Wat 
meneer van der Haar zegt dat klopt maar het is ook een voorlopige begroting 
voor het eerst, dat staat er ook in, dat het een voorlopige begroting is juist 
door alle onzekerheden en meestal is er in de vergadering van het 
Hoofdbestuur voorafgaand aan deze Algemene Vergadering een 
voorjaarsnota die heb ik bewust ook nu naar juni toegetrokken omdat er 
natuurlijk hier allerlei besluiten genomen kunnen worden die verstrekkende 
financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen dus vandaar ook dat het 
een voorlopige begroting is mede ook door dat andere onderzoek wat wordt 
genoemd, een onderzoek naar de efficiencymogelijkheden want we hebben 
hier een secretariaat voor de Tweede Kamerfractie en we hebben een 
secretariaat op de laan moet ik nu zeggen en daar zijn in onze optiek toch nog 
de nodige efficiencyvoordelen te behalen door wat minder doublures te 
handhaven en wat meer te kijken of de zaak wellicht wat meer ineen 
geschoven zou kunnen worden daar moeten we in onze optiek een 
efficiencyvoordeel uit kunnen halen die we willen verwerken nog in de 
definitieve begroting voor 2003 en dan weten we ook meteen wat de 
vergadering allemaal besluit zodat we ook de vernieuwingsvoorstellen mee 
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kunnen nemen en we daardoor ook de financiële implicaties kunnen intekenen 
in de voorjaarsnota maar ook in de definitieve begroting van 2003. 

Het prettige is dat we tegenwoordig ook een najaarsvergadering zo meteen 
hebben met ingang van november waarin we dus voortaan ook voordat een 
jaar begint een begroting met zijn allen kunnen vaststellen in plaats dat de 
doen op een moment als een jaar al vijf maanden oud is. 

De heer Marco Zwart; ook het natuurlijke punt waar ik de draad kan 
oppakken. We willen eigenlijk naar die andere systematiek toe en dat betekent 
dat u dan in dit najaar gelijktijdig met die begroting ook het jaarplan voor 
volgend jaar vaststelt op een moment dat dat dus inderdaad nog effect kan 
hebben en de reden dat wij het amendement ontraden is niet dat wij zouden 
vinden dat het jaarplan zoals het Hoofdbestuur dat indient dan automatisch 
ongewijzigd door de Algemene Vergadering moet worden aanvaard maar het 
heeft echt te maken met de tekst van het amendement dat zegt dat de 
afgevaardigde dat ter vergadering nog moeten kunnen doen. En wij denken 
dateen normale procedure moet gelden en dat geldt nu al dus dat is geen 
wijziging. Afdelingen kunnen amendementen indienen en daarover kan in de 
Algemene Vergadering worden gestemd, dat geldt voor de begroting, dat 
geldt dus straks ook gewoon voor dat jaarplan en dat is naar ons idee de weg 
want dat garandeert ook dat in de voorbereiding van een Algemene 
Vergadering ook anderen de gelegenheid hebben om na te denken over de 
voorgestelde amendementen dus in die zin denk ik dat de kamercentrale Zuid
Holland Noord wel op dezelfde lijn zitten. 

De heer Groen; dank u wel voorzitter. Het onderzoek is van 2001 eind 2001 
daar is toen naar voren gekomen in een aselecte steekproef onder ongeveer 
een 800 mensen waarvan meer dan de helft op gereageerd heeft dus dat was 
een vrij hoog percentage. Daaruit is naar voren gekomen dat het toch op prijs 
gesteld werd dat blad, hiervoor al een paar jaar inderdaad de discussie een 
aantal mensen die zeggen dat blad dat moet verdwijnen, we hebben er niet 
zoveel aan, we moeten andere dingen gaan zoeken. Wij hebben daarom dat 
onderzoek laten doen, toen liep die discussie ook en daaruit kwam naar voren 
dat de gewone leden dit een leuk blad om dat niet drie keer maar vier keer per 
jaar gewoon op hun mat te krijgen met algemene liberale onderdelen. 

Het is niet het blad waarmee je van dag tot dag de mensen op de hoogte kunt 
houden van wat er binnen de partij gebeurt, daar zijn we op andere manieren 
mee bezig een Thorbecke web samen met Sylvia gaan we alle uitingen van 
de VVD op een rij zetten om zo de verschillende doelgroepen binnen onze 
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partij op een goede manier op de hoogte te stellen. Op dit moment valt dat 
blad, volgens ons, dat blad Politiek voor een grote groep van onze leden als 
een heel goed blad moeten we dat overeind houden. 

Het onderzoek is beschikbaar in zijn totaliteit om te lezen, het is niet zo dat die 
Stalinistische percentages of Irak percentages dat die mensen dat blad 
allemaal goed vinden, het zijn de percentages die het leuk vinden om dat blad 
te ontvangen, de waarderingen lagen iets lager. 
Overigens is sinds het onderzoek het blad aardig verbeterd dus misschien 
zitten we wel op 100%, nee dat klopt niet want u heeft er wat tegen maar dus 
voorlopig willen wij graag dit blad handhaven. 

De heer Edwin van der Haar; er staat hier in uw informatie, in dat voorbeeld 
van dat jaarplannieuws staat dat 92% niet het een leuk blad vindt dat dat 
waardeert als zeer goed of goed, dat is wat anders dan dat ze het een leuk 
blad vinden wat toevallig af en toe eens langs gaat. 

De heer Groen; dan zal ik nog eens goed naar de tekst kijken maar in de 
conclusies toendertijd van het onderzoek is dat 84% van de mensen die de 
nummers leest en het graag wil blijven ontvangen dus ik zal nog eens goed 
naar die tekst kijken. 

De heer Edwin van der Haar; oké, en wanneer gaat u dat onderzoek 
herhalen? 

De heer Groen; ons contract met Politiek loopt aan het eind van het jaar af wij 
zullen dus in ons kader van het verhaal wat ik net zei van hoe gaan wij richting 
onze leden onze doelgroepen wat willen wij daarvoor hebben en dat zal ook 
politiek bekeken worden dus wij zullen daar ook moeten weten hoe de 
waardering er is dus waarschijnlijk zullen we dat onderzoek over niet al te 
lange tijd een keer moeten gaan herhalen ja. 

De heer Edwin van der Haar; dus de status is dan beschikbaar bij de 
najaarsvergadering? Anders heeft het niet zoveel zin want dan kunnen we er 
niet zinvol over besluiten. 

De heer Groen; nee, maar het is ook niet zo dat we op eens stel op sprong 
beslissingen moeten nemen om het in één keer maar te schrappen. Het kan 
ook zijn dat je dat het jaar daarna eens even goed over hebt maar wij sluiten 
in ieder geval geen jarenlange contracten af, wij doen steeds redelijk korte 
contracten die te overzien zijn dus of het dit najaar er al ligt of het een jaar 

VVD 13 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

later wordt het is niet zo dat wij tot in lengte van dagen contracten afsluiten 
zodat de leden niet kunnen zeggen van nou stoppen we ermee. 

De heer Edwin van der Haar; nou, dan komen we er vast nog over te spreken. 

De heer Bas Eenhoorn; wie verder nog over begroting en jaarplan? Ga uw 
gang. 

De heer John Deeten, Buren; ja, als ik kijk naar het ledenaantal dan denk ik 
toch dat als we naar de begroting kijken dat we niet tevreden moeten zijn met 
het ledenaantal en zeker niet tevreden met een geringe investering dan de 
afgelopen jaren. Dus dat verbaast me ten zeerste, ik zou eerder zeggen 
verdubbeling van het getal in de begroting. Als we kijken naar zo'n blad als 
Politiek waarbij ik zeg dat ik de inhoud inderdaad interessant en leuk vind 
kunnen we dat niet volledig digitaal maken en op die manier misschien de 
helft van de hele begroting van dat blad juist in leenwerving zetten en op die 
manier misschien 80.000 of 90.000 euro op ledenwerving en ledenbehoud 
zetten, dat is mijn voorstel. 

De heer Bas Eenhoorn; anderen nog over begroting en jaarplan. 

De heer de Lijster, Alphen aan de Rijn; ja, voorzitter, tot mijn spijt ook over 
datzelfde blad. Ik heb met wat moeite met de uitdrukking gewone leden, zijn 
er ook ongewone leden, één? Twee, kamerleden zijn toch ook leden, met 
andere woorden ja, ik denk dat we nog eens een keer goed moeten kijken 
naar het blad Politiek en kijken of het inderdaad zo aanslaat als er gezegd is, 
dank u wel. 

Mevrouw Ribbeling; ja, ook ik ben erg benieuwd naar de definitie van een 
gewoon lid en een ongewoon lid. Ik heb niet een steekproef ontvangen dus ik 
weet niet zeker in welke categorie ik nu zelf val? Mar ik wil even reageren op 
de stelling van meneer Deeten dat we het blad Politiek ook wel elektronisch 
zouden kunnen verspreiden, mijn grote bezwaar daartegen is dat dan de 
definitie van een gewoon lid in ieder geval dan de verkeerde kant op gaat voor 
Amsterdam zal dat in ieder geval betekenen dat we minder leden hebben en 
ons zeer gewaardeerde lid mevrouw van Kerkurn hebben we dan in ieder 
geval niet meer in ons midden. 

De heer Bas Eenhoorn; zij heeft mij dat zeer duidelijk gemaakt gisterenavond, 
daar kan geen misverstand over ontstaan, bedankt. Tot slot nog even een 
reactie van de heer Groen. 
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De heer Groen; ja, ik waarschijnlijk meer verwarring veroorzaakt door de 
definitie van normale leden, we hebben natuurlijk wel verschillende soorten 
leden maar wat ik bedoelde is natuurlijk dat er een groot aantal leden van ons 
wat meer op afstand staan niet daadwerkelijk dagelijks betrokken zijn, wel 
geïnteresseerd en daarom zijn ze natuurlijk ook lid, en op de hoogte 
gehouden willen worden maar niet van dag tot dag maar wel over liberale 
onderwerpen. Dus ik zal het woord normale leden niet meer gebruiken. 

De heer Bas Eenhoorn; dan nog even over de ledenwervingen en het geld 
daarvoor, de Algemeen Secretaris. 

De heer Marco Swart; op zichzelf is de opmerking van de heer Deeten een 
logische. We hebben als Hoofdbestuur wel het gevoel dat we eerst moeten 
kijken wat we leden nu eigenlijk, wat ons aanbod naar die leden eigenlijk is, en 
daarvoor is de discussie die we deze dagen met elkaar voeren over de 
vernieuwing ook heel erg belangrijk en dat kleurt ook heel erg de invulling die 
je leden biedt als ze lid worden van de partij dan kunnen we ook beter 
beslissen wat voor soort ledenwerving en ledenbehoud daar goed bij past en 
dat mond dan, in dezelfde discussie, in het najaar uit in een jaarplan e in een 
begroting en ik denk dat het verstandig is om dat in die volgorde te doen want 
we kunnen nu wel posten op een begroting zetten maar we kunnen eigenlijk 
niet goed beslissen wat we dan exact gaan doen dus daarom dat we het in die 
volgorde oppakken. 

De heer Bas Eenhoorn; vanmiddag stemmen wij over de amendementen ik 
zou u willen voorstellen voor het overige in te stemmen met de voorliggende 
voorstellen, iemand van u daar nog stemming over? Dan gaan we dat bij deze 
vaststellen. 
Dan gaan we naar de hoogte van de contributie voor 2004 iemand daar nog 
over? Ja, gaat uw gang. 

De heer Sander van der Eijk; ik kom nog even terug op mijn punt wat ik ook al 
net in het punt over jongeren had genoemd namelijk een 
contributiearrangement Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer het 
Hoofdbestuur hier zou kunnen toezeggen dat er onderzocht moet worden op 
welke manier dat vorm kan krijgen en dan in samenspraak met bijvoorbeeld 
de CLJ te kijken van hoe dat praktisch uitvoerbaar is. Ik denk dat het echt 
belangrijk is, wil je JOVD leden integreren in de VVD, om het niet al te duur te 
maken voor die groep want het zijn toch mensen die aan het begin staan van 
hun carrière en nog zo heel veel geld hebben, bedankt. 
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De heer Bas Eenhoorn; de penningmeester Mark Kuperus en misschien ook 
nog Marijke over dit punt? 

De heer Mark Kuperus; ja, over dat contributiearrangement, we hebben daar 
twee drie jaar geleden ook al een keer naar gekeken. Het is ook één van de 
onderdelen van de vernieuwingsdiscussie die we vanmiddag met elkaar 
voeren dus het komt sowieso aan de orde en ik heb u net toegezegd bij de 
behandeling van de begroting dat het een voorlopige begroting is juist 
vanwege die vernieuwingsdiscussie die we met elkaar voeren vanmiddag en 
dat betekent dat dit punt ook mee wordt genomen en ook wordt bestudeerd 
van de zomer en zeker zal terugkomen in de najaarsvergadering. 

Mevrouw Marijke Tsoutsanis; nou ik wou me gewoon daarbij aansluiten 
voorzitter maar in elk geval heeft het wel onze aandacht om zoveel mogelijk 
jongeren bij ons allen te betrekken dus dat aandachtspunt wordt echt 
onderzocht. 

De heer Bas Eenhoorn; iemand van u behoefte aan stemming? Niemand, 
aldus besloten dan gaan we naar de wijziging van de statuten en dat gaat of 
wij in het vervolg meerdere kandidaten zullen kunnen stellen bij vacatures in 
het Hoofdbestuur een hele eenvoudige overzichtelijke wijziging één woord 
'kandidaat' wordt vervangen door 'kandidaten'. Iemand van u daar nog over? 

De heer Touw, Rotterdam; er zit nog een ander element dacht ik voorzitter? Ik 
dacht dat u ook in dit voorstel meeneemt om de partijvoorzitter rechtstreeks te 
laten kiezen door de leden, als ik het goed lees in de toelichting. 
Buitengewone procedure verkiezing in reactie op vele geluiden is het 
Hoofdbestuur voornemens om de partijvoorzitter rechtstreeks te laten kiezen. 
Ten eerste weet ik niet wat u bedoeld met rechtstreeks verkiezen als u in de 
andere teksten praat over ledenraadpleging dan krijgen we toch verwarring als 
je verschillende woorden gaat gebruiken voor een zelfde begrip denk ik. 
Het tweede is ik heb gezien dat wij vanaf half twaalf gaan discussiëren over dit 
soort onderwerpen van willen we dat, willen we dat niet, hoe gaan we daar 
mee om? Vanmiddag na de lunch gaan we daarover stemmen dus ik denk dat 
het correct is dat u dit onderwerp aanhoudt tot die discussie en de stemming 
heeft plaatsgevonden en dat vervolgens dan afhankelijk van die uitkomst hier 
verder over kan worden besloten. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt meneer touw, het woord is aan de Algemeen 
Secretaris. 
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De heer Touw heeft in die zin gelijk dat we vanmiddag praten over het al of 
niet direct kiezen van de partijvoorzitter, dat is een deel van de 
vernieuwingsvoorstellen en is daar aan de orde. Je zou in zekere zin kunnen 
zeggen los daarvan kun je de vraag stellen of je dat nu wel of niet doet is het 
wenselijk dat we meer een partijcultuur krijgen waarin er ook meerdere 
kandidaten gelijktijdig aan de orde kunnen zijn. Tot nu toe is in de 
reglementen bepaald dat zowel het Hoofdbestuur als de afdelingen voor één 
functie eigenlijk maar één kandidaat kunnen stellen ook als je de overige 
vernieuwingsvoorstellen afwijst dan zou je dit op zichzelf als wijziging in de 
statuten kunnen opnemen. 

Als u zegt ik heb er procedureel de voorkeur voor om dat na de andere 
voorstellen te doen is daar wat ons betreft geen bezwaar tegen maar je kunt 
dit voorstel wel op zichzelf besluiten. 

De heer Touw; ter verdwijning van ieder misverstand, mijn opmerking had 
geen betrekking op datgene wat u wel noemt mijn opmerking had betrekking 
op wat u niet noemt. 

De heer Bas Eenhoorn; dan is bij deze vastgesteld en dat punt wat de heer 
Touw aankaart namelijk die ledenraadpleging of directe verkiezing om het 
maar zo te zeggen dat is allemaal vanmiddag aan de orde. Nu gaan het 
uitsluitend over deze wijziging namelijk dat één of meer kandidaten kunnen 
worden gesteld door een bestuur voor vacatures in besturen in plaats van 
maar één zodat er altijd tegenkandidaten moeten komen. Kan het bij 
acclamatie? Dat staat er wel heel duidelijk, laten we dat maar vaststellen dan. 
Dan is dat besloten. 

Dan gaan we naar agendapunt 7, daar kijk ik even of daar nog iemand het 
woord over wenst te voeren? Ja, mevrouw Vorenkamp. 

Mevrouw Vorenkamp; voorzitter één vraag, maar wellicht een overbodige en u 
kan als u bevestigd antwoordt, mij geruststellen. Ook voor deze procedure 
beperkt aantal plekken helaas uiteraard maar los van alle voorstellen die u 
doet is, hoop ik, nog steeds het allerbelangrijkste criterium kwaliteit, kwaliteit, 
kwaliteit. 

De heer Bas Eenhoorn; antwoord ondubbelzinnig juist, ja. ledereen kan 
instemmen met het technisch advies zoals het hier staat? Dan is dat bij deze 
besloten en gaan we naar het initiatiefvoorstel van de afdeling Rotterdam. 

wo 17 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

De heer Touw; ik ben heel blij met de reactie van het Hoofdbestuur. Ik denk 
dat daarmee eigenlijk ook voor een heel groot deel tegemoet gekomen is aan 
de opmerking van één van onze leden die heeft gevraagd om dit in te dienen. 
Het gaat er in Rotterdam eigenlijk om dat wij zoveel aanbod krijgen voor de 
groslijst uit zowel allochtonen als niet allochtonen dat de kans voor een 
allochtoon en een niet allochtoon om laat maar zeggen op een verkiesbare 
plaats te komen even groot is, dat was de achtergrond van de opmerking. 
Ik denk dat naar gezien scouting en talentontwikkeling veel wordt gedaan ik 
alle vertrouwen heb dat dit onderwerp hiermee kan worden afgesloten. 

De heer Bas Eenhoorn; de Algemene Vergadering stemt in met de woorden 
van de heer Touw? Aldus besloten. Dan stappen we naar punt 9, benoeming 
van een aantal leden van het Hoofdbestuur. Allereerst de Algemeen 
Secretaris, er is geen andere kandidaat en daarmee is de heer Marco Swart 
benoemd verklaard in de positie van Algemeen Secretaris voor de volgende 
ronde. 
Voor de vacature van mevrouw Sylvia den Ouden is ook geen andere 
kandidaat gesteld zodat ook zij door mij benoemd kan worden verklaard 
namens u allen in de positie die zij reeds in het Hoofdbestuur heeft. 

Dan was de vacature internationaal secretaris aan de orde, daarvoor is 
kandidaat gesteld Tom Kuperus. Er zijn geen andere kandidaten gesteld zodat 
ook Tom Kuperus als zodanig kan worden benoemd door mij namens U, 
iedereen akkoord. 

Ik zou graag aan Tom Kuperus willen vragen om even naar voren te komen 
en een kort woord, als hij tenminste hier is ja daar is hij al, om even een kort 
woord te zeggen tegen de vergadering want niet iedereen, kom maar even 
naar voren dan ka iedereen je in de schijnwerpers zien, want soms hoor ik wel 
eens wij kennen al die Hoofdbestuurdersleden niet nou we zullen jou eventjes 
presenteren. Dit is een spontane overval maar dat moet kunnen he. 

De heer Tom Kuperus; goedemorgen Bas. Volgens mij vroeg ik gisteren nog 
aan jou moet ik iets zeggen en toen zei je volmondig nee, maar goed. Dank u 
wel voor het in mij gestelde vertrouwen ook dank voor de voordracht van het 
Hoofdbestuur. De komende jaren zal ik mij bezighouden met internationale 
zaken. De bedoeling is dat in die jaren het netwerk van de WO met name in 
Europa verder wordt uitgebouwd zodat wij ook in Europa steeds meer WD
achtige geluiden kunnen vernemen uit andere landen. Ook zullen wij de 
nodige aandacht besteden aan het bevorderen van democratisering in met 
name Oost-Europa, niet alleen in Irak heb je vervelende staten en 

VVD 18 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

onaangename leiders ook in ons eigen Europa zijn deze dingen nog steeds 
aan de orde, onder andere in Wit Rusland de Oekraïne en de Kaukasus, en ik 
hoop daar de komende jaren een bijdrage aan te kunnen leveren dat dat ten 
goede verandert. Dus voorzover een korte inleiding en nogmaals dank voor 
het in mij gestelde vertrouwen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Tom. En dan voor de vacature van Edith 
Schippers waren oorspronkelijk twee kandidaten, wat dat betreft waren we 
daar heel blij mee en zagen ook uit naar een korte campagne van beiden, dat 
is door persoonlijke omstandigheden achterwege gebleven, Ruwke Begijn 
heeft zich om persoonlijke omstandigheden moeten terugtrekken uit deze 
vacaturestelling en dat betekent dat de medekandidaat Sammy van Tuyll als 
enige kandidaat is overgebleven en door mij benoemd kan worden verklaard 
namens u in de vacature van Edith Schippers. 

Mag ik aan Sammy van Tuyll vragen om ook even naar voren te komen en 
ook even kort de Algemene Vergadering toe te spreken. 

De heer Sammy van Tuyll; voorzitter, dank u wel. Ik dank u ook voor het in mij 
gestelde vertrouwen. De reden dat ik medekandidaat was voor het 
Hoofdbestuur had twee redenen omdat ik A vond dat er iets te kiezen moest 
zijn, dat is helaas niet het geval, en B om vorm te geven aan de inhoudelijke 
discussie binnen de partij en dat laatste daar zie ik naar uit om dat met u te 
kunnen doen. 
De inhoudelijke discussie, het belang daarvan, dat kan niet worden 
onderschat. Gerrit Zalm heeft het gisteren nog benadrukt hoe belangrijk het is 
om inhoudelijke discussie met de leden te hebben en dat met de leden dat 
betekent ook een open inhoudelijke discussie. Ik zie ernaar uit met u dat te 
kunnen doen en reken op uw bijdrage en dank u nogmaals in het gestelde 
vertrouwen, dank u. 

De heer Bas Eenhoorn; we nemen dan afscheid van twee leden van het 
Hoofdbestuur, Edith Schippers en Zsolt Szabo en ik zou daar graag even een 
paar woorden aan willen weidden want beide hebben een indrukwekkende 
bijdrage geleverd aan het werk van het Hoofdbestuur maar ook daarbuiten al 
heel veel voor de WO gedaan. Edith die sinds 2000 lid van het Hoofdbestuur 
was was daarvoor al heel enthousiast over precies het punt waar Sammy van 
Tuyll het ook over heeft namelijk de discussie in de partij, ze was actief binnen 
de Benedictus Spinosa Stichting en op die wijze dus al betrokken bij de 
politieke discussie die wij in de WO voeren. Daarnaast heeft zij ook een 
inhoudelijke bijdrage geleverd, ik denk aan de discussie die wij hebben gehad 
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over biotechnologie, wie dat nog weet een bijzondere dag in Leiden waar we 
toen hebben gesproken over dit moeilijke onderwerp wat overigens nu politiek 
weer hoog op de agenda staat en ze heeft ook zeer bijgedragen aan de nota 
Kiezen voor Keuze, waar we het gisteren ook over gehad hebben. Als we 
willen naar een kwalitatief individualisme dan betekent dat wij individuele 
keuzes moeten kunnen maken daar waar de staat een pakket aanbied aan 
zorg bijvoorbeeld en zij heeft daar in haar nota kiezen voor Keuze een goede 
voorzet voor gedaan en is ook een goede discussie en enthousiaste en 
betrokken discussie over gevoerd in de WD. 
Ze heeft, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, in haar Hoofdbestuursperiade 
de omvorming van de partijcommissies tot stand gebracht waardoor, als ik het 
zo mag zeggen, de vrij elitaire partijcommissies zijn omgevormd tot meer 
open commissies waar mensen veel bijdrage kunnen leveren en ook veel 
meer mensen een bijdrage kunnen leveren en leden daadwerkelijk betrokken 
raken bij het werk van de partijcommissies, ik denk dat dat een doorbraak is 
geweest en één van de eerste stappen op weg naar een nieuwe open 
partijcultuur die we met zijn allen nastreven. 

Met betrekking tot Zsolt Szabo, hij was al zeer lang actief op het politieke 
terrein al in de JOVD, in Amsterdam, altijd een traditioneel querulantherige 
toestand daar heeft hij mij vertelt, ik heb er geen idee van maar hij is daar wel 
heel sterk in geworden in het debat en altijd het hoofd boven water houden als 
het gaat over moeilijke dingen maar bovenden zeer kritisch. 
In het Hoofdbestuur was hij, waar hij van 1998 af lid was, één van de eerste 
die al in 2001 waarschuwde voor het te gemakkelijk achterover zitten op de 
prachtige politieke peilingen die we toen nog hadden zoals u weet in de 
richting van de 40, 42 zetels. Hij was één van de twee mensen in het 
Hoofdbestuur die keer op keer aandacht vroeg voor het feit dat dat nooit op 
die manier vanzelf zou gaan maar dat we daar heel hard aan zouden moeten 
werken om dat voor elkaar te krijgen met een duidelijke agendastellende 
taboedoorbrekende houding want anders zou het niet lukken. Nou die 
discussies hebben we nog allemaal precies in het hoofd Zsolt over hoe jij dat 
toen samen met Mark Kuperus, als ik mij goed herinner, dat in het 
Hoofdbestuur naar voren bracht van pas op, pas op, wees niet te gemakkelijk 
het zal nooit vanzelf gaan. 

Actief vooral in Midden- en Oost Europa indertijd ook als referent voor 
Hongarije, voor internationele zaken heeft Zsolt daarna als internationaal 
secretaris een zeer breed netwerk uitgebouwd. Overal in de ELDR zeer actief 
geweest, had een zeer sterke positie ook in de ELDR, één van de slachtoffers 
daarvan ben ik zelf toen hij het voor elkaar kreeg om mij tot vice voorzitter van 
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de ELDR te bombarderen, waarvoor hartelijk dank, maar dat betekent wel dat 
we daar uit kunnen concluderen dat hij een zeer invloedrijke positie in de 
ELDR ondertussen had verworven. Samen met een groot aantal mensen die 
van ons uit naar Hans van Baaien en anderen zeer actief juist op dat 
internationale vlak hebben we denk ik als WD daar een positie mede dankzij 
ook jouw inzet Zsolt als internationaal secretaris. En dan denk ik, gisteren 
bleek dat ook nog even, velen altijd moeite hebben met jouw naam of iemand 
anders krijgt jouw naam of als men jouw tegenkomt dan weet men niet meer 
dat het Zsolt Szabo is, de Z en de S gaan door elkaar maar tegelijkertijd denk 
ik als die keuze bij jouw komt en die gaat in de richting van de Tweede Kamer 
dat dat in ieder geval een opvallend punt zal zijn die aan jou zal kleven. Maar 
duidelijk is iemand met een helder stemgeluid, heldere positie en wij wensen 
jou ook veel succes met de keuzes die je moet maken in de komende tijd en 
dank voor de inzet. 

Mag ik vragen aan Edith en Zsolt om naar voren te komen want we hebben 
een klein presentje voor je. Edith en Szolt willen jullie naar voren komen en 
even hier plaats te nemen want we hebben uiteraard voor jullie grote inzet 
voor de WD tot nu de Thorbeckepenning en dank voor wat jullie allemaal 
hebben gedaan. 

Ik weet niet of jullie nog iets willen zeggen naar de Algemene Vergadering? 
Nee, het is oké. 

De heer Bas Eenhoorn; we gaan naar agendapunt 10 en dat is de rondvraag. 
Is er iemand van u die gebruik wil maken van de rondvraag? Niemand? 
Dan is er een praktisch punt, degene die de stemmen van de afdeling Utrecht 
heeft opgehaald die moet zich even melden bij de inschrijfbalie kennelijk is 
daar een klein foutje gemaakt. Wij schorsen de vergadering tot half twaalf 
precies. 

Zoals afgesproken besteden we de tijd tot de lunch aan algemene 
beschouwingen over de vernieuwingsvoorstellen zoals die voorliggen maar 
voordat we daaraan beginnen zou ik nog een woord van welkom willen richten 
aan de voorzitter van het CDA, Marjan van Bijsterveld erg plezierig dat je hier 
bent en welkom in ons midden. Zij is, zoals u weet, gekozen door middel van 
een ledenraadpleging bij het CDA dus als we er niet helemaal uitkomen kan 
ze ons nog even vertellen hoe het daar allemaal in zijn werk is gegaan en 
bovendien heeft ze een belangrijke hand gehad, verklap ik maar even, in het 
feit dat in het regeerakkoord aandacht is besteed aan de positie van politieke 
partijen dat is ook geloof ik een staatsgeheim wat je dan zo nu en dan eens 
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moet verklappen, daar zijn we heel open in hier. Dank voor wat je hebt 
gedaan en nogmaals fijn dat je hier bent. 
Voordat we de algemene beschouwingen beginnen zou ik willen introduceren 
aan de linkerzijde Esther Schaddelee uit de commissie die zich bezig heeft 
gehouden met al die vernieuwingsvoorstellen, dat zelfde geldt voorSiep 
Wijsenbeek en voor Harry Meidam, zij zijn met z'n drieën leden van die grote 
groep die bezig is geweest om al die vernieuwingsvoorstellen die uit de partij 
naar voren zijn gekomen vanuit de ideeëndag en noem maar op vorm te 
geven en daarmee aan de slag te gaan en te zorgen dat dat allemaal punten 
zijn waarover we kunnen spreken zoals we dat vandaag zullen gaan doen. 
Voordat we beginnen graag even het woord aan onze vice voorzitter Mark 
Harbars om een korte introductie te geven op die algemene beschouwingen. 

De heer Mark Harbers; dank je wel Bas. Een heel kort woord van introductie 
mede namens de werkgroep partijvernieuwing. Zeer ten onrechte werd 
vanochtend in de wandelgangen zo links en rechts tegen mij gezegd nou dat 
is een spannende dag voor jullie en voor het bestuur, inderdaad we kijken in 
het bestuur vol spanning uit naar hoe deze behandeling vandaag verloopt en 
welke stappen we nu met z'n allen kunnen gaan zetten op weg naar een 
nieuwe, meer open, meer transparante partij die echt van de leden is. 
Daar hebben we heel lang naar toegeleefd maar dat geldt niet alleen voor het 
bestuur. Naar vandaag is denk ik met minstens zoveel spanning 
vooruitgekeken door vele honderden betrokken leden in het land. Ik noem de 
werkgroep partijvernieuwing 53 mensen die vorig jaar in het heetst van de 
zomer hun tijd gaven om mee te denken over alle ideeën en de analyses die 
gedaan zijn om te voorkomen in de toekomst dat we nog eens een keer zo'n 
verkiezingsdreun krijgen als 15 mei vorig jaar. 

De meer dan 400 bezoekers op de ideeëndag vorig jaar die de weerslag van 
hun ideeën ook vinden in de bundel over partijvernieuwing, en dat is denk ik 
echt met al die ideeën erin ook een boekje om nog eens in de kast te zetten, 
want welke stappen we vandaag ook zetten het is nooit af en er komt een 
moment dat je over een jaar of over twee jaar of over drie jaar nog eens een 
keer door die lijst kijkt en denkt van wat hebben we toen nog niet kunnen 
invoeren en kunnen we nu wel bij de kop pakken. 

Al die mensen die heel intensief in hun afdeling hebben meegewerkt hieraan, 
hetzij door indiening van amendementen, het doornemen van de voorstellen, 
maar ook al die mensen die naar de meer dan 70 bijeenkomsten kwamen die 
de afgelopen twee maanden in afdelingen en kamercentrales zijn 
georganiseerd om stil te staan bij dat thema partijvernieuwing. Kortom dat laat 
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zien dat dit een proces is geweest wat echt bottorn up uit de partij is gekomen 
en dat begon op de dag na de verkiezingen vorig jaar en loopt eigenlijk tot nu 
aan door dat mensen vanuit het land hun gedachten naar voren brengen en 
laten zien welke kant ze op willen met de partij. Als bestuur hebben we heel 
graag dat proces gefasciliteerd en uiteindelijk de uitkomsten van dat proces in 
voorstellen omgezet en die voorstellen die gaan we vandaag behandelen. 
Die voorstellen hebben alles te maken met meer discussie en debat in de 
partij, laten zien waar we als liberalen voor staan maar ook laten zien waar we 
als liberalen ook wel eens van mening kunnen verschillen. 
Die voorstellen hebben vooral ook te maken met meer betrokkenheid van 
leden, een partij waar het leuk is om lid te worden, waar je wat kunt met je 
mening en waar je direct opgenomen wordt in een enthousiaste club mensen 
die bouwt aan de toekomst van dit land. En dat doen we natuurlijk niet voor 
niets om allemaal navelstaarderig met onze eigen partij bezig te zijn, dat doen 
we uiteindelijk op de weg naar meer kiezers want we willen tenslotte ooit de 
grootste partij van dit land worden en dat lukt alleen als je je achterban serieus 
neemt, als je je leden serieus neemt, als je alle geluiden uit de samenleving 
tot je laat doordringen, weet om te zetten in goede voorstellen en daarmee de 
kiezers bij de volgende stembusgang heel goed weet te overtuigen, dat is de 
achtergrond en zeker vanuit de werkgroep partijvernieuwing hebben we daar 
met heel veel plezier aan gewerkt om u deze voorstellen te doen en kijken we 
dus inderdaad met spanning uit naar hoe vandaag de behandeling zal gaan 
verlopen, dank je wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Mark voor je enthousiastmerende en 
stimulerende introductie. De gang van zaken is dat we steeds kort een aantal 
sperkers uitnodigen om iets te zeggen over de voortellen die liggen, kan over 
alle voorstellen gaan, kan over alle amendementen gaan, na een groepje van 
zeg maar vijf sprekers zal er vanachter de tafel kort een toelichting of reactie 
worden gegeven hetzij van leden van het Hoofdbestuur hetzij van de leden 
van de groep daar zoals ik ze zonet heb geïntroduceerd en op deze wijze 
proberen we in anderhalf uur duidelijkheid te krijgen over hoe de zaken liggen, 
waar we aan moeten denken en waar we straks in de middag accenten 
moeten leggen met betrekking tot de stemmen die we zullen uitbrengen, dat 
geldt voor u allemaal uiteraard ook voor het Hoofdbestuur maar vooral voor u 
om daarbij uw stemming straks over amendementen en de voorstellen 
rekening mee te houden. 

En nogmaals als ik zo nu en dan denk ja, dit gaat wel heel lang duren dan kap 
ik af en het moet echt, omdat ik weet dat veel mensen hun zegje willen doen, 
het moet kort en bondig. Wie mag ik vragen om alvast te introduceren? 
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De heer Talsma, afdeling Gorsel; meneer de voorzitter ik zou het graag willen 
hebben over een punt, wat niet alleen in mijn afdeling maar het blijkt toch ook 
bij heel veel anderen in de VVD, heel belangrijk wordt gevonden dat is het 
onderdeel van de kandidaatstelling met name voor de Tweede Kamer, daar 
hebben wij een amendement ingediend onder nummer 1 02 en er volgen nog 
een aantal anderen met een soortgelijke hoewel niet helemaal dezelfde 
strekking. Even een opmerking vooraf, uit de reacties van het Hoofdbestuur 
krijg ik enigszins de indruk dat het Hoofdbestuur heeft gedacht dat onze 
voorstellen de voorstellen van het Hoofdbestuur zouden verminderen, 
veranderen en beperken, dat is bepaald niet het geval, wij willen een extra 
handeling invoeren aan het begin van de kandidaatstelling en wij steunen dan 
verder zonder enige beperking wat daarna komt dus het Hoofdbestuur moet 
niet denken dat dit een alternatief is wat aan hun eigen voorstellen knaagt, ik 
zeg dat even omdat de afwijzende conclusies dat we een beetje zo stellen. Ik 
hou het heel kort voorzitter maar ik moet toch even een paar dingen noemen. 

Wat is in het verleden veranderd, een jaar of vijf geleden, dat is de 
voorbereidende behandeling in afdelingen en daarna in kamercentrales van 
de ontwerpkandidaatsstellinglijst Dat werd toen allemaal gewikt en gewogen 
en het eindresultaat werd door het systeem Modderman geëvalueerd daar 
moet u zich nu van losmaken omdat wij dat bepaald niet willen voorstellen in 
deze rekensom die ook nog enige verplichtende invloed had. Wat wij willen is 
het volgende: zoals het nu is komt er een groslijst, dan komt er een 
selectiecommissie of een scoutingcommissie, dan komt daar kort daarna 
aansluitend een voorstel van het Hoofdbestuur, misschien met misschien 
zonder het advies van de kamercentralevoorzitters, en dan is het dus de 
bedoeling de schriftelijke ledenraadpleging en dan eindigde dat, maar dat hebt 
u tot mijn spijt geschrapt, ook nog weer in de ledenvergadering die het 
eindoordeel heeft. 

Wat is dus nu het punt? Dat de kandidaatstelling van het begin tot het eind op 
totaal geen enkele manier in een ledenvergadering of in een 
kamercentralevergadering ter sprake komt. Wat willen wij? Niet dat 
rekensysteem maar dat er kort weergegeven in iedere afdeling een 
vergadering kan worden gehouden, het hoeft niet overal, met een eigen 
voorkeur dat gaat naar de kamercentrales, die kunnen dat bundelen. 
Het belangrijke punt is bovendien, voorzitter, dat als u dan in uw systeem, 
zoals dat ging en dat waarschijnlijk zal blijven gaan, de 
kamercentralevoorzitters raadpleegt dat ze dan niet, zoals nu naar beste 
weten, maar uit hun hoofd moeten zeggen dat maken wij ervan maar dan 
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hebben ze toch daar, en dat zullen ze stellig, een uitvoerige studie van 
gemaakt. Kortom wij bepleiten dus die voorselectie weer in te voeren en dat is 
dus na de groslijst en de vergadering van de leden en de afdelingen en van de 
kamercentrales en dan de hele film van het Hoofdbestuur, kortom ik hoop dat 
dat duidelijk is. Wat is nou uw argument om dit te ontraden en dat vind ik toch 
een beetje mager. Nu kan op geen enkel wijze, dat zegt u bij mijn afdeling 
maar bij alle andere waar het geldt ook, de hedendaagse leden aan de WO 
binden die geen zin en tijd hebben om lokale ledenvergaderingen bij te 
wonen, dat zal wel zo zijn maar is het dan nu uw bedoeling om die 
ledenvergaderingen eigenlijk dus te schrappen, de afdelingsfunctionering te 
schrappen en die leden die niet bereid zijn om daarvoor van huis te komen 
wel een schriftelijke stem te laten uitbrengen? 

De heer Bas Eenhoorn; in het kader van de algemene beschouwing denk ik 
dat dit vrij duidelijk wat uw punt is. 

De heer Talsma, Gorsel; ik kan het niet laten, het enige is dat ik hoop dat het 
Hoofdbestuur toch ietsje soepeler hiernaar kijkt. We zijn wel erg radicaal en ik 
zie dus dat de afdeling en kamercentrale Haarlem hetzelfde wil in een wat 
andere vorm met preselectie maar ook raadplegen, Rotterdam die wil van het 
hele systeem af en ik hoop dat wij tot een mogelijkheid komen onze 
formulering uit Gorsel is zo, daar kan het Hoofdbestuur alle kanten mee uit dat 
u toch enige vorm vindt van mogelijkheid om toe te zeggen dit nog niet 
helemaal van tafel te doen. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, we gaan eerst een groepje van vijf in de 
algemene beschouwingen iets laten vertellen, bedankt meneer Talsma we 
komen er straks op terug. Wie zou verder iets in algemene zin willen zeggen? 

De heer van Pruisen uit de afdeling en de kamercentrale Haarlem; voorzitter, 
ik wil allereerst het Hoofdbestuur en de commissie partijvernieuwing 
complimenteren met het grote pakket met wijzigingsvoorstellen en 
vernieuwingsvoorstellen. Ik denk dat die vernieuwingsvoorstellen echt nodig 
zijn. Alleen als u mij vraagt op welk terrein moet die vernieuwing liggen en 
gelukkig zie ik daar heel veel voorstellen van het Hoofdbestuur dan is dat het 
terugbrengen van invloed van leden en waarop? Op inhoudelijke discussie, en 
daarom ben ik blij dat er in deze set met voorstellen ook voorstellen zitten om 
te komen tot meer discussiebijeenkomsten en ik ben ook blij met de discussie 
die wij gisteren in het secretarisoverleg hebben gehad waar ook al is gepraat 
over coördinatie van discussiebijeenkomsten tussen kamercentrales. 
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Een hele goede zaak want ik denk als een lid iets wil dat hij wil praten over 
inhoud, dat hij zijn gedachten wil laten horen in de partij en dat kan door dat 
soort discussiebijeenkomsten. Wat ik alleen vreemd vind is dat u ook de 
indruk wekt, en dat is mijn grootste bezwaar tegen deze voorstellen laat ik 
daar heel eerlijk in zijn, dat, hoe heten ze ook alweer? Hedendaagse leden, 
dat is weer een bijzondere vorm van normale leden denk ik die wijken dan 
weer af van abnormale leden, abnormale leden zitten namelijk hier en dan heb 
je hedendaagse leden ook en hedendaagse leden hebben als kenmerk dat ze 
niet naar afdelingsvergaderingen komen. 
Die hedendaagse leden die dus niet naar afdelingsvergaderingen komen die 
hebben blijkbaar in de opvattingen van het Hoofdbestuur een hele grote 
interesse om te praten over de jaarrekening van de WO, over de statuten en 
dan hebben ze ook nog een grote interesse om te praten over 
hoofdbestuursleden, niet zijnde de partijvoorzitter, want gisteren in de 
workshop over vernieuwing is heel expliciet aan Mark Harbers gevraagd waar 
praat die algemene ledenvergadering, want daar heb ik het over, waar gaat 
die nu over? Ja, die gaat dus niet over inhoud want dat gaat in 
leden raadplegingen, die gaat niet over de lijsttrekker want dat gaat ook weer 
via ledenraadpleging, die gaat niet over het verkiezingsprogramma want dat is 
belangrijk en dat moet dus via de Algemene Vergadering en wat houden we 
dan over? Ja, Mark zei het terecht, statuten, reglementen, het Hoofdbestuur 
en de contributie nou daar zit mijn belangrijkste bezwaar. Ik heb als secretaris 
kamercentrale redelijk veel te maken met statuten en reglementen, en dan 
vooral in de sfeer van beroepsprocedures bij kandidaatstellingsprocedures, en 
ik ben dus heel erg bang dat wij in deze vergadering mensen daarover laten 
stemmen die het allerbeste voor hebben met deze partij maar daar weinig 
mee te maken hebben. Ik bedoel je komt altijd in de keus tussen democratie 
en kwaliteit, want laat ik er heel eerlijk in zijn, het zou natuurlijk mooi zijn als 
ieder lid zou kunnen meestemmen maar ik vrees wat eigenlijk op elk terrein 
speelt als iedereen meestemt dan zijn dat ook mensen die minder kwaliteit 
over juist dit specifieke punt hebben. 
Dus daarom zal mijn oproep toch vooral zijn laten we nu die algemene 
ledenvergadering, die over een aantal zeer beperkte zaken gaat, laten we die 
nou toch niet invoeren en laten we nou net die neuzelachtige dingen waar wel 
over besloten moet worden overlaten aan die kaderleden die daar nu net 
dagelijks in hun afdelingen of centrales mee te maken hebben. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, reuze bedankt meneer van Pruisen voor die 
inbreng. De heer Wijsenbeek dan. 
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De heer Wijsenbeek; dank u wel voorzitter. We hebben ons afgevraagd waar 
is het Hoofdbestuur in zijn voorstellen eigenlijk blijven steken in het geven 
macht en invloed aan het gewone lid? En we hebben ons afgevraagd waarom 
dat gebeurd is? We zijn met elkaar tot de overtuiging gekomen dat we zoveel 
mogelijk naar de basis moeten, onze partij is een stuk kleiner geworden dan 
die ooit was, de mensen die nu nog lid zijn, zijn de multiplayers, de schakel 
tussen kiezer op de VVD eb degene die uiteindelijk de vertegenwoordigers 
van de WO in de diverse vertegenwoordigende lichamen worden. Wij er in 
Den Haag van overtuigd dat wanneer je die leden die echt zo langzamerhand 
wel mondig zijn geworden en aardig kunnen volgen zoals dat in de dagelijkse 
politiek gaat en zoals het in de praktijk gaat dat je die dus ook het vertrouwen 
moet geven om die partij zo direct en met zo veel mogelijk directe band te 
kunnen gaan besturen. Het is daarom dat wij in Den Haag zoveel mogelijk 
zouden willen uitgaan van het principe 'one man, one vote'. 
En dat we dat dan ook zover mogelijk willen doorvoeren en niet allerlei 
tussenstadia willen zien in de eerste plaats. 
En in de tweede plaats dat we ook juist datgene waar een politieke partij voor 
opgericht is namelijk het verwezenlijken van politieke doelstellingen die 
worden neergelegd in een programma. We vragen ons werkelijk af hoe kun je 
nu met de partijdemocratie ernst maken wanneer je het belangrijkste wat een 
partij doet het partijprogramma weer aan een getrapte verkiezing en aan een 
stemming per blok gaat onderwerpen, laat de leden maar meestemmen, waar 
bent u bang voor? Dat er hier ineens een groep komt van, ik bedoel daar niets 
mee mevrouw den Ouden, ANWB leden en die gaan zeggen wij willen meer 
wegen in Nederland en wij worden allemaal lid van de WO en gaan op die 
wijze gaan wij ervoor zorgen dat er meer wegen in het programma van de 
VVD worden opgenomen. Wij zouden dat toejuichen als alle ANWB leden 
WO lid werden. Wij zijn er absoluut niet bang voor dat wanneer die dan 
allemaal naar deze vergadering komen dat er dan ook uit deze vergadering 
een wijs besluit komt dus laten we dat maar zoveel mogelijk zo gaan doen. 

Een laatste opmerking, voorzitter, waar ik graag van u een antwoord op zou 
willen. Er komt een verkiezing weer apart voor lijsttrekkers waar alle leden aan 
mee mogen doen, hoe stelt u zich dat eigenlijk voor hoe dat moet gaan 
uitwerken in een verkiezingscampagne? Stel we kiezen, laat ik maar eens een 
willekeurig voorbeeld nemen, de lijsttrekker voor het Europees parlement daar 
komt een kabinet voor uit het Hoofdbestuur maar het Hoofdbestuur wil 
eigenlijk dat er meer kandidaten komen en dat er dus gekozen kan worden, 
waar komen die andere kandidaten dan vandaan, spontaan uit het moeras 
van de partij of worden die aangezocht door het Hoofdbestuur? Op het 
moment dat er iemand gekozen is hoe gaan we dan straks een 
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verkiezingscampagne waarin nou net een kandidaat staat die de 
verkiezingscampagne gaat doen, het Hoofdbestuur werkt daar een plan voor 
uit, maar dan komt er een kandidaat die net dat allemaal heel wil, dat was 
voor ons nog een beetje de onduidelijkheid en daar wil ik graag een antwoord 
op, dank u. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt. Even de achterste microfoon maar dan wel 
de meneer achter u want die stond al een hele poos achter u. 
Nou ik stond hier al veel langer maar u zag mij niet daar aan de kant daarom 
ben ik al naarhet midden gekomen. 

De heer Bas Eenhoorn; ah, ik begrijp het ja ja maar goed, laten we de 
volgorde maar doen zoals ik dat gaf en zo gaan we naar rechts, eerst even 
het midden. 

De heer Anne Mulder, Den Haag, voorzitter, dank u. ik ben een paar jaar 
geleden lid geworden van de WO om te kunnen meepraten en meebeslissen 
over alle zaken die spelen en ik moet u zeggen wat dat betreft is de WO een 
moeilijke partij en ik zal u eens een paar voorbeelden geven. 
Ik wilde graag in de partijcommissie justitie en toen kreeg ik een man aan de 
lijn en die zei van, en dat zei die een beetje geaffecteerd, meneer Mulder in 
die commissie zitten officieren van justitie daar kunt u niet zo maar bij. Ik denk 
nou dat zullen we nog wel zien. Vervolgens ging ik naar een Algemene 
Vergadering, ik dacht al waarom staat er niet algemene ledenvergadering, ik 
denk nou apart en ik denk nou ga ik eens even lekker stemmen over het 
verkiezingsprogramma en over de kandidatenlijst, nee meneer Mulder dat had 
u in de afdeling moeten doen en daarover gaan hier eigenlijk, en toen werd 
me een nieuwe beroepsgroep duidelijk, de partijbaronnen, ik denk feodaal 
systeem. En nou, voorzitter, kom ik op mijn punt. Ik zou de vergadering hier 
aanwezig op willen roepen om de leden gewoon stemrecht te geven over alle 
zaken die er toe doen, ik ben lid geworden om mee te willen praten en ik denk 
als we dat doen dat we meer leden krijgen hier op de vergaderingen want dan 
wordt het gewoon leuk om naar een vergadering te gaan, want niets is leuker 
dan stemmen, en uiteindelijk aan het eind van de dag zeg je nou ik heb 
meegedaan ik heb mijn zin wel of niet gekregen maar het was wel mooi we 
hebben elkaar kunnen overtuigen. Voorzitter, ik zou iedereen willen oproepen 
om alle voorstellen te steunen die meer invloed geven aan de leden, dank u. 

De heer Bas Eenhoorn; de spreker in het midden en dan gaan we tot slot in 
de eerste ronde naar de zijkant, ja gaat u gang. 
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De heer van de Veer, afdeling Groningen; ik sluit mij even aan bij het eerste 
punt over de ledenraadpleging, wat betreft de kandidatenlijsten, de afdeling 
Groningen stelt voor die ook uit te breiden voor de gemeenteraadsleden en de 
provinciale staten, heb ik gisteren ook al ingebracht, dat lijkt ons zeer nuttig en 
over de procedure, ik denk dat elke afdeling altijd over lijsten kan spreken die 
dan voorliggen ook al hoeven ze dan niet via de kamercentrale te stemmen 
zoals dat was afgesproken. Dat is niet mijn punt feitelijk ik wil het hebben over 
de algemene ledenvergadering. Wij zijn faliekant, en ook zeer faliekant, tegen 
'one man, one vote' op deze vergadering. Laten wij voorstellen dat wij 
volgend jaar vergaderen in Veldhoven en daar zie ik nauwelijks mensen uit 
het noorden des lands komen, veel Brabanders gaan daar heen dat is goed 
voor Brabant maar wij zijn tegen dit systeem. 
Wij vinden de bereikbaarheid voor, laten wij eens even eerlijk zijn, zoals 
Noordwijkerhout dat zijn hele afstanden daar komen zij niet, dan hoort u hun 
stem niet, dus om die reden, ik ga dat niet verder uitleggen dat is duidelijk 
denk ik, zullen wij steeds tegen elk voorstel stemmen dat op die vergadering 
'one man, one vote' wil doen. 

Mevrouw Margret Penders, afdeling Valkenswaard; dank u wel meneer de 
voorzitter. Vandaag praten we vooral over vernieuwing in de vorm van 
veranderen van structuren, ik wil heel graag de ledenvergadering meegeven 
dat vernieuwingen ook met name te maken hebben met cultuurverandering 
die in ieder individu tot stand gebracht kan worden en waar vandaag ook blijk 
van gegeven kan worden en ik zou iedereen willen oproepen om vooral dat 
ook te doen. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt. U wou nog even iets zeggen over de inbreng 
begrijp ik mevrouw? 

Mevrouw ... ; gisteren hebben wij het erover gehad dat inderdaad het bezwaar 
zou zijn dat de mensen niet mee zouden kunnen doen die dan niet bij de 
vergadering waren, wij hebben gezegd dat ondervangen we, en technisch is 
dat mogelijk, die brengt zijn idee naar voren via email of wat mij betreft op een 
andere manier, en dat geldt dus dan is die mens dan niet lijfelijk hier maar 
heeft toch zijn inbreng gehad en dat hebben we gisteren naar voren gebracht. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, bedankt. Ik begrijp dat de heer Schellekens nog 
iets over dit punt wil zeggen? 

De heer Schellekens; heel kort voorzitter, laten we oppassen dat we weer niet 
gaan zeggen de deskundigen, het kader maakt het wel uit, het gaat over de 
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basis. En de opmerkingen van voorgaande sprekers benadrukte dat en de 
plaats van de bijeenkomst of dat in Groningen is of hier of in het Zuid-Limburg, 
de partijleden die wat willen zeggen die komen daar naartoe en als ze dat niet 
doen dan verspelen ze hun rechten. 

De heer Bas Eenhoorn; vanuit de vernieuwingsgroep en het Hoofdbestuur 
lopen we even de opmerkingen langs van de eerste groepje, ook heel kort 
liefst, Algemeen Secretaris start. 
Ik zou eigenlijk vooral even willen ingaan op wat de heer Talsma heeft gezegd 
en hij verwees ook terecht naar wat anderen hebben gezegd en ook een deel 
van wat van Pruisen naar voren heeft gebracht aan de orde dat gaat eigenlijk 
ver de positie van de afdelingsvergadering in de nieuwe procedures voor 
kandidaatstelling. Het is misschien goed om te beginnen met het vertrekpunt 
van het Hoofdbestuur en dat is dat leden zoveel mogelijk directe invloed 
moeten krijgen, dat is een leidend beginsel geweest bij al deze voorstellen 
zoals ze hier voorliggen, dat was het resultaat van de ideeën van vorig jaar, 
maar is terecht van een aantal kanten naar voren gebracht. 
Je kunt daarbij niet ervan uitgaan dat alle leden hetzelfde zijn en ik geef direct 
toe, en de heer van Pruisen zei je hebt allerlei categorieën leden nou het zijn 
in onze ogen geen categorieën, het zijn geen gesloten categorieën waarbij we 
iedereen een stempeltje gaan geven u bent zo'n soort lid, en u bent zo'n soort 
lid, maar het andere punt is ook waar. 

We zijn een grote partij en we hebben heel veel verschillende leden. En we 
moeten langzamerhand, als liberalen ook misschien, is af van die toch wat in 
de geschiedenis als je gaat kijken organisatiemodellen die heel erg 
samenvallen met het industriële tijdperk, iedereen wordt gelijk behandeld en 
dat wil niet zeggen zoals wij zeggen in onze statuten gelijkwaardig maar 
inderdaad gelijk, precies hetzelfde. En dat past niet bij deze tijd en dat past 
niet bij liberalen. Het is belangrijk dat wij proberen ieder lid de mogelijkheid te 
geven, de keuze te maken, hoe hij zijn lidmaatschap wil invullen en dan zijn er 
leden die aan de ene kant zeggen nou, ik steun jullie, ik vind het fantastisch 
wat jullie doen, ik maak mijn contributie over en val me nergens mee lastig. 
Die groep bestaat en dat is een hele grote groep en daar moeten we heel blij 
mee zijn want die maken het ook voor een groot deel mogelijk dat deze partij 
functioneert. 

Er is een andere groep die zit daar tegenaan en die zegt bijna hetzelfde maar 
als er echt iets aan de hand is dan wil ik wel dat ik er snel bij kan komen en 
niet allerlei barrières moet nemen om toch mijn geluid te laten horen. 

VVD 30 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

En dan heb je een groep die zegt als het mij maar niet teveel tijd kost want ik 
heb een druk leven verder dan wil ik eigenlijk wel de mogelijkheid hebben om 
actief lid te kunnen zijn en voor die groep, en dat ben ik met van Pruisen eens, 
die wil misschien best naar een ledenvergadering en in zoverre mogen we 
natuurlijk niet het beeld creëren dat dat mensen zijn die niet naar een 
ledenvergadering willen. Er zijn in deze wereld een hoop mensen voor wie het 
gewoon niet mogelijk is om op de avond die ze niet hebben kunnen prikken op 
een tijd die ze zelf ook niet in de hand hebben en op een plaats die ook door 
anderen is bepaald aanwezig te zijn om hun gedachten naar voren te brengen 
en wij willen eigenlijk met de voorstellen die we nou doen ervoor zorgen dat 
ook die groep leden die zich wil laten horen in de partij, die mee wil doen aan 
de WO en daar op grond van hun lidmaatschap ook recht toe hebben, dat die 
worden bediend en dat zit achter het idee van de ledenraadpleging. Ik geef 
meteen toe, er is ook een andere kant. Er is ook een grote groep leden en die 
vindt het juist één van de pluspunten van een partij om lijfelijk bij elkaar te zijn 
en met elkaar van gedachten te wisselen, argumenten uit te wisselen en zo je 
mening te vormen en elkaar te beïnvloeden, ik ben zelf zo'n lid. 
Ik denk dat dat in de toekomst een belangrijke functie van politieke partijen 
blijft en het is dus goed dat een aantal mensen daar ook op wijst van ja maar 
je moet wel uitkijken dat je met het badwater van al die ingewikkelde formele 
procedures niet het kind, dat je mekaar ontmoet, en dat je met elkaar van 
gedachten wisselt, weggooit. 

In die zin en daarom was het denk ik wat Talsma zei, ook voor mij wel een 
eye opener, als het niet bedoeld is om de procedure die we geschetst hebben 
en die waarborgt dat ieder lid direct invloed krijgt te beperken maar als het 
bedoeld is om die mogelijkheid om die afdelingsvergaderingen ook over zo'n 
kandidatenlijst van gedachten te wisselen om dat te bevorderen dan moeten 
we inderdaad met elkaar op zoek en ik wil nu niet in de techniek vervallen 
maar om het doel van afdelingen die dat willen doen ook inderdaad de ruimte 
te bieden om een plaats te krijgen in die procedure met elkaar er dan van 
gedachten over te wisselen en het resultaat van die gedachtewisseling in die 
procedure in te brengen, dat mag niet afdoen aan wat er verderop in die 
procedure dan uiteindelijk zelf door de leden wordt besloten maar het moet er 
wel toe kunnen bijdagen en dat is denk ik de ene opmerking. 
En we hebben daar gisteren in het secretarisoverleg ook over gesproken, het 
is denk ik goed dat we daar vanmiddag ook nog eens even preciezer kijken 
hoe we dat dan in het proces een rol kunnen laten spelen. 

Het andere is, en dat zei de heer Talsmadenkik ook wel goed, en dan wil ik 
ook meteen ingaan op een suggestie van Brussel die hebben gezegd van ja, 
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op wat voor manier ga je die voorkeuren nou wegen en tellen? Wij hebben zelf 
er heel bewust er voor gekozen om in wezen de manier van besluitvorming, 
die we eigenlijk al met elkaar kennen en u kent dat allemaal want dat is de 
manier waarop we eigenlijk de gemeenteraadslijst met elkaar vaststellen, dat 
we die eigenlijk als uitgangspunt hebben genomen ook voor de nieuwe 
procedure van ledenraadpleging en ik zou daar echt de voorkeur aangeven 
boven systemen met een puntenstelsel, zoals het Modderman systeem 
oorspronkelijk was, boven systemen als de enkelvoudig overdraagbare stem 
ook een mooi systeem maar eigenlijk nog wat gecompliceerder om uit te 
leggen. Wij denken dat wat we nu hebben voorgesteld het best benadert wat 
we gewend zijn en het ironische is als we het op die manier doen dan is het 
niet alleen als je het vergelijkt met andere partijen dat we ze inhalen maar het 
is in wieiertermen der op en der over en ik denk dat dat ook past met de sfeer 
die we vandaag met elkaar hebben. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt Marco. Henry Meijdam. 

De heer Henry Meijdam; een paar opmerkingen. De discussie lijkt zich een 
beetje te concentreren op de vraag' one man, one vote' of niet 'one man, one 
vote' en over welke onderwerpen, leden participatie in de zin zoals die op de 
partijvernieuwingsbijeenkomsten naar voren is gekomen is een andere en 
eigenlijk wat bredere beweging, is een beweging waarbij we hebben 
vastgesteld dat we als politieke partij langzamerhand steeds meer trekken 
begonnen te vertonen van een kiesvereniging en dat het debat, het innemen 
van politieke stellingnames het van gedachte wisselen over maatschappelijke 
vraagstukken en het daarin bepalen van het uiteindelijk in te nemen 
standpunten, wat is weggezakt. 
En in die zin denk ik, ook in de richting van de heer van Pruisen, dat we 
langzamerhand zeer gewend zijn om te werken met gereguleerde en vanuit 
bestuurder gecontroleerde agenda's en het zou absoluut binnen de marges 
van dit voorstel vallen dat met die zeer beperkte rol van de ledenvergadering 
voor statutaire kwesties reglementen etc., daar ook vanuit de vereniging zelf 
en vanuit die zelfde ledenparticipatie nu juist het politieke debat een centrale 
rol in deze vergadering kan gaan vervullen waarbij het 'one man, one vote' 
systeem vervolgens waarborgt dat inbreng van elk lid op een gelijkelijke wijze 
wordt gewaardeerd in die discussie. 

Die gedachte zit tevens in deze stellingname vanuit de commissie. Dan het 
tweede misverstand, er zijn een aantal mensen die nu komen met voorstellen 
die nog niet in amendementen vervat zijn, daar kan dus niet in besluitvorming 
ontaarden vandaag. Waar wij over praten is het stuk en de daarop ingediende 
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amendementen maar het is een voorthollend proces en die gedachte waarvan 
wij het gevoel hebben dat in de vergadering daar breed draagvlak voor 
bestaat zijn gedachten die in de toekomst nader kunnen worden uitgewerkt en 
opnieuw aan de vergadering kunnen worden voorgelegd. Ik denk in die zin de 
vragen te beantwoorden ook al omdat de kwesties die meer gedetailleerd 
inging op voorstellen ook bij de diverse onderscheide amendementen nog een 
de orde komen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel. Ik begrijp dat Siep en Esther geen 
toevoegingen hebben op dit moment? Mark? 

De heer Mark Kuperus; twee hele korte toevoegingen nog. Suggestie is 
gedaan om ook voor gemeenteraads- en Statenverkiezingen volgens de 
nieuwe systematiek te gaan werken, u zult zien in de bundel dat ook het 
Hoofdbestuur heeft geadviseerd om de strekking van die amendementen over 
te nemen maar omdat we weten bij die verkiezingen tenminste wanneer ze 
gehouden worden namelijk in 2006 en 2007 resteert er nog enige tijd om dat 
ook een goede uitwerking te geven in de komende jaren. Een tweede is nog in 
aanvulling op wat Henry zojuist zei, en in de richting van de heer van Pruisen, 
over onderwerpen die op de Algemene Vergadering naar voren komen dat zijn 
inderdaad heel vaak zaken zoals we vanochtend op de agenda hadden maar 
twee belangrijke toevoegingen nog. 
Één de ledenvergadering stelt in de toekomst ook het profiel vast voor de 
kandidatenlijsten en dat noemen we het technisch advies en het lijkt me toch 
wel zinnig als mensen daar allemaal over mee kunnen praten en mee kunnen 
beslissen. 

Twee, zo om de paar jaar hebben we wel veel grotere agendapunten, ik zie de 
heer Opstelten zitten die was een paar jaar geleden naamgever van een 
rapport over de toekomst van het liberalisme dat is een voorbeeld van iets wat 
we ook in de Algemene Vergadering hebben besproken en dat is dus ook het 
type besluitvorming wat je dan straks met alle aanwezige leden in de 
vergadering kunt gaan doen. 

Tot slot, het is al gezegd, de behoefte van mensen om ook gewoon bij elkaar 
te komen, een categorie leden die dat graag doet, en dat doen we op 
wissellende plekken in het land, vandaag in Noordwijkerhout en in het najaar 
in Veldhoven, we zijn ook wel eens in PapendaL We proberen de 
verschillende regio's daarin bij toerbeurt aan de beurt te laten komen dus 
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iedereen is ook bij toerbeurt de klos om iets verder te rijden of wat dichter bij 
huis te blijven. 

De heer Bas Eenhoorn; misschien kan één van jullie ook nog ingaan op de 
opmerking van Floris Wijsenbeek, hoe gaat het nou eigenlijk als er één 
kandidaat komt uit het Hoofdbestuur, hoe komen die tegenkandidaten of 
medekandidaten, hoe zorgen we ervoor dat er dus meer kandidaten zijn, en 
hoe zorgen we ervoor dat er dan niet iemand uitrolt die misschien wel zegt dat 
die helemaal niet van plan is om delen van het verkiezingsprogramma uit te 
voeren, ik zeg maar iets. Met andere woorden hebben we daar een aantal 
vangnetten voor, verzekeringen tegen. 

De heer Mark Kuperus; ik denk dat we hebben in het conceptreglement zoals 
we dat voorstellen ook bewust gezegd we laten dat ook nog een beetje open 
juist om ervaring op dit punt te kunnen opdoen. Zoals we dat nu hebben 
gesteld, ten aanzien van de partijvoorzitter, kunnen we dus ook hanteren bij 
het kandideren van een lijsttrekker. Het is niet zo dat we perse hoeven te 
komen als Hoofdbestuur met maar één kandidaat en dan moeten alle anderen 
zich maar tegenkandidaat stellen, het is volstrekt denkbaar dat je ook 
meerdere kandidaten ook zelf voorlegt, het is ook denkbaar dat er zich ook 
meerdere zelf melden. We proberen, dat hebben we vorig jaar ook gedaan 
voor het eerst met de kandidaatstelling voor de lijsttrekker Tweede Kamer, in 
ieder het proces van je aanmelden zo open mogelijk te maken. Allerlei 
beperkingen die we verderop wel hanteren, hanteren we voor die procedure 
niet, we doen dus echt ons best om de leden wat te kiezen te krijgen. 

Dan is het vervolgens ook de verantwoordelijkheid van die leden om er goed 
over na te denken wie je aanwijst en het zou inderdaad heel vreemd zijn als je 
als ledenvergadering je eerst bezighoudt met programma's en met profielen 
en vervolgens een kandidaat lijsttrekker selecteert en zeg ja maar die laat zich 
aan dat alles niet gelegen liggen. Ik heb enig vertrouwen in de consistentie 
van VVD leden dat ik niet denk dat dat gebeurt. 

De heer Bas Eenhoorn; zowel gewone als hedendaagse. Wie voor een 
tweede rondje? Ja, gaat uw gang. 

Mevrouw Patricia Molenbelt, afdeling Rijswijk; dat is dichtbij Den Haag en Den 
Haag en Rijswijk zijn het vaak oneens maar in dit geval zijn wij het volledig 
met Den Haag eens. Ik ben nog niet zolang lid van deze partij en ik wilde dat 
ook niet punt één omdat ik het journalistieke beroep uitoefende en ik vond 
altijd dat je hoor en wederhoor moest toepassen en uitermate democratisch 

WD 34 



JAV Jaarlijkse Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 16 en 17 mei 2003 

moet zijn maar toen ik met pensioen ging toen dacht ik moet ik toch niet 
achter de geraniums gaan zitten en wat gaan doen. 
Ik dacht altijd zo van de WD kun je geen lid worden, daar kan je alleen maar 
kiezen. Omdat ik ook, net zoals de pers dat gebruikelijk pleegt uit te stralen en 
van alles van partijenbaronnen en ook gisterenavond aan tafel heb ik met mijn 
disgenoten uit het Brabantse en het Belgische toch ook weer eens gevraagd 
van hoe zit dat nou met die baronnen? 
Maar laat ik nou toch ook eens zeggen dat ik enorm veel respect heb voor die 
jonge mensen die aan de partijvernieuwing werken want ik ben inderdaad lid 
geworden vanwege de partijvernieuwing en toen ik hoorde dat er iets zou 
gaan veranderen toen dacht ik daar moet ik nu echt lid van worden. 
Dus steun ik jullie van ganser harte in datgene waar je mee bezig bent. 
Temeer omdat de doelstelling, en als ik naar Haarlem luister of lees, de 
doelstelling van de vernieuwing is toch immers omdat de partij het niet al te 
best meer deed en de doelstelling is toch omdat je meer en beter in die 
maatschappij wilt staan. De doelstelling is toch om meer jongeren te trekken 
want de jongeren hebben de toekomst, ik ben ook niet zo jong meer en ik vind 
dat je dan het recht aan de jongeren moet geven om iets op de rit te zetten 
wat in de toekomst voor alle jongeren belangrijk kan zijn en daarom steun ik 
jullie totale programma en met mij de afdeling Rijswijk en ik zou ook met 
Henry willen zeggen zet die trein in Godsnaam niet stil want hij loopt al en 
laten we nou niet zeggen over een jaar gaat de trein weer verder want de 
spoorwegen hebben het al moeilijk genoeg dus rijden met die trein. 

Afdeling Amsterdam; ik had eigenlijk maar één centrale opmerking. Wanneer 
wordt de WD weer een volkspartij zodat men naar het volk toe kan gaan om 
mensen te trekken en te werven, dat is mijn enige opmerking die ik heb, 
wanneer gaat dat weer gebeuren. 

De heer Bas Eenhoorn; ik zou bijna zeggen dan zou Gerrit Zalm zijn speech 
nog een keer moeten herhalen want hij was daar heel erg duidelijk in en dat is 
ook heel erg door de pers opgepakt dat we die brede volkspartij willen zijn en 
met uw steun. 

De heer Schellekens; ik schaam me bijna want ik ben grijs en als je ouder 
bent dan ben je toch een beetje afgeschreven desalniettemin, ik zoek niet 
naar een complimentje. Ik wil A zeggen dat ik enorm blij ben met het stuk, dat 
we op moeten passen met weer allerlei regeltjes en dingen verkeerd uit te 
leggen, het gaat om de intentie. En C, de voorzitter van de JOVD is er, ik vind 
het jammer dat er een JOVD moet zijn maar ik zou het wel fijn vinden als de 
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JOVD toch vanuit de jongeren ook zou zeggen, we gaan er als de WD 
gezamenlijk voor en dan komen we een keer ergens. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, ik kijk even in dit rondje of er nog meer zijn? 
Niet het geval, wie uit de commissie? Henry. 

De heer Henry Meijdam; heel kort. Zo'n verhaal als mevrouw Molenbelt uit 
Rijswijk nou dat smaakt naar meer dus wie zich geroepen voelt moet zeker 
niet aarzelen maar nu serieus ingaand op die opmerking over volkspartij. Ik 
denk dat dat nu juist één van de wezenskenmerken is wat wij proberen te 
bereiken met de hele operatie, kijk dit is de helft van het verhaal. 
We zijn nu bezig met het navelstaren, wat moeten wij als partij binnen onze 
eigen muren veranderen om te zorgen dat wij modern en verfrist de toekomst 
tegemoet kunnen, de andere helft van het verhaalligt buiten deze muren. 
U bent, om met de woorden van de heer van Pruisen te spreken, abnormaal 
partijkader en dat betekent dat wij onze taak niet moeten beperken tot het 
handelen op die twee dagen dat we elkaar zien in het voorjaar en die twee 
dagen dat we elkaar zien in het najaar, het werk moet gedaan worden buiten 
deze muren en dat betekent dat een moderne politieke partij probeert om 
telkenmale de aanraking met het electoraat te zoeken, de maatschappelijke 
problemen te ontmoeten en daar constant in gesprek te gaan over de 
oplossingen die het liberalisme voor al die vragen biedt. 
Ik denk wanneer wij dat doen dat je ook ziet dat de vliegwielwerking die van 
dit proces uit moet gaan ervoor zal zorgen dat A, het ledental versterkt, B, de 
impact van de WD als politieke partij zal versterken en C, onze aanhang in 
zetels dusdanig in zetels zal groeien, en mevrouw van Bijsterveld moet het 
ons maar niet kwalijk nemen, wij daadwerkelijk die grootste partij van 
Nederland worden. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Henry, Esther Schaddelee. 

Mevrouw Esther Schaddelee; ik ben heel erg blij met uw opmerking over weer 
een volkspartij worden want volgens mij is dat de kern van de hele 
partijvernieuwingsdiscussie geweest en als u mevrouw een oproep doet aan 
ons dan zou ik zeggen laten we bij onszelf beginnen en geen rangen en 
standen en zelf die vernieuwing uit gaan dragen en daarbij spelen volgens mij 
de afdelingen een cruciale rol in, zoek die leden op, zorg ervoor dat ze weer 
bij de bijeenkomsten komen. We hebben gisteren uitgebreid gesproken tijdens 
de parallelsessies over de betrokkenheid van leden en de aanwezigheid bij 
afdelingsvergaderingen, nu denk ik het is toch aan onszelf om ervoor te 
zorgen dat we weer interessant worden, dat er weer gesproken wordt en we 
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gaan niet allemaal digitaal, we gaan niet alleen maar stemmen vanuit de 
huiskamer, we gaan elkaar opzoeken en daar heeft u allemaal zoals u hier zit 
uw eigen verantwoordelijkheid in. 

De heer Siep Wijsenbeek; ja, wij zijn als vernieuwingscommissie bij een heel 
aantal afdelingen langs geweest om over die vernieuwing te praten en te 
discussiëren en dan zie je dat juist als je het hebt over inhoudelijke 
onderwerpen mensen het ontzettend leuk vinden om met elkaar te 
discussiëren in zo'n afdeling. Als er mensen zeggen van zo'n vernieuwing dat 
graaft de voeten onder een afdelingsvergadering uit, juist niet. 
Het is juist de bedoeling dat je over inhoudelijke punten met elkaar 
discussieert in een afdelingsvergadering. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Siep. Dan kijk ik of er in de algemene 
beschouwingen nog mensen zijn die iets wat willen zeggen ja, ik zie daar links 
bij de microfoon, het is een beetje donker, gaat uw gang. 

De heer van der Hazel, afdeling Ede; we willen nog de aandacht vestigen op 
één punt, hoe wordt de WO leider gezichtsbepalend. We hebben het net over 
kandidaatstellingen gehad en de directe verkiezingen van een lijsttrekker, 
hopen dat daar meerdere kandidaten zijn. Ons heeft het verbaasd dat het 
Hoofdbestuur een suggestie van de afdeling Ede om nou eindelijk eens een 
uitspraak te doen, of in ieder geval een heldere lijn aan te geven over het 
partijleiderschap, wordt dat een groeimodel? U suggereert dat is de 
verantwoordelijkheid van de betrokkene, wij geloven daar niet in omdat steeds 
duidelijker wordt dat het gezicht van de Tweede Kamer deelname in feite 
bepaald wordt door de trekker die staat voor de WO en die maakt niet alleen 
ons maar vooral ook de kiezer duidelijk wat er met die VVD gebeurt. 
En als we het dualisme serieus nemen en de verantwoordelijkheid en de 
controle daarop serieus nemen dan is er één duidelijke figuur die door onszelf 
en de buitenwacht aangesproken kan worden op de inhoudelijke boodschap 
van de WO en ik begrijp niet, ik zou daar graag een toelichting op horen 
waarom dat ontraden wordt?. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, we gaan naar het midden, Edwin van der 
Haar. 

De heer Edwin van der Haar; ja, dank u. ik wil de leden nog eens voorhouden 
waarom we eigenlijk überhaupt mee bezig zijn want zo leuk is het nou ook 
weer niet om over al die duffe procedures te spreken maar het is wel nodig 
denk ik omdat het natuurlijk eigenlik niet zo goed is gegaan de laatste tijd. 
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We staan hier eigenlijk omdat we vorig jaar mei een enorme opdonder hebben 
gekregen bij de verkiezingen en we hebben geconstateerd met zijn allen dat 
dat ook lag aan onszelf, niet alleen aan Pim Fortuyn en nader ontwikkelingen 
het lag ook aan de wijze waarop wij bijvoorbeeld onze kandidaten selecteren 
waarop wij het verkiezingsprogramma vaststellen en meer van dat soort 
zaken. 
Dus het is goed om daar iets aan te doen en dat moet nou eenmaal via die 
structuurdiscussie, die op zichzelf een beetje saai is maar waarvan je mag 
hopen en verwachten naar mijn stellige overtuiging, dat die een 
cultuurverandering in beweging zet. Want je kan natuurlijk niet besluiten nu zo 
meteen om half twee nou de cultuur is veranderd en nu wordt het helemaal 
goed. Dus je moet dat via die structuurwijzigingen doen en vandaar dat het 
ook belangrijk is dat we vanmiddag ook amendement voor amendement, en 
wie weet wordt het dan vanavond maar dat moet dan maar eens voor een 
keertje, dat gewoon netjes gaan doen. Want ik wil wel voorhouden als u het 
jaarverslag van 2002 van onze vereniging bekijkt dan zult u daar een paar 
schokkende feiten in ontdekken, het belangrijkste is denk ik dat het 
ledenaantal al jarenlang schokkend naar beneden gaat en dat is natuurlijk niet 
omdat het zo allemaal goed geregeld bij ons is dus daar moeten we iets aan 
veranderen en dat kan alleen door aantrekkelijker te worden en inderdaad 
mensen serieus nemen en een platform te geven en ook stemrecht en macht 
en invloed te geven om hun eigen oordeel een politieke vertaling te geven. 

Een ander punt is, de ledenopbouw van de WD. Als je naar het staatje kijkt 
wat in het jaarverslag staat dan schrik je je te pletter, waarom? Er zijn meer 
mensen van 80 jaar en ouder lid van de WO dan mensen tussen de 18 en de 
29. als u dat goed vindt, als u dat een fijne situatie vindt doet u dan vooral niks 
vanmiddag en denkt u vooral aan uw baantje, aan uw belangen, aan uw regio 
en leunt u lekker achterover en denkt van jongens het zal mijn tijd wel duren, 
doet u dat vooral maar als u denkt dat de WO vooruit moet, als u denkt dat 
deze club waard is om voor te vechten steun dan die verandering en steun de 
voorstellen van het Hoofdbestuur. 

De heer Bas Eenhoorn; de heer Pruis. 

De heer Pruis; voorzitter, ik profileer mij maar als en hedendaags lid uit de 
regio of zoiets. Voorzitter, de laatste congresdagen hebben bol gestaan van 
termen als liberalisme, liberaal en dergelijke en dat is denk ik ook de 
belangrijkste ontwikkelingen dan onze vernieuwing en bij mij kwam geleidelijk 
aan de gedachte op of dat ook niet in de naam van onze partij tot uitdrukking 
zou moeten komen. En dan ga ik hier niet pleiten voor een volledige nieuwe 
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naam maar zou het overweging verdienen om eens te praten over de L WO 
waarbij we dan dat liberalisme de Liberale Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, een eenvoudige modificatie maar dan ook veel herkenbaarder 
vanuit dat liberalisme naar buiten zouden kunnen optreden, dat was het 
voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; daar moeten we even goed over slapen. De voorzitter 
van de JOVD. 

De heer Ferdy de Lange, voorzitter van de JOVD; goedemorgen allemaal. Ik 
voel me nog erg geroepen om nog even te reageren van de heer Schellekens. 
Ik wil met nadruk zeggen dat de JOVD zich al jarenlang politiek betrokken 
heeft bij de VVD, ondanks onze bestuurlijke en politieke onafhankelijkheid dat 
blijkt alleen maar uit een aantal kamerleden en bewindslieden van de JOVD 
huizen, desalniettemin wij zijn een politieke jongerenorganisatie, wij houden 
ons bezig met de politieke discussie en et helpen van jonge mensen om over 
politiek te discussiëren, dat is onze core business. Desalniettemin hebben wij 
gemeend ten aanzien van de partijvernieuwing om ook daar onze bijdrage aan 
te leveren en zo hebben ondergetekende en de adviseur van de JOVD in het 
VVD Hoofdbestuur llona vanHaarsteen manifest geschreven,' Jong, liberaal 
en aan de zijlijn' en dat manifest is besproken in het Hoofdbestuur en ook 
overgenomen en daarvoor wil ik het Hoofdbestuur ook van harte 
complimenteren voor die open houding. Ik hoop dat het ook de houding van 
de toekomst is, dat er ook goed naar de liberale luis in de pels wordt 
geluisterd en wij zullen ons steentje daarin bijdragen maar wij zijn er nog altijd 
vooral voor de politiek maar we willen natuurlijk ook organisatorisch graag 
eens een keer wat van ons laten horen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. We verhuizen naar de achterste 
microfoon. 

De heer van Eegen, afdeling Hilversum; de afdeling Hilversum en de leden die 
waren heel erg voor een ledenraadpleging zelfs zo voor de ledenraadpleging 
dat wij ook mede aan de wieg hebben gestaan van de amendementen om het 
uit te breiden naar de lijsttrekker en ook om de uitslag bindend te laten zijn. 
Over het doortrekken van de 'one man, one vote' naar deze vergadering 
waren wat meer bedenkingen, daar zijn eigenlijk de argumenten al over 
gevoerd. 
Ik heb een vraag naar aanleiding van het jongste formatiedocument Daarin 
wordt gezegd dat een districtenstelsel wordt onderzocht en nu is mijn vraag in 
hoeverre heeft dat invloed op de voorstellen met betrekking tot de 
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kandidaatstelling? Juist waar het gaat op dat sommige voorstellen ingaan op 
wat meer regionale invloed, die eigenlijk afgewezen zijn, dus ik ben erg 
benieuwd in hoeverre deze afspraak in het kader van het formatiedocument 
nog terug te vinden zijn, om het zo maar te zeggen in het nieuwe voorstel. 

En over één ding met betrekking tot de cultuurverandering dat formatieverslag 
dat probeerde ik te zoeken natuurlijk op de website en uiteindelijk heb ik het 
niet op de WO website eraf kunnen halen maar wel bij de 0'66 website eraf 
kunnen halen. 
De heer Bas Eenhoorn; wij wilden het nog even geheimhouden zeker? Oké, 
dat zullen we dan heel snel herstellen als dat al niet gebeurd is. 

De heer de Lijster, afdeling Alphen aan de Rijn; dank u wel. Een aantal 
observaties als ik mag? één, ik maak mij ernstige zorgen over het 
voortbestaan van de separate afdelingen als we inderdaad rucksichtlos, 
vergeef me het Duitse woord in plaats van alle Engelse misschien wel eens 
beter, doorgaan met alleen maar te kijken naar het 'one man, one vote' 
systeem, daar moet je goed over nadenken, daar moet je goed raadplegen en 
dan pas kan je kijken hoe je daar mee omgaat. Ik heb nog een aantal andere 
dingen. Als heel normaal lid, en het is daarstraks een beetje aangegeven, niet 
iedereen heeft altijd tijd en gelegenheid om naar iedere vergadering toe te 
gaan, het is juist goed dat we ook lokaal afdelingen hebben die ook met elkaar 
kunnen beraadslagen, met elkaar kunnen zien wat er allemaal gebeurd. Denk 
erom het is razend moeilijk om een materie als partijvernieuwing bij de 
gewone leden erdoor te krijgen. Er is gefeliciteerd over die hele dikke bundel 
die we hebben gekregen, ik heb bij mijn afdeling gevraagd hoeveel mensen 
hebben dit allemaal gelezen? Ik wil het zelfs hier in de zaal wel vragen? Wie 
heeft het echt van het begin tot het eind helemaal gelezen, ik denk dat er een 
hele hoop partijmensen zijn die dat inderdaad gedaan hebben hoop ik want 
daarom zijn ze hier maar er zijn heel veel meer leden die het niet gelezen 
hebben en die eigenlijk zeggen, mensen doe dat voor ons wees ermee bezig 
maar hou ons wel betrokken. 

Ik heb een andere en dat is, er werd wat negatief geredeneerd van we hebben 
partijbaronnen en daar moeten we eigenlijk maar vanaf, sorry meneer de 
voorzitter, ik ken een aantal van die mensen en ik denk dat ze fantastisch 
werk voor ons doen en dat ze juist de spil zijn die het vertalen van die gewone 
leden naar het partijkader mogelijk maken en ik denk juist dat we moeten 
zorgen dat dit soort enthousiaste leden hun mogelijkheden behouden. 
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Last but nat least, ik denk dat we met vernieuwing bezig moeten blijven. Ik 
krijg een beetje de indruk uit dit stuk dat als dit nu weer allemaal achter de rug 
is dat we dan allemaal weer achteruit kunnen zitten en ervoor gaan zorgen dat 
we weer lekker doorkabbelen op de manier waarop we voortgekabbeld zijn, 
alsjeblieft maak vernieuwing een terugkerend punt, geijkt dus met evaluaties, 
ieder jaar weer, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Lijster; we gaan naar de 
rechtermicrofoon, ga je gang. 

De heer Roei Wolbrink, afdeling Utrecht; reagerend op de vorige spreker ik 
hoop dat er heel veel meer partijbaronnen komen dat we er ongeveer 50.000 
gaan krijgen en dat iedereen mee mag praten en daarom zou ik nog graag 
een lans willen breken voor dat 'one man, one vote'. Van de week in 
Amersfoort heb ik nog een lezing gehouden over deze partijvernieuwing en 
eigenlijk, hetzelfde hoorde ik wat de kamercentrale Haarlem zojuist 
verwoordde, het is eigenlijk te weinig maar ondertussen hebben we al wel de 
kandidaatstellingprocedure, het technisch advies, op het moment dat wij 
straks gaan praten over de scoutingscommissie en het amendement daarover 
daar gaan we met zijn allen ook over meepraten dus het 'one man, one vote' 
gaat veel meer dan alleen over begroting en over saaie procedures. 
Het is slechts het begin, het is ook weer aansluitend op de vorige spreker, 
vernieuwing moet blijven in deze hele partij, we zijn er na vandaag nog lang 
niet met deze voorstellen en zeker dat 'one man, one vote' dat is én 
democratisch, dat is niet feodaal en dat is waar we met deze partij naartoe 
moeten, dank u wel. 

De heer Laurens Bijl, voorzitter afdeling Lisse; de belangrijkste wijziging of 
motie die in de stukken staat is wat mij betreft motie nummer 8 en die gaat 
over de cultuur in plaats van de structuur. Het gat in de WO niet zo zeer mis 
met de regeltjes, daar is eigenlijk wat de democratie betreft niet zoveel mis 
mee, het gaat eigenlijk meer hoe die toegepast worden en ik denk dat de 
uitspraak partijbaronnen meer op de cultuur slaat dan op de structuur. 
Ik ben net voorzitter in de afdeling Lisse en ik heb dus de moeite moeten 
nemen om eens te kijken hoe de regeltjes eigenlijk zijn en ik kan niet zien wat 
daar mis mee is. Een goede discussie in principe op afdelingsniveau, een 
mandaat voor afgevaardigde hier in de Algemene Vergadering, vervolgens 
een stem uitbrengen door de afgevaardigde die in overeenstemming is met de 
grootte van de afdeling die die vertegenwoordigt, ik kan niet zien wat daar 
democratisch mis mee is. Ik zie wel nadelen aan het 'one man, one vote' want 
wie van de afdelingsbesturen kent niet het probleem van scheve 
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vertegenwoordigingen? Bijvoorbeeld als het gaat over kandidaatstelling dat de 
achterban familie en kennissen en iedereen van bepaalde kandidaten 
aanwezig is en als die kandidaat uit beeld raakt dan zeggen ze zelfs hun 
lidmaatschap op, dat soort dingen komen voor. 
Met andere woorden op afdelingsniveau hebben we al 'one man, one vote' en 
daar zijn bepaalde problemen mee van scheve vertegenwoordigingen van wie 
er in de vergadering aanwezig is. Ik denk dat dat probleem zich in de 
Algemene Vergadering ook heel sterk zou kunnen voordoen, geografische 
scheefheid is al genoemd, en de scheefheid door belangengroeperingen die in 
hoge mate opkomen is een ander probleem. 
Mijn pleidooi is een ondersteuning van Groningen tegen 'one man, one vote' 
maar ik zou wel een pleidooi willen plegen voor de ledenraadpleging omdat 
het een uitstekend aanvullend instrument is. 

De heer Asher; voorzitter, ik ben een gewoon lid uit Amsterdam. Maar 
vroeger, tot een paar jaar geleden was ik kamercentralevoorzitter en ik heb 
dus meegemaakt hoe die kandidaatstellingen werden afgezegeld tussen de 
verschillende kamercentrales. Ik moet eerlijk zeggen, als oud partijbaron, kijk 
ik daar niet met veel genoegen naar terug. En ook in de laatste paar jaar als ik 
hier op de ledenvergaderingen kwam die gingen over kandidaatstellingen 
waar er aanzienlijk minder mensen en was het aanzienlijk minder leuk dan nu 
omdat je voelde dat die lijstjes er lagen en dat het toch eigenlijk wel was 
dichtgemetseld. En je proeft in de discussie vandaag in de partij ook een 
zeker dilemma van de partij want liberalen die geloven in de representatieve 
democratie, dus we hebben vertrouwen in de representanten die we 
afvaardigen zowel naar deze vergaderingen als naar het parlement, en 
bestuurlijk is dat heel duidelijk, en aan de andere kant zijn echte liberalen 
natuurlijk geporteerd voor 'one man, one vote' want niets is meer essentieel 
voor de democratie. 

Als ik zie hoe we het de laatste jaren hebben gedaan en het toch ondanks 
allerlei afspraken zo veel mogelijk wordt dichtgemetseld en de niet ten 
onrechte ook regionale belangen een rol spelen in het vaststellen van die 
lijsten dan zeg ik nou hulde aan het Hoofdbestuur die na het gedoe van vorig 
jaar het initiatief heeft genomen om te komen tot de discussie, de inhoudelijke 
discussie, over de partijvernieuwing, daar zijn wij in de WD nooit zo sterk in 
geweest dat we die weg op zijn gegaan vind ik heel belangrijk. 
Laten we dat vooral doorzetten en laten we niet terugkeren naar onze oude 
slechte gewoontes en een nieuwe enigszins risicovolle politiek in de partij 
aangaan maar wel met elan die vernieuwing van het 'one man, one vote' 
doen, dank u wel. 
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De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Asher, mevrouw Muller. 

Mevrouw Muller; ja, dank u wel voorzitter. We hebben het steeds, we 
discussiëren vandaag over de voorstellen van het Hoofdbestuur. Wellicht dat 
ik dit ten overvloede zeg maar al deze voorstellen zijn natuurlijk wel 
voortgekomen uit wat de leden hebben ingebracht en het Hoofdbestuur heeft 
dat vertaalt naar voorstellen, het is geen dichtgetimmerd wetboek geworden, 
er zijn natuurlijk dingen die aangepast kunnen worden aan de wensen van 
leden maar daar wilde ik toch nog even de aandacht op vestigen en voor mij is 
nog altijd de klant koning en in dit geval het lid. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt mevrouw Muller. Even kijken? Dan denk ik 
dat we deze ronde af .... Ja, ga je gang dan sluiten we daarna af. 

De heer van Dijk; ik zou nog één opmerking willen maken over het volgende. 
Er werd iets gezegd over jongeren en ouderen en dat het niet goed is dat we 
zoveel oudere leden hebben. Ik ben sinds een paar jaar actief in de WD en ik 
denk dat die tegenstelling niet helemaal terecht is. Er zou een onderscheid 
gemaakt moeten worden tussen mensen die jong van geest zijn en mensen 
die behoudend zijn, die zijn er natuurlijk allebei in de WD en ik zou het 
jammer vinden wanneer de vernieuwingsdiscussie nu een discussie wordt 
tussen jong en oud want de vernieuwing is er ook voor oudere leden die ook 
betrokken kunnen raken bij de partij. 
Het motto van het regeerakkoord is meedoen, ik denk dat dat ook het motto 
zou moeten zijn voor de WD en voor alle leden in de WD de komende jaren, 
dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer van Dijk. Niemand nog behoefte in 
deze ronde van algemene beschouwingen dan sluiten we af met nog een 
korte beantwoording nog vanachter de tafel te beginnen met Henry Meijdam. 

De heer Henry Meijdam; ja, voorzitter, het zijn meer hartenkreten die geuit 
worden dan dat het zaken zijn die om een reactie vragen van deze kant, 
desalniettemin vallen een aantal dingen op. De afdeling Ede die pleit voor een 
gezichtsbepalende WD lijsttrekker, nou ik denk dat dat evident is leden willen 
dat die lijsttrekker het smoel van de partij vormt, dat is degene die moet 
zorgen dat wij met maximale invloed een zo groot mogelijk aantal zetels in de 
vertegenwoordigende lichamen. Maar het aardige van dat nieuwe systeem is 
nu juist dat dat dan gewogen wordt niet langer door een select gezelschap 
van hotemetoten maar door een brede delegatie van leden die allemaal de 
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mogelijkheid hebben op grond van datgene wat ze meemaken aan de 
borreltafel, op de tennisvereniging en waar dan ook, maar te beoordelen 
welke van die kandidaten het best geschikt is om datgene te doen waarvoor je 
lijsttrekker bent, zetels binnenhalen, invloed bewerkstelligen. 
Nou, ik denk in die zin dat de beste veiligheidsklep om te zorgen dat we een 
gezichtsbepalende lijsttrekker krijgen nu juist ligt in die brede participatie van 
de partij en de samenleving. 

Tweede punt. Edwin van der Haar zegt dat, de partij moet aantrekkelijk zijn en 
het politieke métier moet aantrekkelijk zijn, nou ik denk dat dat heel essentieel 
is. Als wij er niet in slagen om de sfeer, zoals die op deze Algemene 
Vergadering begint op te bloeien, gestalte te geven in de partij dan zul je zien 
dat het afkalvend bestand aan leden zich ook gaat vertalen in het afkalvend 
bestand voor potentiële kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen 
omdat men altijd moet kiezen in de moderne samenleving uit een groot scala 
aan mogelijke alternatieven. En dat betekent dat politiek geen circus moet 
worden maar wel een aantrekkelijke manier moet zijn om je bezig te houden 
met maatschappelijke vraagstukken. Die slag vergt enerzijds institutionele 
maatregelen, die worden nu voorgesteld, maar heel belangrijk is ook, en één 
uwer heeft daar ook op gewezen, de manier waarop wij met de 
cultuurverandering het anders bezig willen zijn met politiek bedrijven als 
organisatie gestalte willen geven in de komende jaren. Die slag moet nog 
gemaakt worden, de aanzet ligt min of meer vervat in het institutionele 
gedeelte maar als de rest niet volgt dan blijft dit een dode letter en dan slagen 
we niet in onze opzet dus ik ben in die zin buitengewoon blij met de 
opmerkingen die daarover gemaakt zijn, dat wilde ik maar even zeggen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Henry, Siep Weisen beek. 

De heerSiep Weisenbeek; laten we heel duidelijk zijn, we doen dit voor de 
kiezer, we doen dit niet voor onszelf en eerlijk gezegd het zal die kiezer 
waarschijnlijk niet zo heel veel interesseren hoe de besluitvorming binnen de 
partij tot stand komt. Waar de kiezer wel naar kijkt is naar het inhoudelijke 
politieke debat binnen de partij, dat wil die volgen en uiteindelijk wil die zien 
welke antwoorden daar uitkomen, antwoorden op maatschappelijke 
problemen die leven. Wat is nou de bedoeling van deze vernieuwingsslag is 
om te zorgen dat het geluid van de kiezer via de leden in die partij terechtkomt 
en dat er gedebatteerd wordt en dat we liberale oplossingen hebben voor 
grote maatschappelijke problemen, dat is het doel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Siep, Esther Schaddelee. 
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Mevrouw Esther Schaddelee; ja, ik wil graag een opmerking maken richting de 
meneer die vertelde wie kent dat vernieuwingsstuk? Ik denk het is toch 
Godgeklaagd op het moment dat je het niet kent. Wij hebben bijeenkomsten 
georganiseerd, via de site is er gecommuniceerd, er zijn persoonlijke 
toelichtingen geweest en ik denk wie nu nog durft te zeggen die dat stuk niet 
kent dan denk ik dat is je eigen verantwoordelijkheid. Het is aan ons natuurlijk 
om ervoor te zorgen dat het op een aantrekkelijke manier wordt 
gepresenteerd en daar zullen we ook alles aan doen om dat te blijven doen 
maar daar heeft u zelf ook uw verantwoordelijkheid in dus als u zegt wie kent 
dit stuk niet dan denk ik ... ik vind het te triest voor woorden, maar goed een 
ander is dat u vraagt om meetbare resultaten, u wilt dat wij constant bezig zijn 
met die vernieuwing en ik denk die verbeterpunten die we hebben genoemd 
daar kunt u ons ook op afrekenen maar ook uzelf. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Esther, ik denk dat dit ook even de plek is 
om de werkgroep partijvernieuwing waar jullie drie vertegenwoordigers van 
zijn. Als ik het zo mag zeggen, geweldig te bedanken voor de fantastische 
manier waarop jullie die signalen vanuit de vernieuwingsgroepen die overal in 
de partij waren hebben opgepakt, die ideeën van de ideeëndag te hebben 
opgepakt, jullie daarna ook het land zijn ingegaan om overal over die 
partijvernieuwing te spreken en werkelijk een fantastische inzet van de hele 
werkgroep en jullie drieën reuze bedankt hoe jullie het hebben gedaan. 

Mevrouw Esther Schaddelee; mag ik daar nog een opmerking over maken? 
Siep die zei het we doen het natuurlijk niet voor onszelf maar voor de kiezer 
maar een beetje hebben we het wel voor onszelf gedaan want het is vooral 
ontzettend leuk om het te doen. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dank je wel. Tot slot nog een ingewikkelde vraag 
over en hoe gaan we om met de ideeën uit het regeerakkoord waar een 
districtenstelsel onder andere, althans voor een deel, in samenhang met een 
evenredige vertegenwoordigingen wordt gepresenteerd want dat blijft wel 
overeind heeft gisteren is eigenlijk heel duidelijk geworden in de wijze waarop 
Gerrit Zalm dat aan ons heeft gepresenteerd en misschien wil de Algemeen 
Secretaris daar nog iets van zeggen? 

De heer Mark Kuperus; op dit moment is het huidige conceptreglement is 
natuurlijk gemaakt uitgaande van de huidige kieswet maar de vragensteller 
suggereerde ook een beetje dat de teneur zou zijn van onze reactie op de 
amendementen dat we die regionale invloed niet zouden willen. 
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Nou dat is beslist niet waar. We hebben geprobeerd om binnen de 
mogelijkheden die de huidige kieswet biedt, en dat is met name wat dan in het 
jargon heet het lijstdeel dat zijn de onderste vijf plaatsen, die kunnen regionaal 
worden ingevuld en we hebben heel uitdrukkelijk ook in deze reglementen, en 
dan moet u even kijken naar het ontwerpreglement voor de Tweede Kamer 
want dat is het enige reglement waar die situatie speelt, maar daar is 
uitdrukkelijk in 5.2 onder b gezegd dat in het technisch advies, dus door deze 
vergadering te bepalen, ook wordt uitgemaakt of en op welke manier de 
kandidaten in het regionaal bepaalde voorkeur zullen worden geplaatst en als 
u dat leest in samenhang met het vernieuwingsstuk waar uitdrukkelijk is 
gezegd we zouden moeten kijken naar de mogelijkheid om dat per 
kamercentrale te doen dan is dat typisch een uitwerkingspunt maar dan is in 
onze ogen dus heel goed voorstelbaar dat we in de aanloop van de volgende 
Algemene Vergadering ook een procedure afspreken met elkaar waarbij 
kamercentrales, per kamercentrale maar dan wel, daar ga ik nog steeds 
vanuit, door de leden want dat moet eigenlijk wel het verbindende element zijn 
maar die vijf regionaal te bepalen plaatsen laten vastleggen en als je dat ziet 
in samenhang met de ook in de vernieuwingsvoorstellen opgenomen 
mogelijkheden voor een voorkeurscampagne dan ontstaat hier toch een 
tamelijk reëel mogelijkheid voor ook echt regionale invloed van leden in hun 
eigen omgeving. 

Als de kieswet wordt veranderd en er komt een districtenstelsel dan zullen we 
uiteraard de reglementen ook verder moeten aanpassen maar ik hoop dat ik 
duidelijk heb gemaakt dat onze inzet er niet één is van het terugdringen van 
regionale invloed en een soort keuze van centralisme, we proberen juist zo 
dicht mogelijk bij de leden te blijven. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel. Ik denk dat we dan nog kunnen 
constateren dat er nog een paar punten nog even vermeldenswaardig zijn 
allereerst er zijn nu twee commissies aan het werk, de commissie Opstelten, 
dat is de zoveelste commissie Opstelten die man moet een beetje aan het 
werk blijven natuurlijk, die is bezig met het profiel nieuwe voorzitter en we 
hopen, ik begreep dat gisteren van hem, dat dat al heel snel zal lukken om dat 
te presenteren de ideeën die in de commissie daar leven dus dat kan snel ook 
in de richting van u allemaal worden kenbaar gemaakt en daar kunnen we dan 
eens even goed over nadenken. 

Er is ook de commissie van Zanen die zich bezighoudt met een aantal 
wijzigingen, mogelijke wijzigingen, van partijstructuur zoals dat is afgesproken 
in overleg met de kamercentralevoorzitters om in vervolg van de discussie die 
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we vandaag hebben, de besluitvorming, te kijken naar een aantal elementen 
die met de totaalstructuur te maken hebben, u weet in 1994 is daar ook al 
eens een rapport over verschenen onder leiding van professor Rosenthal en 
we hopen dat onder leiding van Jan van Zanen dat onderwerp ook weer 
verder kan worden gebracht en daar is ook nadrukkelijk in de 
partijvernieuwing om gevraagd. 

Tot slot moet ik nog een opmerking maken over dualisme. Er was daarstraks 
een vraag, ik dacht dat we gister heel duidelijk waren geweest over dualisme. 
Er zijn altijd twee dingen die met elkaar in goed verband liggen en dat is aan 
de ene kant wij zijn de kampioen van het dualisme en aan de andere kant het 
kabinet, dat moet als één blok gesteund worden door de drie coalitiefracties 
om te doen wat nodig is en ik ben ervan overtuigd dat Jozias van Aartsen aan 
de ene kant en Gerrit Zalm aan de andere kant dat met z'n tweeën dat 
fantastisch zullen klaren. 

Wij gaan lunchen en over drie kwartier gaan we de besluiten nemen, eet 
smakelijk. 

Gewone leden, hedendaagse leden, baronnen, zou het lukken ook daar in de 
middenrij om wat stoelen te pakken? Akkoord, dan gaan we starten eerst 
even met twee, nee drie punten vooraf. 
Op een of andere manier blijft het roezemoezen achterin, bij Charlie in de 
buurt zie ik, meneer Abtroot zou u daar even stilte willen manen daarachter, 
dank u wel? Ja, als je een naam noemt dan scheelt dat gelijk. 
Drie punten vooraf, allereerst zou ik willen zeggen er zijn wat kritische 
opmerkingen gemaakt over wat dan in de wandelgangen zeer ten onrechte 
wel eens partijbaronnen worden genoemd, volgens mij zijn de baronnen 
Sammy en zo dat zijn baronnen zal ik maar zeggen, en de rest gewoon niet 
en Erik ja precies en de rest gewoon niet maar alle gekheid op een stokje de 
kritische opmerkingen gemaakt in de richting van kamercentralevoorzitters zijn 
natuurlijk niet bedoeld in de zin van dat er enig misprijzen is over hun 
persoonlijke inzet voor de partij, hoe we met zijn allen voor de partij bezig zijn, 
hoe we met zijn allen in de WO bezig zijn, daar gaat het natuurlijk niet om het 
gaat over functionele plaatsing, hoe de besluitvorming tot stand komt zoals 
ook door Edward Asher is aangegeven en daar is niets maar dan ook niets 
persoonlijks misprijzend mee bedoeld en dat moeten we nog eens even 
benadrukken want ze zetten zich alle 18 hartstikke geweldig in. 
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Een tweede opmerking is met betrekking tot de gang van zaken vanmiddag. 
Er staan hele duidelijke toelichtingen bij alle voorstellen, bij de moties, bij de 
amendementen dus het is niet nodig deze keer om overal nog eens een 
toelichting op de toelichting te geven. Tegelijkertijd kan het wel zo zijn dat een 
enkeling onder u zegt ja, daar wil ik toch nog iets van zeggen ten voordele of 
ten nadele van het voorstel wat er ligt nou die mogelijkheid is er uiteraard ook 
weer kort voordat wij tot stemming over te gaan om nog een toelichting te 
geven maar ook hier is het niet nodig om in rijen van drie achter de 
microfoons te gaan staan met allemaal een stemverklaring. 
Dat hoeft niet, we gaan ervan uit dat u op een goede wijze in afdelingen in 
kamercentrales dat hebt voorbereid en dat niet hier overal weer een 
stemverklaring hoeft te worden gegeven dus we proberen zo snel mogelijk tot 
besluitvorming te komen en dat zal nog moeilijk genoeg zijn mar we moeten 
allemaal het overzicht een beetje houden en daarom ga ik ook niet jakkeren. 

We gaan het rustig doen en we hebben een zorgvuldig samengestelde 
commissie die de stemmen gaat tellen nou die heb ik aan u geïntroduceerd 
onder leiding van John Prins gaat dat zo gebeuren. 

En tot slot het derde punt vooraf. Ik denk dat het heel plezierig is dat wij heel 
nadrukkelijk als Hoofdbestuur samen met de aanvoerder in politieke zin van 
onze VVD met deze vernieuwing bezig zijn geweest toen al die ideeën uit de 
partij naar voren kwamen. Hier zien we dat fractie, politieke leiding in Den 
Haag, en het Hoofdbestuur samen zijn opgetrokken, fikse discussies hebben 
gehad over hoe kunnen we dit oppakken en hoe kunnen we dat oppakken en 
daarom vind ik het niet meer dan terecht dat behalve we hier als Hoofdbestuur 
en de werkgroep partijvernieuwing ook wat ruimte geven aan Gerrit Zalm om 
nog even te vragen hoe hij het ziet, van zijn kant de inbreng is geweest en 
hoe belangrijk hij de partijvernieuwing vindt of niet. Gerrit als ik aan jou mag 
vragen om daar iets over te zeggen. 

De heer Gerrit Zalm; ja, beste partijgenoten, ik zal niet lang het woord nemen. 
Het leuke wat ik van die vernieuwingsbeweging vind dat die echt ook van 
onderop is gekomen. Er zijn allerlei initiatieven op allerlei plekken gekomen, 
we hebben leden gehad die massaal naar bijeenkomsten zijn gekomen en die 
willen allemaal meer rechtstreekse invloed. We zijn een partij die gelooft in het 
individu, we geloven ook in het partijkader maar we geloven nog meer in 
plaats van in groepen geloven in het individuen en dit is natuurlijk iets wat 
daar helemaal op aansluit dat ook individuele leden meer zeggenschap gaan 
krijgen. Als ik de stemming vanmorgen goed heb geproefd toen we die 
algemene debatten hadden dan is er een overweldigend enthousiasme in de 
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zaal, want er zitten hier ook allerlei niet stemgerechtigden leden, om op dit 
punt nu echt de slag te maken. En ik doe een beroep op degen die aan de 
knoppen zitten, weliswaar niet letterlijk nu maar de papieren hebben, om echt 
steun te geven aan deze vernieuwingsslag die wij als partij gaan maken, het is 
essentieel voor de toekomst als we dit weten te veranderen dan kunnen we 
ook verder gaan met de partijcultuur te veranderen en worden we weer een 
aantrekkelijke partij waar iedereen kan mee debatteren, waar iedereen invloed 
kan uitoefenen, dat is de liberale partij van de toekomst, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; reuze bedankt Gerrit voor deze woorden. Één van u 
vroeg waarom zijn jullie blijven steken op het niveau van de Algemene 
Vergadering van de partij als geheel en waarom hebben jullie niet meer 
gezegd over besluitvormingsprocessen bij kamercentrales en afdelingen? 
Ik denk dat dat ook stappen zijn die we moeten gaan nemen, met andere 
woorden, we gaan door met die partijvernieuwing, we gaan door met die 
dingen die we met zijn allen vandaag bespreken, de besluitvorming die u 
vandaag oppakt zal niet het einde zijn maar een begin van verder, zoals Gerrit 
dat zei, de cultuurvernieuwing die nodig is en die ook naar de hele partij 
doordesemen als ik het zo mag zeggen. 

Ik stel voor dat wij punt voor punt nu gaan behandelen en allereerst ligt ervoor 
de motie numero 1 om de besluiten over de partijvernieuwing uit te stellen. 
Daar nog iemand over? 

De heer van Pruisen van de afdeling Haarlem die de motie heeft ingediend; 
wij hebben als afdeling een tijd gepraat over deze partijvernieuwing en wat 
was ons gevoelen? Deze partijvernieuwing heeft invloed op de structuur van 
de partij, het is hier ook een aantal keren gezegd. En wat merken wij ook op? 
Dat er een commissie partijstructuur bezig is, dat leek strijdig te zijn dus 
dachten wij dan moeten we dit soort dingen maar niet gaan bespreken. Toen 
hebben wij die motie ingediend alleen bij nader inzien hebben wij dat ding 
gewoon verkeerd geformuleerd want wat staat er in de motie dat we de 
partijvernieuwing niet gaan bespreken en we zijn natuurlijk wel voor 
partijvernieuwing, voor meer discussie, voor meer bijvoorbeeld een 
rechtstreeks gekozen lijsttrekker als dat soort zaken alleen niet voor een 
aantal zaken en vanwege de fout die wij zelf gemaakt hebben trekken wij nu 
deze motie in. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer van Pruisen die in combinatie met 
de vierde voor ligt. 
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De heer van Pruisen; het spijt me ik ben alweer aan de beurt vrees ik. Dat is 
een motie die een ander karakter heeft. In deze vergadering leggen een groot 
aan wijzigingsvoorstellen voor, 140, een flink aantal daarvan heeft betrekking 
op reglementen, statuten en kandidaatstellingsreglementen, zoals ik in het 
voorgaande ook al gezegd heb, heb ik daar het nodige mee te maken en ik 
weet dat als een reglement niet goed in elkaar zit dat dat grote risico's bevat 
omdat er bijna bij elke kandidaatstellingsprocedure mensen zijn die van een 
'loophole' in de reglementen misbruik willen maken om een beroepsprocedure 
te starten om daarmee hun eigen gelijk ondanks de uitspraak van een 
ledenvergadering of anderszins toch binnen te halen. 

Wij zijn dus heel erg bang voor een besluitvorming in een zaal met zoveel 
mensen, heel fijn dat die er allemaal zijn, dat leidt tot wijzigingsvoorstellen, 
wijzigingsvoorstellen die mogelijk straks strijdig kunnen zijn. Dus onze oproep 
is van harte, laten wij hier in deze zaal besluiten over de richting waar wij als 
partij naartoe gaan en laten we dan een commissie van mensen waar het 
Hoofdbestuur natuurlijk de leiding aan geeft laten kijken naar wat dat betekent 
voor de reglementen, laten we kijken of wijzigingsvoorstellen die aanvaard zijn 
ook allemaal even consistent zijn zodat we in de najaarsvergadering dat 
reglementair dat allemaal netjes kunnen afwikkelen zodat we niet een fout 
maken en een reglement aanvaarden waar we bij nader inzien veel last van 
hebben. 

Mevrouw Ciska Schijndel, afdeling en kamercentrale Rotterdam; over motie 4, 
die gaat net ietsje verder want die gaat zowel over de statuten als de 
kandidaatstellingsreglementen. Ik wil mij helemaal aansluiten bij de vorige 
spreker maar nog wel een reactie geven op de toelichting van het 
Hoofdbestuur waarbij aangegeven wordt er is voldoende tijd geweest, die tijd 
is er ook geweest en die tijd is vooral benut om over de hoofdlijnen te 
discussiëren over de voorstellen die wij hier ook vandaag bespreken. Net 
zoals Haarlem net al aangaf is het belangrijk dat dat allemaal zorgvuldig wordt 
gedaan vandaar dat wij ook de motie 4 hebben ingediend. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, zijn er vanachter de tafel nog opmerkingen 
hierover? 

De heer Mark Kuperus; in ieder geval voor wat betreft de reglementen 
kandidaatstelling is het natuurlijk wel zo dat we op dit moment met een 
procedure voor kandidaatstelling voor het Europees Parlement zitten. We 
hebben heel zorgvuldig, juist omdat die opmerking ook vorig jaar al werd 
gemaakt toen we bezig waren met de discussie over de Eerste Kamer we 
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hebben toen ervoor gekozen niet lopende de procedure iets te veranderen en 
we hebben deze keer gezegd we kondigen van meet af aan aan dat deze 
discussie speelt in de partij en we moeten nu als partij in deze vergadering wel 
een keus maken op wat manier je die vaststelling voor de vaststelling van de 
kandidaatslijst van het Europees Parlement wilt laten plaatsvinden. 

Het lijkt ons daarom goed in ieder geval voor wat betreft de discussie over de 
kandidaatstellingsreglementen, omdat sommige sprekers dat in een woord 
noemen, dat toch even uit elkaar te halen als het gaat om de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Het heeft te maken met het tempo waarin je die 
veranderingen dan feitelijk een beslag laat krijgen, uiteraard is het technisch 
mogelijk om alles uit te stellen maar ons beeld van de voorstellen zoals die nu 
voorliggen is dat die op zichzelf voldoende zijn doordacht, het kan zijn als we 
in de loop van de middag voorstellen aannemen die gecompliceerde 
wijzigingen met zich mee brengen dat we dan met elkaar de conclusie moeten 
trekken van nou misschien is het beter om dit pas in het najaar te doen. 
Aan de andere kant om in dit stadium al te zeggen we gaan er hoe dan ook 
vanuit dat dat zal gebeuren ja, dat is ook dan weer jammer want dan had je 
eerder een start kunnen maken. 

De heer van Pruisen, afdeling Haarlem; ja, meneer de voorzitter, ik vind dit 
een goed argument van de Algemeen Secretaris. Is het dan een mogelijkheid 
om de moties 2,3 en 4 om die aan te houden tot het eind van deze 
vergadering? Want als we er nu over gaan stemmen en het blijkt dat deze 
vergadering al deze voorstellen aanvaard, alle vernieuwingsvoorstellen, dan 
zou het heel pijnlijk zijn als de consequenties daarvan met een grote 
vertraging door zouden kunnen worden gevoerd terwijl ik het ook vervelend 
zou vinden als wij hier wat ad hoc zouden moeten gaan besluiten over de 
vraag of reglementen nu wel vanaf vandaag of niet vanaf vandaag geldig 
zouden zijn. Dus ik stel nu voor om de moties 3, 4 helemaal naar het einde 
van de vergadering te schuiven. 

De heer Bas Eenhoorn; de deskundigen zeggen, meneer van Pruisen, dat dat 
kan dus met andere woorden we pakken alle vernieuwingsvoorstellen op en 
vertalen we ze daarna aan het eind van de vergadering als we zeggen ja, dat 
is een helder beeld, dat is duidelijke en dat kan op die manier dan gelijk in 
actie komen. Dan stel ik voor, als dat zo gaat, dat we dan naar de motie 
nummer 5 gaan, het instellen van een commissie analyse, wij zouden dat 
willen ontraden. 

De heer van Pruisen; intrekken. 
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De heer Bas Eenhoorn; die trekt u in dank u wel. Dan de ledenraadpleging 
gekozen burgemeester nou daar heb ik vanochtend al verteld dat we dat niet 
meer doen we gaan eens bekijken op welke wijze we nu omgaan met de 
uitwerking van een aantal punten die door de commissie Opstelten naar voren 
zijn gebracht, zoals ik aangaf relatie naar de wethouders, de Raad, de taak 
die een gekozen burgemeester heeft en al die zaken meer, daar komen we 
dus op terug. 
En we komen daar op terug, en dat zeg ik dan mede in relatie tot motie 
nummer 7, wat ons betreft in het najaarscongres. Akkoord dan gaan we naar 
nummer 8, motie nummer 8 die nemen wij over dus daar hoeven we dçm ook 
niet meer over te spreken en daarmee moeten we goed even in de gaten 
houden dat de moties 2 tot en met 4 nog even boven de markt hangen. 

We gaan dan naar de voorstellen en de behandelwijze is als volgt dat we per 
groepje van amendementen de voorstellen behandelen, dus met andere 
woorden bij het voorstel 1 is eerst een groepje amendementen aan de orde, 9, 
10, 11 en 12 en de consequentie daarvan het aannemen cq. het verwerpen 
daarvan heeft dan betekenis voor de stappen die we daarna doen. 
Allereerst over het amendement 'one man, one vote' schrappen, iemand van 
u die daar nog het woord over wenst. 

De heer van der Burg, kamercentrale Rotterdam; namens de afdeling 
Rotterdam en ik denk ook namens vele andere afdelingen en kamercentrales. 
Wij zijn niet zo voor dit voorstel 'one man, one vote' we hebben op dit moment 
'one man, one vote' op het niveau van de afdelingen en daar kunnen ook vele 
leden inspreken, er kan zorgvuldig gediscussieerd worden over voorstellen in 
plaats van dat ze hier in een Algemene Vergadering elkaar overschreeuwen. 
Ik denk dat het ook zorgvuldiger is om bepaalde politieke voorstellen ook via 
het afgevaardigde systeem te doen en het gene, als je gaat kijken naar 
bepaalde politieke zaken in afdelingen worden voorbereid door middel van 
amendementen net zoals het Hoofdbestuur al zei over het 
verkiezingsprogramma, daar wordt ook al gezegd het lijkt ons niet verstandig 
om het verkiezingsprogramma via ledenraadpleging of 'one man, one vote' te 
gaan behandelen want dan krijgen we een onzorgvuldig, ongenuanceerd 
tegenstrijdig verhaal en dat is nou juist het gene waar we bang voor zijn en 
daarom willen we het niet. Dat is ook dezelfde reden waarom we natuurlijk ook 
geen referendum willen. Als liberalen hebben we altijd gezegd van we zijn 
voor een representatieve democratie, een afgevaardigde systeem, dat 
belangen goed kunnen worden afgewogen. En ik denk dat dat belangrijk is dat 
discussie en politiek in de harten van de mensen leeft. 
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U heeft net een motie van Rotterdam aangenomen die daar ook over spreekt. 
Als wij een cultuurverandering willen dan zal dat ook in de mentaliteit van de 
mensen moeten zijn, een mentaliteit van het kader die open staat voor de 
mening van de leden en dat het is veel belangrijker dan een één of andere 
structuur doordrukken. 

De heer Ter Higte; voorzitter, namens de kamercentrale Den Helder kunnen 
wij ondersteunen wat de collega's van Rotterdam zeggen. Ledenparticipatie 
moet versterkt worden, correct, laten we proberen als eerste uitdaging dat op 
afdelingsniveau te doen, daar de meningsvorming plaats te laten hebben 
getrapt naar boven kunnen we in het vervolg altijd nog kijken wat we daarna 
gaan doen maar voor eerst de uitdaging vinden op afdelingsniveau en dan zijn 
we dus voor dit voorstel van Rotterdam, tot zo ver. 

De heer van Pruisen; ja, ik wil ook graag mijn steun toezeggen aan het 
voorstel nummer 9 maar met een iets andere toelichting. Dat wil zeggen 
voorstel 9 houdt in vooral het tegenhouden van 'one man, one vote' in de 
algemene ledenvergadering en daarvoor heb ik bij de algemene ronde al 
gezegd dat het mij niet zinvol lijkt om daarover, gegeven de huidige invulling 
van die vergadering, te besluiten dat iedereen daar mag stemmen, over die 
reglementen en die neuzels, er werd vanachter de tafel toen gezegd maar we 
willen toch allemaal veel leukere dingen in een Algemene Vergadering doen 
laten we dat nou gewoon in aparte vergaderingen doen waar iedereen met 
'one man, one vote' kan stemmen want er is geen enkel noodzaak om in de 
jaarlijkse Algemene Vergadering van de VVD over inhoud te stemmen dat 
moeten we nou net in zoveel mogelijk vergaderingen doen. 
Wat is dan een ander thema? Stemmingen over inhoudelijke zaken daarbij 
kan ik mij voorstellen dat de ledenraadpleging daar een nuttig instrument kan 
zijn. Een ledenraadpleging houdt echter wel consequenties in voor de 
structuur van de partij en wij zijn op dit ogenblik, althans de partij, kent een 
commissie partijstructuur, die commissie is bezig die vraagt zich straks af wat 
willen wij? 

Ik heb de nijging laten we nu met zijn allen goed nadenken over waar we een 
ledenraadpleging over willen want ik nijg er dus naar om daarbij ook een soort 
limitatieve lijst te hebben van wel over inhoudelijke politiek maar bijvoorbeeld 
geen ledenraadpleging over reglementen. 
Daarnaast heb ik nog wat andere bezwaren, daar komen we straks misschien 
nog wel op terug, zoals dat ik het raar vind dat je een hoogste orgaan in de 
partij hebt een Algemene Vergadering en dat een Hoofdbestuur kan besluiten 
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tot het houden van zoiets en dus het hoogste orgaan kan passeren kortom, 
waar nijg ik naar? Naar het aanvaarden van voorstel 9 en dan in samenhang 
met de conclusies van de commissie partijstructuur te kijken wat wij kunnen 
met het initiatief ledenraadpleging want waarom moeten wij daar nu over 
besluiten? 
En daarnaast, als laatste, op één punt denk ik dat wij nu al wel kunnen 
besluiten over een ledenraadpleging, dat is bij de gekozen lijsttrekker, en die 
komt straks in een nader voostel wat wij zullen steunen terug. 

De heer van der Haar; ja, ik zou haast zeggen zoals mijn voorganger de 
spreker hiervoor staat te doen daarom is het de moeite waard om een 'one 
man, one vote' in te stellen omdat je dus ziet, althans naar mijn stellige 
overtuiging dat hier de afgevaardigde denken dat ze ten eerste het beter 
weten en dat ook vooral moeten blijven doen en dat het allemaal het een 
beetje gevaarlijk is als gewone mensen ook iets te zeggen zouden krijgen 
over zaken waarvan ze zichzelf met name deskundig achtten. Zo moeten we 
het dus echt niet meer doen want als dat nou zo'n succes was geweest dat 
afgevaardigdenstelsel waarom is deze partij dan de partij zoals die nu is? 

U kunt toch niet ontkennen dat er iets aan de hand is en als u het bij het oude 
wilt blijven houden dan ga je dus lekker door op de ingeslagen weg. En als je 
dat wil dan wil je gewoon deze partij naar de knoppen helpen, ja dan kunt u 
wel oehoe roepen maar als u dan kunt uitleggen waarom het zo goed werkt 
en waarom we steeds minder leden hebben en steeds minder jongere leden 
hebben, dan moet u daar een verklaring voor geven voordat u dit voorstellen 
wilt afstraffen. Dus komt u nou eerst eens met een verklaring waarom u het 
niet wil in plaats van die behoudzucht die uit dit soort overwegingen de hele 
tijd spreekt. 

Mevrouw Muller; ja, ik kom uit de afdeling Laren en ik moet u eerlijk bekennen 
ik heb helemaal geen idee wat mijn afdeling gaat stemmen voor of tegen, er is 
geen discussie geweest dus ik vind dat hele afgevaardigde systeem eigenlijk, 
ik zou het liever zelf willen zeggen want ik weet helemaal niets. 

De heer Schellekens; ja, voorzitter. Er gebeurt precies wat we nu niet willen 
dacht ik, wat de stemming was van vanmorgen van de cultuur en van de 
organisatie wat hoor ik nu weer en zo gaat het vaak, ik loop al enige tijd mee, 
dat vaak wordt gevraagd in afdelingen ja, maar wat vindt het 
kamercentralebestuur en wat vindt het Hoofdbestuur, ik pleit er keer op keer 
voor dat me dat eigenlijk geen mallemoer interesseert dat wij als basis hele 
goed ideeën kunnen hebben die wij willen verdedigen en niet van tevoren 
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naar huis te willen worden gestuurd van ja je mag wel wat zeggen. In de 
afdeling mag ik wat zeggen, nou ik zie het al gebeuren als dat de cultuur is en 
als we die kant heengaan dan heb ik daar geen behoefte aan. 
Het gaat om die basis, daar is heel veel know how aanwezig, die wil die 
inbrengen en als wij op voorhand al bang zijn hoe dat gaat dan zijn we niet op 
de goede weg want wij krijgen ook nooit een uitleg als wij dan vragen waarom 
is dan gekozen ja, dat weet ik niet, of dat is geheim, of dat heeft het bestuur 
besloten, het gaat over mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 
die staan ergens voor en als ik zo in de WD kan functioneren heel graag ik 
wil er heel veel tijd in steken en ik heb helemaal geen eigen belang, dat mag 
ook bekend zijn, maar ik wil graag meedenken maar niet op die manier. 

Mevrouw Linro Smit, raadslid voor de gemeente Den Helder en ik ben hier 
met een flinke vertegenwoordiging van de afdeling Den Helder niet te 
verwarren met de kamercentrale Den Helder want wat daar verteld wordt ben 
ik het absoluut niet mee eens. Ik mag als raadslid 15 tot 20 uur per week 
werken om het belang van mijn stad te behartigen, daarbij moet ik soms het 
hoofd bieden aan besluitvorming uit Den Haag die mede door onze 
kabinetsleden over ons uitgestort worden en waar wij het dan maar mee 
moeten doen. Er wordt een pleidooi gehouden van ja, maar wij zijn liberaal en 
dus zijn wij voor een representatieve vertegenwoordiging maar op landelijk 
niveau mag ik daar één keer per vier jaar, en soms zelfs vaker, mijn oordeel 
over uitspreken. Ik heb begrepen dat het nu acht jaar even niet hoeft maar als 
het zo is dat hier, en dan neem ik toch maar weer het woord partijbaronnen in 
de mond, vinden dat de leden niet slim genoeg zijn om zich te kunnen 
bezighouden met wat deze liberale democratische partij zou moeten 
bezighouden dan denk ik dat ik hier in de verkeerde zaal zit en als het 'one 
man, one vote' of in mijn geval óne vrouw, one vote' niet doorgaat dan weet ik 
niet wat ik als kaderlid voor de WD dan nog moet doen in de toekomst want 
dan voel ik mij niet serieus genomen door mijn eigen kamercentrale. 

De heer Jensen; dank u wel meneer de voorzitter, ik ben ook lid van de WD 
en ik ben ook lid, blijkbaar, van een afdeling die mij heel nauw aan het hart ligt 
en dat is Rotterdam. En blijkbaar ondersteun ik als lid van de afdeling 
Rotterdam een motie war ik het absoluut niet mee eens ben. 
Maar goed dat is dan even terzijde en dan mag u daar zelf mee doen wat u 
daarmee wilt doen. Naast het feit dat ik lid ben van de W ben ik ook lid van 
meerdere andere organisatie waar we ook gewoon stemrecht hebben ben ik 
ook een inwoner van Nederland waar ik ook gewoon gebruik maak van het 
algemeen kiesrecht, wat ik ook heb, en daarnaast ben ik ook lid van de JOVD 
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en ik ben zelf Algemeen Secretaris geweest van die organisatie en ik hoor 
allerlei dingen over de onwetende massa. 

Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn, en echt de meerderheid van de 
leden die geen flauw benul heeft bij staturen, reglementen, begrotingen, 
beleidsplannen, het boeit ze niet en daar ben ik absoluut van overtuigd maar 
één van de redenen waarom het die mensen ook niet interesseert is dat er 
ook geen mogelijkheid van inspraak op hebben, die inspraak is er wel op de 
afdelingen en dan uiteindelijk komt het misschien eventueel wel weer eens 
ergens in de top terecht en dan wordt er misschien eventueel iets mee 
gedaan mits er niet andere afspraken zijn gemaakt met andere afdelingen 
over besluiten die zij graag doorgevoerd wilden hebben waardoor hun besluit 
eigenlijk maar niet doorgevoerd worden maar goed, u kent het strategisch 
gedrag en ik ben zelf ook actief bezig geweest met huishoudelijke 
reglementen en met statuten en ze zijn heel erg leuk. 

En waarom zijn ze zo leuk? Je wordt lid van een vereniging en die vereniging 
die werkt volgens bepaalde regels en bepaalde dingen kun je bereiken omdat 
je op de hoogte bent van die statuten nou ik heb een aantal reacties 
vanmorgen gehoord over mensen die de moeite hebben genomen om die 
statuten door te lezen en die statuten hebben we gelezen en toen we erachter 
kwamen dat er eigenlijk niet zo veel mis is met de organisatie. Daar ben ik het 
mee eens als je het extreem zou doorvoeren en iedereen doet gewoon wat er 
staat, en dat is ook een discussie geweest bij de 16 mei groep, als iedereen 
doet wat die moet doen dan gaat het allemaal hartstikke goed alleen we 
hebben hier te maken met mensen en niet met poppetjes die doen wat ze 
moeten doen maar mensen die iets doen en op een bepaald moment denken 
ik kan ook wel iets anders doen, en dan kom ik op die positie misschien weer 
iets beter uit daar, die gaan strategisch denken en die vergeten er even bij dat 
ze niet namens zichzelf spreken op dat moment maar spreken namens de 
leden waarvoor zij op dat moment daar staan. Ik denk dat het heel belangrijk 
is om daar rekening mee te houden. 

En op dit moment blijkt gewoon dat mensen die hier staan niet staan namens 
de leden die ze vertegenwoordigen maar namens zichzelf en daar prioriteit bij 
stellen en wat mijn grootste overweging is ik denk dat het inderdaad waar is 
wat de commissie zegt, je moet iets durven ondernemen. Ik heb gisteren zelf 
in de werkgroep gepleit , althans ik heb niet echt gepleit maar het was mijn 
stelling op dat moment eventjes, tegen dit systeem van 'one man, one vote' 
en dat moet je niet doen, je moet durven te zeggen die onwetende massa, 
waarover heel veel mensen het hebben, die is onwetend omdat ze het ook 
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niet hoeven te weten want ze hebben er niets aan om het te weten omdat ze 
toch niks mee kunnen. 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen deze moties echt schrapt en 
niet aan denken, gewoon doorgaan en hopen dat dit eindelijk een signaal is 
naar de mensen in het land, maar ook naar onze eigen leden, dat zich 
betrokken kunnen voelen bij die organisatie waarvan ze lid zijn en dat ze ook 
trots kunnen zeggen ik ben lid van de VVD en ik ben het eens of niet eens 
met een standpunt want ik heb er over gestemd, en daar wil ik het even bij 
laten. 

De heer Bas Eenhoorn; we gaan proberen de beraadslagingen wat af te 
ronden en liefst ook een beetje korter, ik zie er twee aan de achterste 
microfoon staan en één hier en nog aan die kant twee en daarmee sluiten we 
de beraadslagingen in deze ronde af. 

De heer .. ; ik hoor net een lid van onze afdeling Rotterdam die betrokken is 
maar blijkbaar niet betrokken genoeg om naar onze ledenvergadering toe te 
komen, onze ledenvergadering die dit amendement heeft aangenomen, waar 
onze wetende leden over hebben gestemd en in meerderheid hebben gezegd 
van dit vinden wij geen goed idee, wij willen ook die betrokkenheid hebben, 
mensen die het hebben over de onwetende massa, dat zult u ons nooit horen 
zeggen want wij zijn sterk voorstander van 'one man, one vote' op 
afdelingsniveau waar leden inspraak hebben, mogelijkheid hebben om te 
discussiëren met goede argumenten naar een landelijke vergadering toe 
komen en waar ieders stem gehoord kan worden en niet alleen maar de 
mensen die hier kunnen zijn en de mogelijkheid hebben, dan hebben ze het 
vanochtend over de regionale spreiding gehad als een vergadering in Limburg 
wordt gehouden dan is het problematisch voor het noorden en vice versa, dat 
is een schijndemocratie. 

De heer Ben Taselaar, afdeling Leiden; er werd net gesproken dat de mensen 
die hier spreken zonder mandaad zouden staan. Deze discussie is in een 
Algemene Ledenvergadering in de afdeling gehouden en de afdeling heeft 
heel duidelijk deze moties en deze amendementen gesteund en dat betekent 
dus heel duidelijk dat ik hier ook sta met de steun van een afdeling van 300 
plus leden, kortom het verhaal dat je hier staat zonder dat je daar het 
mandaad van je leden voorstaat is natuurlijk ook niet waar, zeker niet als je 
dat in een Algemene Ledenvergadering lokaal doet. 

De heer Weijers, afdeling Utrecht; meneer de voorzitter met dit voorstel, en 
ook met andere voorstellen die we vanmiddag behandelen willen we onze 
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leden de gelegenheid geven actiever in de partij te participeren. Dat doen we 
niet alleen om die leden een lol te doen maar dat doen we omdat we onder 
50.000 leden enorm veel talent, ervaring, kennis en meningen hebben waar 
we nu als partij onvoldoende gebruik van maken. Mijnsinziens is dat één van 
de oorzaken van de klappen die we in mei vorig jaar gekregen hebben en het 
zou een tragische vergissing zijn als we deze voostellen afwijzen en doorgaan 
met het onderbenutten van al het talent wat er is in onze partij. 

Mevrouw Margret Penders, afdeling Valkenswaard; afdeling Valkenswaard, 
een kleine afdeling pak hem beet 42 leden met één stem als we hier naartoe 
komen, maar ik kan wel zeggen dat wij een grote club actieve leden hebben. 
Wat was het mooi geweest als ik die vandaag allemaal hiermee naartoe had 
kunnen nemen en had kunnen zeggen u kunt met uw eigen stem invloed 
uitoefenen op datgene wat speelt in de partij en dan is dat heel veel meer dan 
die ene stem die we in te brengen hebben. Ik wil daaraan toevoegen dat ik 
dacht dat ik lid ben van een partij waarin de beginselen eigen 
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid vooraan staan en als ik dit hier hoor 
vraag ik mij af is dat daadwerkelijk zo want daar waar het om de kern gaat van 
onze eigen partijstructuur wordt nou juist dat mij ontnomen. 

De heer John Deeten, Buuren; ik richt me even tot de leden, als u het niet erg 
vindt, in plaats van tot het Hoofdbestuur. Ik vind het toch jammer dat ik bij de 
tegenargumenten voor 'one man, one vote' heel veel angst hoor. Heel veel 
problemen worden opgeworpen en dan denk ik va we leven in een tijd dat we 
heel wat problemen kunnen oplossen. We hebben in de werkgroep er het ook 
over gehad. Ik zou willen voorstellen om wat ruimdenkerder te zijn, wat 
liberaler, en dat moet niet een slechte oproep zijn voor zo'n liberaal clubje als 
hier, ik zou willen zeggen weest u daar voor. Maar laten we ook kaderstellend 
zijn, dat is niet een slechte opstelling in een duaal systeem, laten we 
kaderstellend zijn en het Hoofdbestuur opdracht geven toe te zeggen al die 
problemen zoveel mogelijk op te lossen. Als wij inderdaad een regionale 
spreiding willen hebben dan kunnen we dat technologisch op lossen, internet, 
teletekst, noem het maar op. Laten we het Hoofdbestuur opdracht geven daar 
alles aan te doen en ons in de najaarsvergadering precies uit te leggen hoe 
wij die problemen kunnen oplossen en ik denk zelfs dat het Hoofdbestuur al 
een heel eind is met het zoeken van die oplossing dus wees wat 
ruimdenkerder en kaderstelend, dat wilde ik u vragen en het Hoofdbestuur 
kan erop reageren. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt. Wij sluiten af Henry Meijdam nog vanuit de 
werkgroep partijvernieuwing. 
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De heer Henry Meijdam; ja voorzitter, allereerst moet mij van het hart dat de 
tegenstellingen tussen het debat vanochtend en het gesprek nu zeer evident 
zijn. Ik denk dat of vanochtend een aantal mensen hebben gedacht we 
houden het kruit nog even droog of dat vanmiddag een aantal mensen denkt 
waar ben ik vanochtend bij aanwezig geweest. 

Voor wat de commissie betreft 'one man, one vote' is geen strijd die gaat over 
liberalisme. Zowel in het representatieve systeem als in het systeem 'one 
man, one vote' worden onze beginselen niet geschonden dan wel blijven recht 
overeind. Waar het nu om gaat is vinden wij het van belang dat in een partij 
die tobt met afnemende ledenaantallen leden die toetreden kunnen 
participeren aan de actieve besluitvorming in deze zaal. Als we dat willen en 
we willen proberen die mensen te enthousiasmeren om in nog grotere getale, 
nog grotere zalen te vullen, dan hoeft met in acht name van het feit dat 
afdelingen die een bepaalde zaak willen bepleiten altijd bij machte zijn om hun 
leden te mobiliseren en dan een gezellig dagje uit voor de hele familie van te 
maken, alle mogelijkheden overeind om besluitvorming te beïnvloeden. 

En datgene wat gesteld wordt met betrekking tot de afvaardiging dames en 
heren. Helaas is het zo dat, in tegenstelling tot die afdelingen die hier het 
woord hebben gevoerd, het wel eens een enkele keer voorkomt dat een 
afdeling zijn stemgedrag bepaalt zonder daaraan voorafgaand een 
ledenvergadering te hebben gehouden. 
Onze aanbeveling: als we de draai willen maken naar een grotere 
betrokkenheid van individuele leden zou dit systeem overeind moeten blijven 
en daarom ontraden wij de ingediende moties. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan gaan we over naar stemming. We 
stemmen dus over het groepje van amendementen 9, 10 , 11 en 12. 

De heer van Pruisen; ja, maar .... even een procedurevoorsteL Die 
amendementen zijn natuurlijk niet allemaal gelijk, hoe doet u dat? 

De heer Bas Eenhoorn; nee, maar we stemmen over de groep van 
amendementen omdat die allemaal hetzelfde bedoelen, hetzelfde effect 
hebben en we stemmen op deze manier over dit groepje. 

De heer van Pruisen; nee, want amendement 9 gaat over 'one man, one vote' 
in de volle breedte terwijl 10, 11 en 12 alleen deze zaal betreffen en de 
ledenraadpleging daarbuiten laten. 
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De heer Henry Meijdam; voorzitter, ik denk dat de heer van Pruisen daar een 
punt heeft dus u zou 9 afgezonderd van de overige voorstellen moeten 
stemmen. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, eerst over 9 en dan over 10, 11 en 12. akkoord, 
dan allereerst dus we stemmen voor of tegen het amendementnummer 9. 
eerst 9, het amendement 9 voor of tegen. En we gaan eerst voorstemmen in 
oranje, dan tegen in oranje, dan voor in wit en dan tegen in wit en dan voor in 
blauw en dan tegen in blauw. Even voor de goede orde. Ik vertel het nog één 
keer we hebben alle tijd niks aan de hand. Ik begrijp dat het elektronisch 
systeem helemaal erin zit maar we gaan het dus met handopsteken doen. 
We stemmen dus voor of tegen het amendement, dus niet het voorstel maar 
het amendement, voor of tegen het amendement. Wie voor het amendement 
is die wil dus dat 'one man, one vote' geschrapt wordt, even voor de goede 
orde. En we stemmen voor als ik zeg voor dan gaan degene met eerst oranje, 
dat zeg ik tegen oranje, en voor wit en tegen wit en dan uiteindelijk hebben 
John Prins en de zijne de stemmen geteld. 

Ik begrijp dat Ciska het niet begrijpt? 

Mevrouw Ciska Scheidel; ik begrijp het zeer goed maar het is misschien zeer 
handig om eerst met de stemmen te beginnen die het meeste stemmen 
hebben dus de blauwe zijn bijvoorbeeld 1 0 stemmen en oranje is één stem 
dus ik denk dat het handiger is eerst met blauw te beginnen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, het is keurig uitgelegd en we gaan er maar niet 
over praten. Ik ben het wel voor deze ene stem en die moeten we zwaar 
wegen Ciska maar we doen het al 55 jaar zo geloof ik. Goede hé, ik begrijp 
dat dit soort argumenten dus niet zo helpt. Oké daar gaat hij, voor het 
amendement 9 eerst oranje. 
Als je klaar bent John dan zeg je het wel hé. Genoteerd, tegen oranje, als u 
hele waaiers hebt moet u dat goed laten zien. Het is genoteerd, wit voor het 
amendement, ook dat is genoteerd, wit tegen het amendement. 
Blauw voor het amendement, en blauw tegen het amendement. 
De stemcommissie gaat eventjes de stemmen met elkaar vergelijken. 

De uitslag van de stemming is dat voor het amendement zijn uitgebracht 4 7 4 
stemmen en tegen het amendement 363 waarmee het amendement is 
aanvaard, pardon, meneer Wijsen beek. 
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De heer Wijsen beek; we hebben vanaf het podium kunnen zien het was nogal 
een buitengewoon moeizame stemming en ik geef toe dat de telling uiterst 
ingewikkeld is met die enen en die vijven en die tienen, ik stel voor dat er 
schriftelijk gestemd wordt. 

De heer Bas Eenhoorn; de voorzitter van het stembureau adviseert om het 
voorstel van de heer Wijsenbeek over te nemen. We gaan over tot een 
herstemming en dan schriftelijk. 

Voorzitter, ik wil mij verder afmelden voor deze vergadering. Het is mij 
gebleken dat de meerderheid van de aanwezigen in deze zaal met stemrecht, 
en dan wil ik wel een onderscheid aan maken want er zitten ook heel veel 
mensen zonder stemrecht, tegen de voorstellen voor partijvernieuwing zijn in 
de essentie van 'one man, one vote' en dan kan ik mij vrijzijdig 
zaterdagmiddag beter gebruiken dan hier over de dingen die er dan eigenlijk 
niet meer toe doen te blijven zitten praten. 

De heer Bas Eenhoorn; maar wij besluiten nu met zijn allen om nu een 
schriftelijke stemming te hebben en ik denk dat we, en u ook denk ik, hoe die 
schriftelijke stemming afloopt. 

Die wacht ik af en als de uitslag gelijk is aan die het was dan ben ik echt weg 
en dan is het voor mij heel moeilijk om de volgende drie jaar gemotiveerd voor 
de VVD bezig te zijn op gemeentelijk niveau. 

De heer Bas Eenhoorn; ik stel voor dat wij dus een herstemming doen tussen 
de stemming die we hebben gehad en die herstemming is geen 
stemverklaring dus. 

De heer. .. ; mag ik een punt van orde. Meneer de voorzitter, ik denk dat het 
niet helemaal helder geweest is dat wie voor het 'one man, one vote' wil 
schrappen en de ledenraadpleging wil schrappen in dit geval voor moet 
stemmen en wie voor 'one man, one vote' schrappen en tegen 
ledenraadpleging wil schrappen moet tegen stemmen en kan straks bij 10 en 
11 nog voor stemmen. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, ik denk dat ik het allemaal duidelijk genoeg heb 
gezegd maar het is goed dat u dat punt van orde nog even stelt. 
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Voorzitter, ik nog twee vragen. In de commotie is mij ontgaan hoe groot het 
stemmen verschil is tussen de voor en tegenstanders. Ik krijg nu de indruk dat 
het om één á twee stemmen gaat. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, het gaat over 100 stemmen ongeveer. 

Want als u een zo zwaar wegend advies overneemt van de voorzitter van het 
stembureau vraag ik me eigenlijk af wat het Hoofdbestuur daar zelf van vindt, 
u hebt nog geen mening gegeven, u neemt een advies over zonder daarover 
te praten. Wij vinden dat dit een vreemde gang van zaken is om te zeggen 
dat als de stemming zo uitvalt dat die verkeerd uitvalt en dan weer te 
stemmen net zolang totdat die goed gaat. 

De heer Bas Eenhoorn; de algemene secretaris zal daar iets over zeggen. 

De heer Mark Kuperus; we moeten even uitkijken dat we hier nou niet weer 
een discussie binnen een discussie krijgen, de wet is op dit punt heel duidelijk. 
Als na de uitslag van de stemming de uitslag van die stemming door iemand 
die stemgerechtigd is wordt aangevochten in dit geval de heer Wijsenbeek en 
er is geen reden twijfel mogelijk over die uitslag, dat heb ik van de voorzitter 
van de stemcommissie begrepen die zei het was inderdaad even ingewikkeld 
omdat te tellen, laten we dan gewoon herstemmen en ook nog daar weer 
eens een discussie over beginnen want er is hier gewoon een wettelijke 
regeling voor en die volgen we op dit moment. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dus in stel voor dat we niet meer over het punt 
van orde praten en dat we nu tot een schriftelijke herstemming overgaan. We 
gaan, even voor de goede orde, kijken naar de stembriefjes. 
Stembriefje nummer 1 en daarop op zet u voor of tegen het amendement en 
dan even voor de goede orde als u voor het amendement bent, bent u dus 
tegen 'one man, one vote' en de ledenraadpleging, negen schrapt alles. Dus 9 
bent u tegen 'one man, one vote' en als u voor bent, bent u tegen 'one man, 
one vote' en de ledenraadpleging. 
Er wordt nu gestemd dus op dit moment is er stemming en is er geen 
discussie meer. 

Straks tijdens de telling wordt de vergadering geschorst dus we wachten eerst 
tot iedereen zijn briefjes heeft ingeleverd daar moet u even goed bijzijn. 

Oké dames en heren, de vergadering is weer heropend ik ga er maar even bij 
staan om even wat meer aandacht te vangen voor heel precies over waar we 
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nu in deze vergadering mee bezig zijn want ik begrijp dat we niet nauwkeurig 
genoeg kunnen zijn en dat de stukken er allemaal liggen en iedereen het 
keurig gelezen heeft maar als het erop aankomt moeten we dat nog even 
goed voor onszelf herhalen. Allereerst, we hebben dus nu een stemming 
gehad over het amendement nummer 9, het amendement 9 gaat over de 
artikelen 1.1 tot en met 1.17. voor dat amendement, dat wil zeggen dus tegen 
het voorstel, voor het amendement zijn uitgebracht 416 stemmen tegen het 
amendement zijn uitgebracht 441 stemmen. 
Dames en heren, ik wijs erop dat een aantal van u ongeldig en blanco heeft 
gestemd en dat moet niet meer. Een aantal ongeldige stemmen en blanco 
waren bij elkaar 54 en dat moet niet nog een keer dus we gaan heel precies 
nu stemmen over het volgende amendement en daar moet nu geen 
misverstand meer over zijn en ik zal het dus ook helder formuleren. 

De heer Dominicus van der Busse; .... 

De heer Bas Eenhoorn; ik stel voor dat wij nu overgaan naar 10, 11 en 12 en 
voor de goede orde ... 

De heer Dominicus van der Busse; meneer de voorzitter, ik wil rechtzetting 
van het aantal blanco en ongeldige stemmen ..... boeh geroep. 

De heer Bas Eenhoorn; we hebben een schriftelijke herstemming gehad, we 
hebben een voorzitter van de commissie die de stemming keurig heeft 
gevolgd, ik weet niet of je iets van wilt zeggen John? 

De heer John Prins; nou ik kan er alleen aan toevoegen dat de meeste 
ongeldige stemmen tegenstemmen waren helaas maar ... 

De heer Dominicus van der Busse; dus het verschil zou alleen maar groter 
geworden zijn? 

De heer Bas Eenhoorn; dames en heren, ik wil overgaan nu naar 10, 11 en 12 
in een cluster. Het Hoofdbestuur stelt dus aan de orde, we hebben daar zo 
straks uitvoerig over gesproken, stelt aan de orde dus dat we daar nu over 
stemmen. Voor de goede orde het gaat dan over uitsluitend het 'one man, one 
vote' systeem dus 1.1 tot en met 1.17 daarvan heeft men gezegd dat blijft nu 
onderwerp van discussie, dus dat is niet van tafel en nu gaan we in stukjes 
daar over verder praten en die stukjes betekent dat we eerst praten over het 
ene deel van onze vernieuwingsvoorstellen namelijk uitsluitend dat deel wat te 
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maken heeft met 'one man, one vote', straks komen we dus ook over 
ledenraadpleging en een aantal andere punten. 

Het Hoofdbestuur stelt met overtuiging op basis van een brede steun in de 
partij dat 'one man, one vote' essentieel is voor de besluitvorming en voor het 
betrekken van leden en kiezers bij de WD. Wij brengen dus onder uw 
aandacht dat wij ontraden 10, 11 en 12. ik breng dat nu in stemming en ik 
breng het in een schriftelijke stemming gelijk in een schriftelijke stemming en 
het is stembriefje nummer 2. Ik zal precies vertellen hoe het nu gaat. 
Stembriefje nummer 2. 
Op dat stembriefje nummer 2 vult u in als u voor het amendement bent 'voor' 
dat wil zeggen dat u vindt dat 'one man, one vote' niet dient te worden 
ingevoerd. Dus op het papiertje nummer 2. 

Als u tegen bent wil zeggen dat u vindt dat het vernieuwingsvoorstel verder 
doorgaat dus als u tegen het amendement bent dan bent u voor het verder 
doorgaan met 'one man, one vote' en voor dat stuk van vernieuwing waar, 
nogmaals, het Hoofdbestuur de fractie en wij allemaal volledig mee eens zijn. 
Dus John zegt het nog even voor de goede orde, alleen stembriefje 2 voor het 
amendement. Is er iemand die nog een vraag heeft? Meneer Stok. 

De heer Stok; voorzitter, ik maak zeer ernstig bezwaar tegen uw mededeling 
waarbij en passant, u hebt daar zonder twijfel het recht toe, maar ik vind het 
buitengewoon onverstandig dat u daar net de zaak nog aanprijst niet alleen 
namens uzelf het Hoofdbestuur, de fractie en alle andere hotemetoten. 
We hebben nu bedroevende dingen meegemaakt daarnet, ik heb veel respect 
voor de einduitslag dat hebben wij allemaal maar ik zou er zeer voor pleiten 
dat u zich onthoudt van het aanprijzen van voorstellen middels de hele fractie 
of het hele Hoofdbestuur want er komt langzaam aan ... (boeh geroep) want ik 
zou het buitengewoon prettig vinden en zeer waarderen en belangrijk vinden 
voor de VVD wanneer de uitslagen geschoond zouden blijven van iedere 
verdenking van welke manipulatie dan ook. 

De heer Bas Eenhoorn; zijn er nog vragen en opmerkingen over de stemming, 
dan wordt de stemming nu geopend, stembriefje nummer 2 voor of tegen, de 
bussen gaan nu de zaal in. Blijft u alstublieft allemaal zitten tot u uw stem 
allemaal hebt uitgebracht, dus niemand gaan bewegen voordat alle stemmen 
zijn uitgebracht. Wilt u alstublieft even blijven zitten. Nog steeds niet lopen, 
nog steeds blijven zitten, we zijn nog aan het stemmen. 
Zijn er nog stemmen die uitgebracht moeten worden? Zijn alle stemmen 
uitgebracht? Nog niet? Alle stemmen zijn uitgebracht? Oké, even voortmaken 
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daar rechts achterin. Alle stemmen nu uitgebracht? Nog steeds in de hoek 
daar? Voor is voor en tegen is tegen, gaat het lukken? Is de stemming nu 
klaar? De stemming is gesloten en wij schorsen de vergadering. 

Dames en heren, de uitslag van de stemming. Ik begin nu maar eventjes aan 
de andere kant want iedereen heeft nu heel goed zijn les geleerd er zijn geen 
ongeldige stemmen meer uitgebracht namelijk dus dat is al heel mooi. Er is 
één blanco uitgebracht die tellen we dus niet. Voor het amendement zijn 
uitgebracht 367 stemmen en tegen het amendement zijn uitgebracht 486 
stemmen. 

Dan beste vrienden wil ik u een punt van orde voorleggen. We hebben even 
zitten kijken ook als wij niet meer schriftelijk stemmen maar alle 
amendementen doorlopen dan wordt het heel laat en formeel hebben we deze 
zaal tot half vijf maar als we er een flinke duit tegen aangooien dan mogen we 
hier nog wat langer blijven zitten. 
Wij zouden aan u willen voorleggen of dat het niet verstandiger is, omdat ik 
ook van vele die zeggen ja, wij moeten nog twee uur in de auto voordat we 
weer thuis zijn, of het niet verstandig is te zeggen wij schorsen de vergadering 
en 21 juni zouden we de vergadering kunnen voortzetten vanaf het moment 
waar we dus nu zijn zeg maar amendement nummer 15 en verder het 
Hoofdbestuur voelt er het meeste voor om te zeggen we hebben een prima 
congres gehad, we hebben goed met elkaar gediscussieerd, wij zouden de 
vergadering het liefst willen schorsen, iedereen de gelegenheid te geven om 
een biertje te drinken, naar huis te gaan, niet al te idioot laat thuis te komen en 
21 juni de vergadering voort te zetten. 
Ik begrijp dat dit ordevoorstel wel ondersteuning heeft maar er zijn nog een 
paar op- en aanmerkingen bij. 

Misschien is het een compromis om het voorstel 1 volledig af te maken en de 
rest inderdaad voort te zetten op 21 juni, het is maar een suggestie. 

De heer Bas Eenhoorn; dat kunnen we doen maar ik weet dat daar dus ook 
toch weer misschien punten bij zijn waar wat langer bij moet worden 
stilgestaan, bij die kandidaatstelling, het is even toch het hoofd erbij dus ik zou 
toch graag de ruimte willen geven dat iedereen weer fris de 21e 
's ochtends om 10 uur, half 11 erbij zitten in het centrum van het land, meneer 
Wijsen beek? 

De heer Wijsenbeek; ja, voorzitter, ook mijn alcoholspiegel begint gevaarlijk 
laag te worden maar ik vind het wel een fout teken als we nu niet die wijziging 
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en die vernieuwing waar we eigenlijk allemaal achterstaan, of een ieder geval 
de grote meerderheid van deze vergadering, als we niet een aantal van die 
voorstellen nu duidelijk zouden naar buiten kunnen laten blijken dat we daar 
achter staan als partij. 

De heer Bas Eenhoorn; nog iemand over het ordevoorstel? 

Voorzitter, ik vind uw ordevoorstel van grote wijsheid getuigen en ik ben daar 
dus erg blij mee dat we dat gaan verdagen, ik heb alleen een belangrijke 
suggestie en dat is om de volgende vergadering te laten beginnen met 
stemmen met kastjes want dat gedoe met papieren en tellen gaat alleen 
dezelfde emoties oproepen die we nu ook hebben gehad en dan zijn we daar 
tenminste vanaf. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u. we zullen deze suggestie meenemen en 
kijken of we de penningmeester kunnen overtuigen. 

Meneer de voorzitter, we hebben nu voorgestemd voor de statutenwijziging 
voor het 'one man, one vote' systeem, gaat dat 21 juni ook al gelden. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, nee, daar heb je het al we worden al wat moe. 
De statutenwijziging die vereist een tweederde meerderheid, daar moet je 
apart over stemmen dus dat komt allemaal dan op 21 juni en dat gaan we 
goed voorbereiden en kijken hoe dat allemaal netjes moet. Dus ik denk 
gewoon dat we het ordevoorstel nu .... Ik breng het nu even naar voren, bent u 
het ermee eens dat we schorsen tot 21 juni? 
Dan is de vergadering geschorst. Ik hoop dat u die alcoholspiegel een beetje 
omhoog kunt brengen en wens u daarna wel thuis, bedankt voor al uw inzet 
en inbreng. 
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Beste bezoeker, 

Wat fél1tastisch dat u naar de -alweer - 777 e Algemene Vergadering in het 5(;ste jaar van het bestaan 
van de WO bent gekomen. Congrescentrum "De Leeuwenhorst" in Noordwjjkerhout is de komende 
twee dagen het liberale middelpunt van Nederland! . 

Net als voorgaande jaren mogen we ook dit jaar tijdens de Algemene Vergadering weer een grote 
delegatie internationale gasten ontvangen. Ik wil hen in het bfjzonder van harte welkom heten. 
Internationale geestverwanten die mee willen genieten van de liberale sfeer en ons steunen bfj onze 
ambities. 

De WO heeft een turbulent jaar achter de rug. Na de vorige Algemene Vergadering zfjn er drie 
verkiezingen geweest. Sinds oktober vorigjaar is het huidige kabinet demissionair en de formatie die in 
januari is gestart loopt nog steeds. 

De Algemene Vergadering staat ditjaar in het teken van "Vernieuwing~ De WO staat voor een 
belangrijk breekpunt in haar bestaan. Immers, We moeten (weer) veel dichter bfj de kiezer staan, met 
twee benen midden in de maatschappij. En met 'we' wordt in dit geval de gehele WO bedoeld; politici, 
maar ook bestuurders en 'gewone' leden~ aldus het rapport van 3 oktober jl. over partyvernieuwing 
'Minder partfj, meer maatschappij'. Ik sluit me hierbfj volledig aan. Belangrijke beslissingen over de partfj 
moeten worden genomen en om die reden is dit een cruciaal congres voor de WD. 

Het gaat hierbfj om de centrale vragen "Hoe maken we de partfj weer aantrekkelijk voor de kiezer?" en 
''hoe betrekken we de leden weer bfj de partfj?" De leden vormen immers het hart van onze partfj. 
Hebben diezelfde leden thans wel voldoende invloed? De (vernieuwings)voorstellen die het 
hoofdbestuur aan de partfj heeft voorgelegd zijn gericht op de noodzakelijke herstructurering van de 
partfj. Immers: In de toekomst van de WO moet worden ge ïnvesteerá Daarom staat vernieuwing 
centraal tfjdens deze Algemene Vergadering. Het woord is aan u! 

Vernieuwing van de WO als vereniging is ook nodig om met elkaar open te kunnen discussiëren over 
de antwoorden die het liberalisme biedt voor de toekomst van Nederland We geven dan ook tfjdens dit 
congres de aftrap voor een discussie over liberale antwoorden op eigentfjdse maatschappeljjke 
vraagstukken. 

Een zeer veelzfjdig programma is opgesteld waarin, -naast de behandeling van de huishoudelfjke 
zaken en de bespreking van en besluitvorming over de 78 voorstellen en reglementen, - volop de 
mogelijkheid bestaat om over vernieuwing, maar ook over vele andere onderwerpen in discussie en 
debat te gaan met elkaar en met onze politici. 

Ik ben er van overtuigd dat de vergadering ook voor u interessante onderwerpen bevat en dat wij op 
zaterdag middag kunnen terugzien op twee geslaagde dagen waarna wfj gezamenlfjk vol vertrouwen 
verder werken aan de toekomst van de WD. 

Bas Eenhoorn, 
partyvoorzitter 
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13.15 uur 
13.30 uur 

15.00 uur 
15.15 uur 

16.30 uur 
17.30 uur 

19.30 uur 

BEKNOPT PROGRAMMA 

Vriidaa 16 mei 

Officiêle Start door partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
Parallelsessies en Workshops 
- "Waarden en Normen? Omgangsvormen" (Organisatie: De Teldersstichting) 

Verdiepingsrapport gekozen burgemeester· (Organisatie: Hoofdbestuur) 
"Partijvernieuwing" (Organisatie: Hoofdbestuur) 
"Orgaandonatie" (Organisatie: Partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
"De internationale rechtsorde is niet meer van deze tijd" (Organisatie: 
Partijcommissie Justitie) 
"Marktwerking, Liberalisering en Privatisering· (Organisatie: Partijcommissie 
Financieel Economische Zaken I MKB) 
"Hoger Onderwijs" (Organisatie: JOVD I CU) 
"Vernieuwend Netwerken Ondernemende Liberale Vrouwen!" (Organisatie: Liberale 
Vrouwen Netwerk) 
Workshop "Debating" (Organisatie: Haya van Somerenstichting) 

Op weg naar de ze ronde Workshops .... 
De ze ronde Workshops 
- "Stel uw vraag aan Gerrit Zalmr (Plenair) 
- "De toekomst van de Europese Unie na Irak" (Organisatie: Partijcommissie 

Europese Zaken) 
- "Partijvernieuwing" (Organisatie: Hoofdbestuur) 

Het Borreluur 
Diner 

Vrijdag 16 mei. avond 

Welkomstwoord en redevoering partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
Herdenking overleden vooraanstaande leden 
Discussieprogramma 
Het is de eerste algemene vergadering waarin er gelegenheid is om aandacht te 
besteden aan het vertrek uit de actieve politiek van Hans DijkstaL In dit kader spreekt 
Paul't Hart (hoogleraar universiteit Leiden) over "de toekomst van de politiek". Als co
referenten treden Laetitia Griffith (Lid Tweede Kamerfractie) en Arjen Gerritsen 
(Burgemeester Haren) op. Daarna is er kort gelegenheid voor de aanwezigen in de zaal 
om met hen in discussie te gaan. Tot slot zal Hans Dijkstal enkele afsluitende woorden 
spreken. 
Speech Gerrit Zalm 

·.· ... · 21.3o uur .·. ···Afsluiting en aansluitend teest ·· · · ·.· .. .... .. .. .. < I 
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10.00 uur 

Zaterdag 17 mei. ochtend en middag 

Plenaire huishoudelijke vergadering 
1. rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het 

gevoerde beleid Oaarvers lag) van het hoofdbestuur in 2002. Hierbij kan tevens de 
evaluatie WD/JOVD worden betrokken. 

2. verslag van de financiële commissie van drie leden over het verslagjaar 2002 
3. benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 
4. vaststellen compact jaarplan en begroting 2003 
5. vaststellen van de hoogte van de contributie voor 2004 
6. wijziging statuten 
7. vaststellen technisch advies kandidatenlijst EP 
8. voorstel afdeling Rotterdam (betrekken van allochtonen bij de politiek) 
9. verkiezing en benoeming van een aantalleden van het hoofdbestuur 
10. rondvraag 

Vanaf 9.30 uur zijn parallel aan de huishoudelijke vergadering parallelsessies: 

11.30 uur 

12.30 uur 

13.30 uur 

15.20 uur 

15.30 uur 

- "Landbouw in Europa" (Organisatie: Partijcommissie Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij) 

- "Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordering, de komende vier jaar!?" (Organisatie: 
Partijcommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 

- "Nederlandse politiebestel" (Organisatie: Partijcommissie Politie) 

Discussie (Partij)Vemieuwing 
• Algemene Beschouwingen 
11. bespreking van en besluitvorming over de 18 voorstellen+reglementen 

Lunch 

Vervofg discussie (Partij)Vemieuwing 
Voortzetting behandeling van de 18 voorstellen+reglementen 

Slotwoord Bas Eenhoorn & Gerrit Zalm 

Einde vergadering 

·· > Aänsluiteoo borrel Jöt cittéll6.30 uur .. ·····.· 
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Uw wensen staan centraal 

Informatiesystemen van Niteon: 

mooi en modern maatwerk 

Voorlichting, instructie, werving en amusement. 

Multimediasystemen bieden u een zee van mogelijkheden. 

Zeker als u kiest voor de eigentijds vormgegeven, hightech-

oplossingen van Niteon. Niteon ontwerpt, ontwikkelt en 

plaatst gebruiksvriendelijke informatiesystemen waarmee 

u optimaal kunt communiceren met bezoekers, passanten 

en andere geïnteresseerden. 

Een systeem in de open lucht of juist in een binnenruimte? Een presentatie met autorun of een interactief programma? 
Een frame van metaal, kunststof of hout? Een systeem dat niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vorm geheel is 
afgestemd op uw organisatie, uw boods<:hap en uw doelgroep? U zegt het maar. leder systeem van Niteon wordt 
in overleg met u ontworpen en gebouwd. Bovendien kunt u ook nog eens kiezen voor kopen of huren. 

Goed in beeld 
Wat voor u het beste multimedia informatiesysteem is, hangt af van een aantal factoren, zoals de omgeving waarin 
het systeem wordt geplaatst, uw communicatie-doelen en de mensen die u wilt bereiken. Daarom is ieder systeem 
van Niteon maatwerk. We brengen eerst uw wensen in kaart en maken samen met u een schetsontwerp dat we 
vertalen naar een realistische 3D- of A VI-presentatie. Voldoet de presentatie aan uw wensen en verwachtingen. dan 
gaat het systeem in productie. Doordat we de complete productie in eigen huis doen, kunnen we snel en volgens 
de juiste specificaties leveren. Ongeacht of het nu orn enkele stuks gaat of orn grote series. 

Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden van Niteon? Bel dan {0492) 54 66 61 voor meer informatie of een 
verhelderend kennismakingsgesprek. 

Niteon, de expert in multimedia informatiesystemen 

Niteon. Ambachtweg 8, 5731 AG Mierlo 
T 0492 54 66 61 F 0492 39 22 59 E infoCginiteon.nl www.niteon.nl 



INTERNATIONAAL PROGRAMMA 

Het Internationaal Secretariaat van de WD organiseert ook ditjaar een speciaal programma voor 
buitenlandse gasten tijdens de Jaarlijkse Vergadering. Het programma is onder meer bedoeld voor 
partijen uit Centraal en Oost Europa die participeren in het MA TRA (maatschappelijke transitie) 
programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast worden liberale partners uit West 
Europa en verscheidene ambassadeurs uitgenodigd aan het programma deel te nemen. 

Ook het internationale programma staat in het teken van partijvernieuwing. Naast de vertaling van het 
plenaire gedeelte van het algemene programma op vrijdag worden enkele workshops georganiseerd. 
De parallelsessie "De Europese Unie na Irak" wordt simultaan vertaald. Natuurlijk biedt de Jaarlijkse 
Vergadering bij uitstek de gelegenheid om op informele wijze de banden tussen en met de verschillende 
liberale partijen in Europa aan te halen. 

15:15 - 16:30 

16:30 - 17:30 

17:30 -19:15 

19:15- 21:30 

21:30 

Friday 16 May 

Panel discussion "The European Union after lraq• (English translation) 

Word of welcome to international guests by Politica I Leader Gerrit Zalm, Party 
Chairman Bas Eenhoorn and International Secretary Tom Kuperus (t.b.c.) 

Dinner hosted by Tom Kuperus 

Evening show with speeches of inter alia Bas Eenhoorn and Gerrit Zalm 

End of plenary programme 

Saturday 17 May 

The International Secretariat offers workshops about party renewal and Human Resource Management 
exclusively for the foreign guests. 

09:30 - 11:30 

11:30 -12:30 

12:30 -13:30 

13:30 -14:30 

Workshop Human Resource Management and Talent Management by Mark 
Rutte (Secretary of State) 

Leisure 

Working lunch on Party Renewal and Party Image by Edwin van de Haar 
(member of VVD committee "vision of the future'') 

Continued discussion with the participants on the image of their parties and the 
image of liberalism in Central and Eastern Europe chaired by Jasper Veen 
(politica! advisor of Liberallnternational) 
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PARALLELSESSIES 

Vrijdagmiddag 16 mei. 13.30-15.00 uur 

• "Waarden en Normen? Omgangsvormen" 
Deze parallelsessie wordt georganiseerd door de leidersstichting en is een 
voortzetting van de discussie over waarden en normen besproken tijdens de partijraad in 
januari jl. Korte inleidingen op dit onderwerp worden gehouden door Heleen Dupuis, lid van de VVD 
fractie in de Eerste Kamer, Sabine Bierens, wetenschappelijk medewerker bij de Teldersstichting, 
Margo Trappenburg, sociaal democrate en universitair hoofddocent van de Universiteit Utrecht en 
André Rouvoet, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer. Na deze inleidingen is 
er ruimschoots gelegenheid voor discussie. 

• "Verdiepingsrapport gekozen burgemeester'' 
In aanvulling op het rapport 'Naar een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester?' en diverse 
discussiebijeenkomsten over dit onderwerp, verschijnt het verdiepingsrapport over gekozen de 
burgemeester (publicatie op 18 april 2003, verkr!jgbaar bij de informatiebali~. Deze 
parallelsessie dient ter voorbereiding op de besluitvorming in het najaar. Na een inleiding van Ivo 
Opstelten is er de gelegenheid voor discussie onder leiding van Miehiel van Haersma Buma. 

• "Partijvemieuwing" 
'We moeten (weer) veel dichter bff de kiezer staan, met twee benen midden in de maatschappff'. 
Het hoofdbestuur heeft in de notitie 'Minder partij, meer maatschappij 18 concrete voorstellen voor 
partijvernieuwing gedaan. De afgelopen maanden is in centrales en afdelingen uitgebreid over deze 
voorstellen gediscussieerd. 
In deze parallelsessie, georganiseerd door het hoofdbestuur, wordt ingegaan op de (nog) 
openstaande vragen en worden de voorstellen nader toegelicht. De sessie dient ter voorbereiding 
op de besluitvorming op zaterdag 17 mei. 

• "Orgaandonatie" 
De partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert een bijeenkomst over het thema 
orgaandonatie. Doordat het huidige systeem gebaseerd op de Wet op de Orgaandonatie uit 1998 
niet heeft geleid tot een toename van het aantal beschikbare donororganen is het systeem opnieuw 
ter discussie gesteld. 
In de sessie wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het huidige systeem versus mogelijke 
alternatieve systemen. Na inleidingen van de heer P.A. Beerkens, directeur van de Nierstichting en 
de heer mr. dr. D.P. Engberts, hoofddocent medische ethiek en gezondheidsrecht en secretaris van 
het Leids Universitair Medisch Centrum vindt een discussie met de zaal plaats of al dan niet moet 
worden overgegaan van het huidige "toestemmingssysteem" naar een "geel}bezwaar systeem". 

• "Oe internationale rechtsorde is niet meer van deze tijd." 
De internationale besluitvorming rond de oorlog in Irak heeft duidelijk gemaakt dat de structuren van 
de internationale rechtsorde niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De partijcommissie 
Justitie organiseert hierover een debat. Belangrijke discussiepunten tijdens deze parallelsessie: de 
rechtvaardiging van humanitaire interventies en de preventieve oorlog almede de vraag of de 
staatssoevereiniteit altijd dient te prevaleren boven het belang van de individuele vrijheden van haar 
burgers. 
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• "Marktwerking, Liberalisering en Privatisering" , 
Wat zijn de lessen uit het verleden? Wat ging goed, wat ging verkeerd? Zijn we te ver gegaan of 
niet ver genoeg? En hoe moeten we nu verder? Voor een levendige discussie met deskundigen 
over de voor- en nadelen van marktwerking, liberafisering en privatisering bent u van harte welkom 
bij deze parallelsessie. Een sessie waarbij u volop aan het woord komt en waar de nadruk ligt op de 
actuele en politiek gevoelige sectoren als energie, telecommunicatie en openbaar vervoer. 

• "Hoger Onderwijs" 
De JOVD en de Commissie Liberale Jongeren (CU) organiseren gezamenlijk een discussie
bijeenkomst over het Hoger Onderwijs. De discussie richt zich met name op de uitvoering van het 
Hoger Onderwijs aan de hand van de liberale beginselen. 

• "Vernieuwend Netwerken: Ondernemende Liberale Vrouwen!" 
Het Liberaal Vrouwen Netwerk van de WD of te wel het LVN doet ook aan vernieuwen! 
De missie van het L VN : het creëren, bewaken en stimuleren van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen binnen de party komt uitstekend tot uiting door binnen het 
programma van de JAV een parallelsessie te organiseren. Alle vrouwelijke leden worden 
opgeroepen deze L VN- sessie te bezoeken, uiteraard zijn de VVD-mannen ook welkom! 
Met de andere programma-onderdelen is men verzekerd van een interessant 
partijcongres . 

De visie van het LVN: een betere mix op alle relevante terreinen maakt de party meer 
herkenbaar en daardoor aantrekkelijker voor de (vrouwen-)leden en de potentiële kiezers 
komt sterk terug in het onderwerp van de sessie. We gaan ons verdiepen in 
ondernemersnetwerken, waar de mix ook nog veel beter kan! Hoe, zal op de sessie 
worden belicht in korte lezingen door: Marian Kallen, politica, die ondernemend netwerkt 
tussen de regio Utrecht en Europa, Danielle van den Broek, een jonge vrouwelijke 
ondernemer, die gelooft in effectiviteit van netwerken op kleine schaal en -voor de echte 
mix - door Eibert Vinke, de voorzitter van het Liberale Ondernemers Platform, die graag 
meer vrouwelijke leden ziet toetreden. Natuurlijk is er volop gelegenheid om zowel met 
de inleiders als elkaar te discussiëren. 

Uiteindelijk gaat het om de doelstelling van het LVN om meer (gekwalificeerde) vrouwen 
op politieke en maatschappelijk relevante posities te krijgen ter versterking van het 
liberale gedachtegoed. Dat begint bij ondernemende liberale vrouwen, die vernieuwend 
netwerken! 

• Workshop "Debating" 
Kijkt u ook met plezier naar programma's als Het Lagerhuis en het vuurwerk in de 
Britse House of Cammans of bent u wellicht actief in een debatingvereniging? In 
deze workshop van de Haya van Somerenstichting kunt u zich voorbereiden op 
het landelijke VVD-debating toernooi. 
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Vriidagmiddag 16 mei. 15.15 - 16.30 uur 

• Stel uw vraag aan Gerrit Zalm .. .! (Plenair) 
GrUp uw kans: Kom langs en stel uw vraag! U heeft de gelegenheid om al uw 
vragen te stellen aan Gerrit Zalm. De fractievoorzitter Tweede Kamer 
beantwoordt al uw vragen. 

• "De toekomst van de Europese Unie na Irak" 
De toekomst van de Europese Unie na Irak staat in deze parallelsessie van de 
partUcommissie Europese Zaken centraal. Onderwerpen die o.a. de orde komen zijn, 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, mede in het 
kader van de Conventie, de relaties Verenigde Staten -Europese Unie en de Verenigde 
Naties - Europese Unie, toetreding van Turkije etc. De zaaldiscussie aan de hand van 
stellingen wordt ingeleid door Hans van Baaien, WO Tweede Kamerlid en Jules Maaten, 
VVD delegatieleider in het Europees Parlement. 
N.B. Deze parallelsessie wordt vertaald voor internationale gasten 

• "Partijvemieuwing" 
'We moeten (weer) veel dichter by de kiezer staan, met twee benen midden in de maatschappf 
Het hoofdbestuur heeft in de notitie 'Minder partij, meer maatschappij' 18 concrete voorstellen voor 
partUvernieuwing gedaan. De afgelopen maanden is in centrales en afdelingen uitgebreid over deze 
voorstellen gediscussieerd. 
In deze parallelsessie, georganiseerd door het hoofdbestuur, wordt ingegaan op de (nog) 
openstaande vragen en worden de voorstellen, nader toegelicht. De sessie dient ter voorbereiding 
op de besluitvorming op zaterdag 17 mei. 

) ' 

t . 
. 

""·· ·~ 
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Zaterdagochtend 17 mei. 09.30 - 11.00 uur ., 

• "Landbouw in Europa" 
De Partijcommissie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij organiseert een 
parallelsessie, waarin de toekomst van de landbouw in Europees perspectief 
centraal staat. Aan de hand van stellingen en in het bijzijn van de WD ooordvoerders van de 
Europese- en de Tweede Kamer-fractie wordt een levendig debat gevoerd. 

• "Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de komende vier jaar!?" 
Wat zijn de komende vier jaar voor de VVD de belangrijkste onderwerpen op het 
gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Kunnen we door een liberaal 
volkshuisvestingsbeleid de nieuwe woningnood bestrijden? Hoe om te gaan met 
seniorenhuisvesting? Wat is de VVD visie op het grondbeleid in een overval Nederland? Deze en 
andere vragen worden tijdens de parallelsessie, georganiseerd door de Partijcommissie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aan de orde gesteld. 

• "Nederlandse politiebestel" 
De discussie in deze parallelsessie, die georganiseerd wordt door de Partijcommissie politie, gaat 
over de eventuele vernieuwing van het politiebesteL De VVD heeft in het verleden tegen het huidige 
politiebestel gestemd en heeft ook daarna niet nagelaten te wijzen op het democratische tekort van 
het huidige bestel. Tijdens de formatie van Balkenende I heeft de VVD zich ingezet voor de 
invoering van een landelijke recherche. Daarnaast komt vanuit het politieveld langzamerhand de 
wens op voor een landelijke politie. Genoeg redenen om dit onderwerp verder uit te diepen en de 
voors en tegens te bespreken. 

*1 Vanaf 10.00 - 11.30 uur heeft ook plenair de huishoudelijke vergadering plaats 
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VERGADERSTUKKEN 

HUISHOUDELIJKE AGENDA 
56ste JAV (111e A V) te Noordwijkerhout. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Agendapunt 1 (Bylage A) 
Onderwerp Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het 

gevoerde beleid Oaarverslag) van het hoofdbestuur in 2002 

Toelichting De rekening en verantwoording en verslag van het hoofdbestuur. Bij het gevoerde 
beleid kan tevens de evaluatie van de samenwerking VVD/JOVD worden betrokken 
(deze evaluatie is niet amendeerbaar). 
De rekening en verantwoording 2002 en jaarverslag 2002 is 18 april verzonden met de 
aanvullende beschrijvingsbrief. 

Amendement afdeling Valkenswaard 
De VVD moet zich actief richten op jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar en 
hiertoe een ad -hoc commissie instellen waarin jongeren zitting hebben. 

Toelichting: De VVD heeft de JOVD als jongerenorganisatie. Jongeren in de JOVD zijn actief 
betrokken bij de politiek, maar er zijn meer jongeren in Nederland. Ook de jongeren in 
de leeftijd 14 t/m 17 jaar horen daarbij. In 2006 mogen zij gaan stemmen, maar weinig 
politieke partijen houden zich met deze jongeren bezig. Hier valt nog veel te halen voor 
de VVD, omdat deze groep jongeren in 2006 een sterke invloed kunnen hebben op de 
stemaantallen. 

Dit punt kan de invulling zijn van punt 17 (Jongerenbeleid in de WD/kiezersbinding) uit 
de Evaluatie samenwerking JOVD-VVD, waar tot op heden niets tot weinig aan gedaan 
is. Een mogelijkheid om dit centraal te coördineren is het instellen van een ad -hoc 
commissie, waarin in ieder geval VVD-jongeren moeten zetelen. 

Advies hoofdbestuur: 
• Dit voorstel heeft betrekking op de evaluatie samenwerking VVD-JOVD. Dit 

document is echter niet amendeerbaar. 
• De strekking van het amendement kan echter worden overgenomen, want het 

betrekken van jongeren is zondermeer een speerpunt in de samenwerking tussen 
WDenJOVD. 

De mogelijkheid voor een ad -hoc commissie zal daarbg nadrukkelijk bekeken worden. 
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Agendapunt 2 
Onderwerp Verslag van de financiêle commissie van drie leden over verslagjaar 2002 

Toelichting De commissie bestaat uit de volgende leden, in alfabetische volgorde: 

De heer W.M. Gasman te Almere 
De heer F.W. van Gils te Zoetermeer 
Mevrouw C.J.M. Plagman te Amersfoort 

Agendapunt 3 
Onderwerp Benoeming financiêle commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 

Toelichting Voorgesteld worden- in alfabetische volgorde- de volgende leden: 

Mevrouw mr. I. R. Adema te Deventer (benoeming) 
De heer ir. M. Geudeke te Uithoorn (benoeming) 
De heer AL. Zijlstra te Arnhem (benoeming) 

Als plaatsvervangende leden worden voorgesteld - in alfabetische volgorde -: 

Mevrouw M. Fisser te Amsterdam (benoeming) 
De heer R. Reijn te Den Haag (benoeming) 
Mevrouw A.J. Rol van Calverenbrouck te Wijk bij Duurstede (benoeming) 

Er zijn geen overige kandidaten aangemeld, derhalve worden de door het hoofdbestuur 
voorgestelde kanaidaten benoemd verklaard (art 26.3 hr) 

Agendapunt 4 (Bijlage B) 
Onderwerp Vaststellen begroting en compact jaarplan 2003 

Toelichting De begroting 2003 is verkrijgbaar bij de informatiebalie. 
Een compact jaarplan 2003 is bij de aanvullende beschrijvingsbrief van 18 april 
gevoegd en tevens verkrijgbaar bij de informatiebalie. 
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Agendapunt 5 
Onderwerp Vaststellen hoogte van de contributie voor 2004 
Tekst Het hoofdbestuur stelt voor de contributie. met gemiddeld 3,5% te verhogen. 

Contributietarieven 
voor2004 

Betaling PER PERHALFJAAR PERKWARTAAL 
JAAR 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Geboortejaren 
t/m 26jaar acceptgiro 20,50 21,25 11,00 11,50 

Incasso 19,50 20,25 10,25 10,50 5,25 5,50 

27 t/m 64 jaar acceptgiro 74,75 77,50 38,00 39,50 
Incasso 73,75 76,50 37,25 38,50 19,00 19,75 

65 jaar en ouder acceptgiro 37,50 39,00 20,00 20,75 
I vermindering Incasso 36,50 38,00 19,00 19,75 9,75 10,00 

contributie 
gezinslid/ acceptgiro 20,50 21,25 11,00 11,50 
huisgenoot Incasso 19,50 20,25 10,25 10,50 5,25 5,50 

Toelichting De 51ste Algemene Ver~adering heeft op 16 mei 1998 te Leeuwarden besloten de 
contributie Jaarlijks met et prijsindexcijfer te laten stijgen. 

Agendapunt 6 
Onderwerp Wüziging van de statuten artikel 25.7 

Tekst Zowel het hoofdbestuur als de ledenvergadering van elke afdeling zijn bevoegd voor 
elke te voorziene plaats in het hoofdbestuur een of meer koRöi8iHtt kandidaten te 
stellen. 

Toelichting Teneinde de nieuwe partijvoorzitter te kunnen kiezen uit meer dan één persoon, 
wil het hoofdbestuur dat zowel het hoofdbestuur als de ledenvergaderingen van 
afdelingen de mogelijkheid hebben om meer dan één kandidaat te stellen. Zie 
volgende bladzijde. 
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BUITENGEWONE PROCEDURE VERKIEZING PARTIJVOORZITTER 

Het hoofdbestuur maakt bekend dat het voornemens is de vacature van partijvoorzitter die in november 
zal ontstaan door het aangekondigde vertrek van de huidige partijvoorzitter Bas Eenhoorn, op een 
vernieuwende wijze open te stellen. 

In reactie op de vele geluiden over partijvernieuwing, is het hoofdbestuur voornemens om de 
partijvoorzitter rechtstreeks te laten kiezen door de leden, waarbij het mogelijk moet zijn uit meer 
kandidaten te kiezen. Hiervoor is het in ieder geval nodig om artikel 25.7 van de statuten aan te passen. 
De verdere gedachte is om de vacature vroegtijdig open te stellen, een beschrijving te maken van taak 
en profiel, om de ledenstemming voorafgaande aan de algemene vergadering van november 2003 te 
houden en de uitslag in de algemene vergadering bekend te maken en vast te laten stellen. 

Het hoofdbestuur zal de verdere details van deze buitengewone procedure uitwerken en zo spoedig 
mo elïk vaststellen en ubliceren. 

Agendapunt 
Onderwerp 
Tekst: 

7 (Bijlage C) 
Vaststellen technisch advies kandidatenlijst EP 
a. Het aantal plaatsen op de lijst 
Voorstel: 
ten hoogste 30 namen (wettelijk maximum) 

b. Criteria die voor iedere kandidaat afzonderlijk gelden 
Voorstel: 
1. Ten aanzien van de noodzaak tot vernieuwing is de slotsom van de 
kandidaatstellingscommissie EP dat met het vertrek van 2 zittende leden en de 
aanwezigheid van slechts 1 lid dat meer dan 1 zittingsperiode zitting heeft, geen nadere 
eisen uit dit oogpunt te stellen zijn. 
2. Het lijkt verstandig expliciet te stellen dat leden van het EP niet gelijktijdig een andere 
politieke functie kunnen bekleden. 
3. Uiteraard zullen de algemene criteria die we het afgelopenjaar bij kandidaatstelling 
TK en EK hebben gehanteerd worden meegenomen. 
4. Specifiek heeft de kandidaatstellingscommissie EP nog de volgende criteria gesteld: 

A. Ervaring met het politieke handwerk in Nederland 
B. Snel inzicht hebben in de institutionele procedures rond het EP 
C. Ervaring met het werken in een internationale omgeving 
0. Minstens 1 vreemde taal vloeiend beheersen. 

De hieruit volgende profielschets treft u aan als bijlage 6a. 

c. Criteria die op de lijst of delen daarvan betrekking hebben. 
Voorstel: 
1. In ieder geval streven naar 30% vrouwelijke kandidaten 
2. Redelijke spreiding over het land (binnen de beperkingen die de omvang van de 

lijst stelt) 
3. Streven om de voornaamste Europese beleidsterreinen af te dekken. Hierbij een 

meer toegesneden en minder gedetailleerde indeling gebruiken en de 
kandidaatstellingsformulieren in verband hiermee aanpassen 

d. Standpunt over het al of niet aangaan van lijstverbindingen. 
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Standaard is het voorstel om geen lijstverbinding aan te gaan. Aangezien de dag van 
kandidaatstelling echter pas in de loop van het voodaar van 2004 plaats vindt, wil het 
hoofdbestuur thans nog de mogelijkheid open houden. 

Toelichting Als de algemene vergadering op 16 en 17 mei de nieuwe 
kandidaatstellingsreglementen aanvaardt, heeft dat onmiddellijk effect voor de 
Europese Verkiezingen. 

De lijsttrekker 

Op grond van het nieuwe reglement (art. 5.1) dient de algemene vergadering uiterlijk 30 
juni in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen het technisch advies vast te stellen 
met daarin het profiel voor de kandidaten en fractie. Feitelijk is dat dus ook 16 en 17 
mei. 

AANKONDIGING PROCEDURE KANDIDATENLIJST EP 

De lijstrekker wordt gekozen via een ledenraadpleging. Ledenvergaderingen en individuele leden 
hebben de mogelijkheid om kandidaten te stellen. De lijsttrekker wordt gekozen voordat de overige 
kandidaten op de lijst worden gekozen, zodat de lijsttrekker formeel een positie heeft om betrokken te 
zijn bij het opstellen van het concept van de kandidatenlijst. 

De overige kandidaten op de EP-lijst 
De overige kandidaten kunnen kandidaat worden gesteld door de ledenvergadering van afdelingen. Een 
scoutingscommissie praat met de kandidaten en geeft een oordeel over de kandidaten. De gehele 
groslijst wordt door het hoofdbestuur in een concept volgorde gesteld van plaats 2 tot en met de laatste 
plaats. Deze lijst is onderwerp van een ledenraadpleging. De uitslag van de ledenraadpleging wordt 
bekend gemaakt in de volgende algemene vergadering. 

Agendapunt 8 
Onderwerp Initiatief voorstel Afdeling Rotterdam. 

Onderwerp Voorstel afdeling Rotterdam 

Tekst In de ledenvergadering is aandacht gevraagd voor het meer betrekken van 
allochtonen bij de WD. Het gaat daarbij zowel om gekwalificeerde personen op 
kandidatenlgsten als om het vergroten van de kiezersgunst onder allochtone 
bevolkingsgroepen. Ook deze groepen moeten zich welkom voelen by de WD. 

De ledenvergadering van de afdeling Rotterdam heeft uitgesproken, dat de VVD de 
komende jaren moet werken aan het vergroten van de betrokkenheid van allochtone 
bevolkingsgroepen bij de VVD. Want ook bij deze groepen kunnen stemmen worden 
gewonnen, zeker in die steden waar de allochtone bevolking een groot deel van de 
populatie vormt. 

Advies hoofdbestuur: 
Het voorstel van Rotterdam is ontvangen voordat de kandidatenlijst voor de tweede
kamerverkiezingen van 22januarijl. werd gepubliceerd. In de huidige kamerfractie 
zitten een aantal kamerleden van allochtone afkomst. Het hoofdbestuur heeft er 
vertrouwen in dat de betrokkenheid van allochtone kiezersgroepen op deze wijze een 
impuls wordt gegeven. 
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Agendapunt 9 
Onderwerp Benoeming van een aantalleden van het hoofdbestuur 

Toelichting 

.... 

> 
. 

w:~At.N·t. 

Wegens periodiek en tussentijds aftreden van de leden van het hoofdbestuur worden de 
volgende kandidaten voor herbenoeming voorgedragen. 

Benoeming van de algemeen secretaris (vacature a) 
(periodiek aftreden vacature 2003) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze functie voor de heer M.P. (Marco} Swart te Enschede 
in de kamercentrale Overijssel opnieuw te benoemen. De heer Swart maakt sedert 
2000 deel uit van het hoofdbestuur in de functie van algemeen secretaris. 

Voor deze plaats zijn door de partij geen andere kandidaten gesteld, zodat de 
heer Swart door de voorzitter benoemd wordt verklaard. 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature b) 
(periodiek aftreden vacature 2003} 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats voor de mevrouw mr S.M.A.J. (Sylvia) den 
Ouden-Huygen te Den Haag in de kamercentrale Den Haag opnieuw te benoemen. 
Mevrouw den Ouden-Huygen maakt sedert 7 999 deel uit van het hoofdbestuur. zg heeft 
thans de portefeuille van pr & voorlichting (extern), ledenwerving en ledenbehoud 

Voor deze plaats z!jn geen andere kandidaten gesteld, zodat mevrouw Den 
Duden-Hu!jgen door de voonitter benoemd wordt verklaard. 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature c} 
(tussentijds aftreden vacature 2004} 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats (met de portefeuille internationale zaken) 
kandidaat de heer drs. T. (Tom) Kuperus (37 jaar), woonachtig te Leiden in de 
kamercentrale Leiden. 

De heer Kuperus studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden; 
tydens zyn studie deed hy een halfjaar onderzoek by de FDP in Duitsland naar de 
politieke situatie in Duitsland en by de Duitse liberalen. 

Hy werkte van 7 996-2000 als beleidsmedewerker buitenlandse zaken en defensie by de 
VVD-Tweede Kamerfractie en werkt sindsdien by het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Aanvankelyk was hy medewerker van het hoofd van de OVSE-missie in Kosovo, 
tevens plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties. In 2002 was hy werkzaam in Macedonië als politiek adviseur van 
de Commandant van de vredestroepen. Binnen de WD was de heer Kuperus actief als 
lid van de Gemeenteraad in Leiden (7998-2000} en van 7993-2000 als 
projectmedewerker voor het internationaal secretariaat, verantwoordelyk voor de 
contacten met liberale partyen in Duitsland Polen, Oekraïne en Wit-Rusland 

Voor deze plaats z!jn geen andere kandidaten gesteld, zodat de heer Kuperus 
door de vooniner benoemd wordt verklaard 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature d} 
(periodiek aftreden vacature 2003} 
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Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats (met de portefeuille inhoudelijke discussie) 
kandidaat mevrouw drs. G. R. (Ruulke) Bagffn - van Overbeeke {32 jaar), 'MJOnachtig te 
Kortenhoef in de kamercentrale Haarlem. 

Mevrouw Bagffn heeft onder andere algemene economie gestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. lff is stafmedewerker financiën en economie geweest bff de 
WD Tweede Kamerfractie en heeft gewerkt als economisch analist bff de ING. Thans 
is zff medewerker Corporale Finance bff de ABN AMRO, waar zff zich o.m. bezig houdt 
met advisering en begeleiding van de uitvoering van grote fusies en overnames van 
beursintroducties alsmede het initiëren en onderhouden van strategische discussies 
met ondernemingen met het oog op het origineren van transacties op het gebied van 
fusies en overnames en beursintroducties. Mevrouw Bagffn heeft in haar opleiding een 
stage doorlopen bff de Prof. Mr. 8. M. Teldersstichting en is van 1998-2002 voorzitter 
geweest van de Benedielus de Spinozastichting (deze stichting organiseert lezingen en 
debatten voor liberale jongeren en oud-deelnemers van de WD lomerschool en de 
Teldersstichting). 

Door de afdeling Haarlem is voor deze vacature tevens kandidaat gesteld: 
De heer mr drs S.E. (Sammy) Baron van Tuyll van Seroaskerken (51 jaar) woonachtig 
te Haarlem in de kamercentrale Haarlem. 

De heer van Tuy/1 heeft economie en rechten gestudeerd en is o.a werkzaam geweest 
als hoofd Nationale Monetaire laken tij het ministerie van Financiën, als economisch 
raadsadviseur bff het directoraat -generaal Economische en Financiële laken, Europese 
Commissie, Financieel Raad permanente vertegenwoordiging van Nederland bff de 
Europees Unie. Hff is thans interim manager tij de overheid De heer van Tuy/1 is 
voorzitter van de afdeling Haarlem, maakte deel uit van de partycommissie financiële 
en economische zaken en thans van de partycommissie Europese zaken. Hff maakte 
ook deel uit van de redactie van Liberaal Reveil (T eldersstichting). 

Agendapunt 10 
Onderwerp Rondvraag 
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. . . . . . . . . I 
.. · <·•.·.······················· .. •······· 

Agendapunt 11 (Bijlage D) 
Onderwerp Discussie (Partü)vernieuwing 

Tekst Het hoofdbestuur biedt 18 voorstellen voor (Partti) vernieuwing aan, zie hiervoor de 
bijlage. 

Toelichting Deze voorstellen zijn eerder ter besluitvorming aangeboden voor een algemene 
vergadering op 23 november 2002. Deze vergadering is afgelast vanwege de tweede
kamerverkiezingen van 22 januari 2003. 

De voorstellen zijn gelijk aan de voorstellen die vorigjaar zijn aangeboden. Alleen 
hoofdstuk VI "Tot slot" is aangepast aan de huidige situatie. 

De bijlagen bij de vernieuwingsvoorstellen zijn ook ongewijzigd (niet amendeerbaar). 

Nieuw is dat tevens een vertaling is gemaakt van de vernieuwingsvoorstellen m.b.t. de 
kandidaatstellingsreglementen voor het Europese Parlement, de Eerste Kamer en de 
Tweede Kamer. 
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BIJLAGE 

De volgende bijlagen voor de vergadering zijn apart verkrijgbaar bij de informatiebalie. 
(Let op!: bijlage A, Ben C zijn gebundeld) 

Bijlage A (bij agendapunt 1) 

• Rekening en verantwoording 2002 
bijlage 1 a in aanvullende beschrijvingsbrief 

• Jaarverslag 2002 van het hoofdbestuur 
Separaat van beschrijvingsbrieven verzonden. In beperkte oplage beschikbaar bij 
de informatiebalie. 

• Evaluatie WD - JOVD 
bijlage 1 in beschrijvingsbrief 

Bijlage B (bij agendapunt 4) 

• Begroting 2003 
bijlage Za in beschrijvingsbrief 

• Compact jaarplan 2003 
bijlage 2 in aanvullende beschrijvingsbrief 

Bijlage C (bij agendapunt 7) 

• Procedure kandidatenlijst EP 
bijlage 6 in aanvullende beschrijvingsbrief 

Bijlage D (bij agendapunt 11) 

• Vernieuwingsvoorstellen 
Bijlage 4a in beschrijvingsbrief 

• Nieuwe landelijke kandidaatstellingsreglementen 
Bijlage 4c in beschrijvingsbrief 

• Wijzigingsvoorstellen (inclusief leeswijzer) 
Bijlage 7 in aanvullende beschrijvingsbrief 
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AANKONDIGING 
Vanaf heden kunnen de ledenvergadering van afdelingen leden van de VVD voordragen voor de functie 
van partijvoorzitter. Tot en met 4 september te 24.00 kunnen kandidaten worden aangemeld bij de 
algemeen secretaris, M.P. Swart, via postbus 30836, 2500 GV Den Haag of swart@wd.nl. 

AANKONDIGING lEDENRAADPlEGING "NIEUWE AMBTSKETEN?" 
Een rechtstreekse stemming onder de leden over het onderwerp "gekozen burgemeester" 

Het hoofdbestuur heeft besloten, indien de jaarlijkse algemene vergadering de vernieuwingsvoorstellen 
op dat punt vaststelt, om een ledenraadpleging te houden aan de hand van verschillende opties. De in 
de algemene vergadering van 30 november 2002 toegezegde aanvullende notitie op het rapport "Naar 
een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester?" van de commissie Op stelten, zal worden besproken in 
een worksho o vrïda 16 mei. Deze notitie is verkrï baar bï de informatiebalie. 
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

Informatie: 
Gedurende de JAV kunt u voor al uw vragen terecht bij de informatiebalie en de informatiestand van het 
partijbureau van de VVD. Bovendien kunt u terecht bij verschillende WO-medewerkers. Zij zijn 
herkenbaar aan de VVD-Badge. 

Diner en lunch: 
De lunch en het diner op vrijdag en de lunch op zaterdagmiddag zijn slechts beschikbaar voor degenen 
die zich hiervoor van tevoren bij het algemeen secretariaat hebben opgegeven. De benodigde bonnen 
kunt u ophalen bU de informatiebalie. 

Consumpties: 
Gedurende de gehele dag is het mogelijk om consumpties te verkrijgen. Hiervoor kunt u bij diverse 
buffetten terecht. U dient consumpties contant af te rekenen. 

Deelname parallelsessies: 
U kunt zelf kiezen welke parellelsesssie(s) u wilt bijwonen. Deelname hieraan is vrij. Indien het aantal 
deelnemers echter te groot is, gaan de reeds ingeschreven deelnemers voor. 

Mobiele telefoons: 
Om tijdens de JAV op een rustige wijze te vergaderen wordt u uitdrukkelijk verzocht om in de plenaire 
zaal en tijdens de parallelsessies uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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AANTEKENINGEN 
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Programma JAV 16 en 17 mei 2003 
(5~te Jaarlijkse Algemene Vergadering, 111 A V) 
Beschrijvingsbrief vastgesteld door het hoofdbestuur op 21 februari 2003 

Vernieuwing 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 2003 wordt in "De 
Leeuwenhorst" in Noordwijkerhout de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering gehouden. Ook dit jaar wordt 
een aantrekkelijk tweedaags WO-Congres voor zoveel 
mogelijk WD leden en geïnteresseerden georganiseerd. 
De JAV is een ontmoetingsplaats voor iedereen die 
betrokken is bij de WD. Het programma is boeiend voor 
politici, bestuursleden, afgevaardigden, leden en 
iedereen die één of twee dagen in het hart van de partij 
mee wil praten. Het centrale thema van het congres is 
vernieuwing. 

Een afwisselend programma met voor ieder wat wils. Het programma bestaat dan 
ook uit o.a. veel parallelsessies, een plenair programma met speeches van Bas 
Eenhoorn en Gerrit Zalm, gastsprekers en een discussieprogramma etc. Een 
uitgebreid programma treft u aan in de aanvullende beschrijvingsbrief van 18 april. 
Uiteraard wordt u ook via het Thorbeckeweb en de internetsite op de hoogte 
gehouden over de precieze invulling van het programma van de JAV. 

"Ja. , ik wil erbij zijn.! " 
Het congres is openbaar. Het is bij uitstek een gelegenheid om ook de mensen die 
net lid zijn van de WD, of mensen die al langer lid zijn maar nog niet actief, nader 
kennis te laten maken met de WD. Komt u daarom met zoveel mogelijk leden en 
belangstellenden naar (een deel van) het congres. Op 16 en 17 mei staan de 
deuren van De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout open. Voor u en voor iedereen, die 
is gelnteresseerd in liberale politiek! 

In deze agenda wordt een beknopt overzicht gegeven van het programma en de 
huishoudelijke agendapunten. In het aanvullende agenda (per 18 april), het 
Thorbeckeweb en op de internetsite (www. wd.nl) zal t.z.t. aanvullende informatie 
worden opgenomen. Ook wordt u zo spoedig mogelijk nader gernformeerd hoe u 
.zich kunt aanmelden om tijdens de JAV in Noordwijkerhout te kunnen blijven 
lunchen, dineren en overnachten. 

Buitengewone procedure verkiezing partijvoorzitter · 
zie blz 8: Ledénraadpleging "Nieuwe ambtsketen?",.~ · · 



Beknopt programma 
sttte JA V (111e A V) te Noordwijkerhout. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Vrijdag 16 mei, middag 

13.15 uur 
13.30 uur 

15.00 uur 
15.15 uur 

16.30 uur 
17.30 uur 

Officiële Start door partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
Parallelsessies en workshops 
met o.a. parallelsessies politieke inhoud, partijvernieuwing en commisies 

Op weg naar de 28 ronde Workshops .. 
De 28 ronde Workshops 
met o.a. parallelsessie "Vraag het aan Gerrit Zalm.!", partijvernieuwing en 
en commisies 
Het Borreluur 
Diner 

Vrijdag 16 mei, avond 

19.30 uur 

21.30 uur 

Welkomstwoord en redevoering partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
• Herdenking overleden vooraanstaande leden 
Discussieprogramma 
Speech Gerrit Zalm 

Afsluiting en aansluitend feest 

Zaterdag 17 mei, ochtend en middag 

10.00 uur Plenaire huishoudelijke vergadering 

1. rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het gevoerde beleid 
(jaarverslag) van het hoofdbestuur in 2002. Hierbij kan tevens de evaluatie WD/JOVD worden 
betrokken. 

2. verslag van de financiële commissie van drie leden over het verslagjaar 2002 
3. benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 
4. vaststellen compact jaarplan en begroting 2003 
5. vaststellen van de hoogte van de contributie voor 2004 
6. wijziging statuten 
7. vaststellen technisch advies kandidatenlijst EP 
8. voorstel afdeling Rotterdam (betrekken van allochtonen bij de politiek) 
9. verkiezing en benoeming van een aantalleden van het hoofdbestuur 
10. rondvraag 

Vanaf 9.30 uur is parallel aan de huishoudelijke vergadering parallelsessies: 
"Landbouw in Europa" (Organisatie: Partijcommissie Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij) 
"Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de komende vier jaar!?" (Organisatie: 
Partijcommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
"Nederlandse politiebestel" (Organisatie: Partijcommissie Politie) 

11.30 uur Discussie (Partij)Vernieuwing 
• Algemene Beschouwingen 

11. bespreking van en besluitvorming over de 18 voorstellen + reglementen 
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12.30 uur Lunch 

13.30 uur Vervolg discussie (Partij)Vernieuwing 
Voortzetting behandeling van de 18 voorstellen + reglementen 

15.20 uur Slotwoord Bas Eenhoorn & Gerrit Zalm 

15.30 uur Einde vergadering 

Internationaal Programma: 
Gedurende het gehele Congres biedt het internationale secretariaat van de WO aan partijen uit 
Centraal en Oost Europa een internationaal (parallel)programma. Delen van het plenaire 
programma worden voor de internationale gasten in het engels vertaald. 
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HUISHOUDELIJKE AGENDA 
5tfte JA V (111e A V) te Noordwijkerhout. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Agendapunt 1 (Bijlage 1 a en b) (Bijlage I) 
Onderwerp Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het 

gevoerde beleid üaarverslag) van het hoofdbestuur in 2002 

Toelichting De rekening en verantwoording en verslag van het hoofdbestuur. Bij het 
gevoerde beleid kan tevens de evaluatie van de samenwerking WD/JOVD 
(bijlage I) worden betrokken (deze evaluatie is niet amendeerbaar). 
De rekening en verantwoording 2002 (bijlage 1a) en jaarverslag 2002 (bijlage 1b) 
wordt 18 april verzonden met de aanvullende beschrijvingsbrief 

Agendapunt 2 
Onderwerp Verslag van de financiële commissie van drie leden over verslagjaar 2002 

Toelichting De commissie bestaat uit de volgende leden, in alfabetische volgorde: 

De heer W.M. Gasman te Almere 
De heer F.W. van Gils te Zoetermeer 
Mevrouw C.J.M. Plagman te Amersfoort 

Agendapunt 3 
Onderwerp Benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 

Toelichting Voorgesteld worden - in alfabetische volgorde- de volgende leden: 

Mevrouw mr. I.R. Adema te Deventer (benoeming) 
De heer ir. M. Geudeke te Uithoorn (benoeming) 
De heer AL. Zijlstra te Arnhem (benoeming) 

Als plaatsvervangende leden worden voorgesteld - in alfabetische volgorde -: 

Mevrouw M. Fisser te Amsterdam (benoeming) 
De heer R. Reijn te Den Haag (benoeming) 
Mevrouw A.J. Rol van Calverenbrouck te Wijk bij Duurstede (benoeming) 

Namen van overige kandidaten kunnen tot en met uiterlijk 4 april 2003 ter kennis 
van de algemeen secretaris worden gebracht, mits deze kandidaat zijn gesteld 
door de ledenvergadering van de afdeling en de aanmelding vergezeld gaat van 
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. 
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Agendapunt 4 (Bijlage 2a en 2b) 
Onderwerp Vaststellen begroting en compact jaarplan 2003 

Toelichting De begroting 2003 (bijage 2 a) is bijgevoegd. 
Een compactjaarplan 2003 (bijlage 2 b) zal bij de aanvullende agenda van 18 
april zijn gevoegd. 

Agendapunt 5 (Bijlage 3) 
Onderwerp Vaststellen hoogte van de contributie voor 2004 
Tekst Het hoofdbestuur stelt voor de contributie met gemiddeld 3,5% te verhogen (voor 

tarieven zie bijlage) 

Toelichting De 51ste Algemene Vergadering heeft op 16 mei 1998 te Leeuwarden besloten de 
contributie jaarlijks met het prijsindexcijfer te laten stijgen. 

Agendapunt 6 
Onderwerp Initiatief voorstel Afdeling Rotterdam. 

Onderwerp Voorstel afdeling Rotterdam 

Tekst In de ledenvergadering is aandacht gevraagd voor het meer betrekken van 
allochtonen bij de WD. Het gaat daarbij zowel om gekwalificeerde personen op 
kandidatenlijsten als om het vergroten van de kiezersgunst onder allochtone 
bevolkingsgroepen. Ook deze groepen moeten zich welkom voelen bij de WD. 

De ledenvergadering van de afdeling Rotterdam heeft uitgesproken, dat de WD 
de komende jaren moet werken aan het vergroten van de betrokkenheid van 
allochtone bevolkingsgroepen bij de WD. Want ook bij deze groepen kunnen 
stemmen worden gewonnen, zeker in die steden waar de allochtone bevolking 
een groot deel van de populatie vormt. 

Advies HB Het voorstel van Rotterdam is ontvangen voordat de kandidatenlijst voor de 
tweede-kamerverkiezingen van 22 januari jl. werd gepubliceerd. In de huidige 
kamerfractie zitten een aantal kamerleden van allochtone afkomst. Het 
hoofdbestuur heeft er vertrouwen in dat de betrokkenheid van allochtone 
kiezersgroepen op deze wijze een impuls wordt gegeven. 

Agendapunt 7 
Onderwerp Wijziging van de statuten artikel 25.7 

Tekst Zowel het hoofdbestuur als de ledenvergadering van elke afdeling zijn bevoegd 
voor elke te voorziene plaats in het hoofdbestuur een of meer kaRiiililiilaat 
kandidaten te stellen. 

Toelichting Teneinde de nieuwe partijvoorzitter te kunnen kiezen uit meer dan één persoon, 
wil het hoofdbestuur dat zowel het hoofdbestuur als de ledenvergaderingen van 
afdelingen de mogelijkheid hebben om meer dan één kandidaat te stellen. Zie 
tevens hieronder: 
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Agendapunt 8 
Onderwerp Benoeming van een aantal leden van het hoofdbestuur 

Toelichting Wegens periodiek en tussentijds aftreden van de leden van het hoofdbestuur 
worden de volgende kandidaten voor herbenoeming voorgedragen. 

Benoeming van de algemeen secretaris (vacature a) 
(periodiek aftreden vacature 2003) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze functie voor de heer M.P. (Marco) Swart te 
Enschede in de kamercentrale Overijssel opnieuw te benoemen. De heer Swart 
maakt sedert 2000 deel uit van het hoofdbestuur in de functie van algemeen 
secretaris. 

Voor deze plaats zijn door de partij geen andere kandidaten gesteld, zodat 
de heer Swart door de voorzitter benoemd wordt verklaard. 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature b) 
(periodiek aftreden vacature 2003) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats voor de mevrouw mr S.M.A.J. (Sylvia) 
den Ouden-Huijgen te Den Haag in de kamercentrale Den Haag opnieuw te 
benoemen. Mevrouw den Ouden-Huijgen maakt sedert 1999 deel uit van het 
hoofdbestuur. Zij heeft thans de portefeuille van pr & voorlichting (extern}, 
ledenwerving en ledenbehoud. 

Voor deze plaats zijn geen andere kandidaten gesteld, zodat mevrouw Den 
Ouden-Huijgen door de voorzitter benoemd wordt verklaard. 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature c) 
(tussentijds aftreden vacature 2004) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats (met de portefeuille internationale zaken) 
kandidaat de heer drs. T. (Tom) Kuperus (31 jaar}, woonachtig te Leiden in de 
kamercentrale Leiden. 
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De heer Kuperus studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van 
Leiden; tijdens zijn studie deed hij een half jaar onderzoek bij de FDP in 
Duitsland naar de politieke situatie in Duitsland en bij de Duitse liberalen. 

Hij werkte van 1996-2000 als beleidsmedewerker buitenlandse zaken en 
defensie bij de WD-Tweede Kamerfractie en werkt sindsdien bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Aanvankelijk was hij medewerker van het hoofd van de 
OVSE-missie in Kosovo, tevens plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger 
van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In 2002 was hij werkzaam 
in Macedonië als politiek adviseur van de Commandant van de vredestroepen. 
Binnen de WD was de heer Kuperus actief als lid van de Gemeenteraad in 
Leiden (1998-2000) en van 1993-2000 als projectmedewerker voor het 
internationaal secretariaat, verantwoordelijk voor de contacten met liberale 
partijen in Duitsland, Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. 

Voor deze plaats zijn geen andere kandidaten gesteld, zodat de heer 
Kuperus door de voorzitter benoemd wordt verklaard. 

Benoeming van een secretaris voor de organisatie (vacature d) 
(periodiek aftreden vacature 2003) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats (met de portefeuille inhoudelijke 
discussie) kandidaat mevrouw drs. G.R. (Ruulke) Bagijn- van Overbeeke (32 
jaar), woonachtig te Kortenhoef in de kamercentrale Haarlem. 

Mevrouw Bagijn heeft onder andere algemene economie gestudeerd aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is stafmedewerker financiën en economie 
geweest bij de WD Tweede Kamerfractie en heeft gewerkt als economisch 
analist bij de ING. Thans is zij medewerker Corporate Finance bij de ABN AMRO, 
waar zij zich o.m. bezig houdt met advisering en begeleiding van de uitvoering 
van grote fusies en overnames van beursintroducties alsmede het initiëren en 
onderhouden van strategische discussies met ondernemingen met het oog op 
het origineren van transacties op het gebied van fusies en overnames en 
beursintroducties. Mevrouw Bagijn heeft in haar opleiding een stage doorlopen bij 
de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting en is van 1998-2002 voorzitter geweest van de 
Benedictus de Spinozastichting (deze stichting organiseert lezingen en debatten 
voor liberale jongeren en oud-deelnemers van de WD Zomerschool en de 
T eldersstichting). 

Door de afdeling Haarlem is voor deze vacature tevens kandidaat gesteld: 
De heer mr drs S.E. (Sammy) Baron van Tuy/1 van Sercoskerken (51 jaar) 
woonachtig te Haarlem in de kamercentrale Haarlem. 

De heer van Tuyll heeft economie en rechten gestudeerd en is o.a werkzaam 
geweest als hoofd Nationale Monetaire Zaken bij het ministerie van Financiën, 
als economisch raadsadviseur bij het directoraat-generaal Economische en 
Financiële Zaken, Europese Commissie, Financieel Raad permanente 
vertegenwoordiging van Nederland bij de Europees Unie. Hij is thans interim 
manager bij de overheid. De heer van Tuyll is voorzitter van de afdeling Haarlem, 
maakte deel uit van de partijcommissie financiële en economische zaken en 
thans van de partijcommissie Europese zaken. Hij maakte ook deel uit van de 
redactie van Liberaal Reveil (Teldersstichting). 

Agendapunt 9 
Onderwerp Rondvraag 

Programma 56"" JA V 16117 2003 , 21 februari 2003 blz 7 van 13 pagina's 



Agendapunt 10 (Bijlage 4a, b, c) 
Onderwerp Discussie (Partij)vernieuwing 

Tekst Het hoofdbestuur biedt 18 voorstellen voor (Partij) vernieuwing aan, zie hiervoor 
de bijlage. 

Toelichting Deze voorstellen zijn eerder ter besluitvorming aangeboden voor een algemene 
vergadering op 23 november 2002. Deze vergadering is afgelast vanwege de 
tweede-kamerverkiezingen van 22 januari 2003. 

De voorstellen (bijlage 4a) zijn gelijk aan de voorstellen die vorig jaar zijn 
aangeboden. Alleen hoofdstuk VI "Tot slot" is aangepast aan de huidige situatie. 

De bijlagen bij de vernieuwingsvoorstellen (bijlage 4b) zijn ook ongewijzigd (niet 
amendeerbaar). 

Nieuw is dat tevens een vertaling is gemaakt van de vernieuwingsvoorstellen 
m.b.t. de kandidaatstellingsreglementen voor het Europese Parlement, de Eerste 
Kamer en de Tweede Kamer (bijlage 4c). 

Reeds eerder ingediende wijzigingsvoorstellen blijven hun geldigheid 
behouden. Alle wijzigingsvoorstellen zullen worden vermeld in de 
aanvullende agenda van 18 april 2003. 
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(onder voorbehoud van wijzigingen en vaststelling vemieuwingsvoorstellen door JAV) 

DATUM DE AMBTSKETEN 
21 FEBRUARI AGENDAJAV 

• aankondigen procedure 
14APRIL HB VERGADERING 

• vaststellen aanvullende notitie 
18 APRIL AANVULLENDE AGENDA JAV VERZENDEN 

• aanbieden aanvullende notitie 
16/17 MEI ALGEMENE VERGADERING 

• behandeling notitie en discussie in workshop 
26 MEI HB VERGADERING 

• vaststellen stellingen 
15AUGUSTUS AGENDA NAJAARS AV 

• agendapunt opnemen voor najaars-A V m.b.t. uitkomst 
ledenraadpleging 

2SEPTEMBER POLITIEK MET KATERN V&D VERSCHIJNT 
(PUBLICATIEMOMENT) 
• aankondiging stellingen en start ledenraadpleging 
• duur 3 weken 

23 SEPTEMBER SLUITING LEDENRAADPLEGING 
03.00 UUR 
24/25 SEPTEMBER VERWERKINGSTIJD 
26 SEPTEMBER AANVULLENDE AGENDA NAJAARS AV (1 ). VERZENDEN 

• uitslag ledenraadpleging 
• start amenderingen (duur 3 weken) 

16 OKTOBER SLUITING AMENDEMENTEN 
• aansluitend 24 uur verwerkingstijd 

17 OKTOBER AANVULLENDE AGENDA NAJAARS AV (2). VERZENDEN 
• publiceren amendementen (duur 3 weken) 

7/8 NOVEMBER ALGEMENE VERGADERING 
• behandeling uitkomst ledenraadpleging en eventuele correctie 

met 2/3 meerderheid 
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BIJLAGE 3 
Bij agenda set JA V 16117 mei 2003 

Contributietarieven 
voor2004 

Betaling PER 
JAAR 

2003 2004 
Geboortejaren 
tlm 26 jaar acceptgiro 20,50 21,25 

Incasso 19,50 20,25 

27 tlm 64 jaar acceptgiro 74,75 77,50 
Incasso 73,75 76,50 

65 jaar en ouder acceptgiro 37,50 39,00 
I vermindering Incasso 36,50 38,00 

contributie 
gezinslid/ acceptgiro 20,50 21,25 
huisgenoot Incasso 19,50 20,25 
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PER PER 
HALFJAAR KWARTAAL 

2003 2004 2003 2004 

11,00 11,50 
10,25 10,50 5,25 5,50 

38,00 39,50 
37,25 38,50 19,00 19,75 

20,00 20,75 
19,00 19,75 9,75 10,00 

11,00 11,50 
10,25 10,50 5,25 5,50 
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ANNEX 
Bij het programma voor de 56ste JAV te Noordwijkerhout 

1. WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
Schriftelijke en gemotiveerde wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend op de tekst van de 
voorstellen (niet op de toelichtingen) door: 
• de ledenvergaderingen van afdelingen en centrales 
• de centralevergaderingen van ondercentrales en kamercentrales 
• de bijzondere groepen, met uitzondering van de JOVD 

Essentieel is dat het ingediende wijzigingsvoorstel bevat: 

• Naam van de indienende afdeling/centrale/groep 
• Datum van het besluit 
• Naam en handtekening van de secretaris (of andere indiener) 
• Het agendapunt en voorstel waarop de wijziging betrekking heeft 
• De tekst van het wijzigingsvoorstel 
• Een toelichting (motivering) op het wijzigingsvoorstel 

Deze wijzigingsvoorstellen, kunnen aan de hand van bijgesloten model, per brief of per fax of per email 
worden ingezonden aan het algemeen secretariaat ter attentie van de directeur. 

2. JAARVERSLAG 
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. AFGEVAARDIGDEN 
Alleen afgevaardigden van afdelingen hebben stemrecht, zij dienen zich bij de aanvang van de 
vergadering te laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden uitgereikt. Desgevraagd 
dient de bevoegdheid van de afgevaardigde te moeten kunnen worden aangetoond. De afgevaardigden 
kunnen hun vertegenwoordiging overdragen mits: 
a. De vertegenwoordiging wordt overgedragen aan een of meer afgevaardigde(n) van een andere 

afdeling binnen de eigen kamercentrale; en 
b. De afgevaardigde niet meer dan vijftien stemmen namens ten hoogste zes afdelingen uitbrengt; en 
c. Overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt aan de hand van een door het 

hoofdbestuur voor te schrijven model, zonder mogelijkheid van substitutie; 
d. Overdracht van vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt uiterlijk vóór de aanvang van de 

vergadering. 

Overige bepalingen: 
• 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. 

• De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental van een afdeling buiten beschouwing 
gelaten. 

• De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door de ledenvergadering van die afdeling. Als 
de ledenvergadering geen afgevaardigden heeft benoemd, treden de bestuursleden van een afdeling 
in ieder geval als zodanig op. 

• ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering zonder last, naar vrije overtuiging. 
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OPGAVE VAN AFGEVAARDIGDEN 
MODEL OAAV 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: 

verklaart hierbij dat door de ledenvergadering van zijn afdeling de volgende 
personen zijn benoemd als afgevaardigden naar de algemene 
vergaderingen van de WD: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

.. 
evt. vervolgen op de achterziJde * doorhalen wat niet van toepassing is 

datum: 

Ondertekening: 

Toelichting: 

De ledenvergadering van de afdeling kan elke keer wanneer een (Jaarlijkse) algemene 
vergadering (landelijk) wordt uitgeschreven de afgevaardigden benoemen, waaronder in 
ieder geval de bestuursleden. 
Het verdient wellicht aanbeveling om dit 1 x per jaar te doen in de verplichte jaarlijkse 
ledenvergadering vóór 1 juni; dus telkenmale voor de periode van 1 juni tot 1 juni. 
Dit laat onverlet het recht van de afdelingsvergadering om tussendoor, indien gewenst 
of noodzakelijk, nog nieuwe afgevaardigden te benoemen. Dit moet ook weer schriftelijk 
aan het algemeen secretariaat worden doorgegeven. 
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OVERDRACHT VAN STEMMEN 
MODEL OSAV 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: 

in de kamercentrale: 

draagt hierbij zijn I haar stembevoegdheid in de algemene vergadering 
over 

aan: 

hij/zij is afgevaardigde 

van de afdeling:-------------------

in de kamercentrale: --------------------------------------

datum: ---------------------------------------

Ondertekening: ______________ _ 

NB. Het overdragen van stemmen is gelimiteerd en onderhevig aan voorschriften. 
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De openbare algemene 
vergadering van de WD wordt 
gehouden op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 
2003 in het Congrescentrum de 
Leeuwenhorst, Langelaan 3, 
2211 XT Noordwijkerhout. 
Tel: (+31) (0) 252 378888. 
Website: hUp"/lwww.nh-
hotels nflgtleeuwenhorst 

Bij deze aanvullende agenda 
wordt tevens aangeboden: 

• Bijlage 1: De jaarrekening 
• Bijlage 2: Een compact jaarplan 
• Bijlage 3: De aanvullende notitie 

"Ambtsketen" 
• Bijlage 4: De procedure 

partijvoorzitter 
• Bijlage 5: Het gewijzigde 

tijdschema "Ambtsketen" 
• Bijlage 6: procedure EP 
• Bijlage 7: Amendementen 

agendapunt11 
• Bijlage 8: Het jaarverslag is in 

papieren versie verzonden aan 
alle afdelingen en centrales en 
is te downloaden via 
www.wd.nl 

• Bijlage 9: Pa~llelsessies 

• Formulier afgevaardigden 
• Formulier stemoverdracht 

Dit programma wordt verzonden 
aan: 

Per email of post: 
• de secretarissen en 

voorzitters van afdelingen, 
ondercentrales en 
kamercentrales, 

• de voorzitters van de 
kamercentrales, 

• de leden van het 
hoofdbestuur, 

• de secretariaten van het EP, 
EKenTK 

Verder Is deze agenda: 
• te downloaden Via www.Wd.OI 

• verzonden via 
Thorbeck9Web@yvd.nl 

• opvraagbaar bij het algemeen 
secretariaat (070-3613061 ). 

AANVULLEND 
Programma 16 en 17 mei 2003 
(1116 Algemene Vergadering) 
Beschrijvingsbrief vastgesteld door het hoofdbestuur op 14 apri12003 

Vernieuwing 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 2003 wordt in "De Leeuwenhorst" in 
Noordwijkerhout de 1118 Algemene Vergadering gehouden. Ook dit 
jaar wordt een aantrekkelijk tweedaags VVD-Congres voor zoveel 
mogelijk WD leden en geïnteresseerden georganiseerd. De A V is 
een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij de VVD. Het 
programma is boeiend voor politici, bestuursleden, afgevaardigden, 
leden en iedereen die één of twee dagen in het hart van de partij mee 
wil praten. Het centrale thema van het congres is vernieuwing. 

Het programma is de moeite waard: een inhoudelijk karakter met veel ruimte voor 
het centrale thema van de AV vernieuwing. De 111 e AV wordt op vrijdag om 13.15 
uur officieel geopend. Aansluitend heeft een groot aantal interessante 
parallelsessies plaats zoals bijvoorbeeld een parallelsessie over "Waarden en 
Normen? Omgangsvormen!", "Verdiepingsrapport gekozen burgemeester" of over 
"Orgaandonatie". Vrijdagavond wordt u een interessant, afwisselend programma 
geboden met onder andere toespraken van partijvoorzitter Bas Eenhoorn en 
fractievoorzitter Gerrit Zalm. Zaterdag 17 mei staat, na de huishoudelijke 
vergadering en een aantal parallelsessies, voor het grootste gedeelte in het teken 
van de bespreking en besluitvorming over (partij)vernieuwing. 

Bovendien is er tijdens de twee dagen van de Algemene Vergadering volop de 
gelegenheid om op informele wijze uw contacten aan te halen. 

Hoe reserveer ik een lunch, diner of overnachting? Kan ik mij opgeven voor een 
parallelsessie? Bij deze aanvullende beschrijvingsbrief treft u een aanmeldingsbon 
voor lunch, diner en overnachting waarmee u kunt aangeven of u in Noordwijkerhout 
blijft lunchen, dineren en/of overnachten. Aanmelden hiervoor is verplicht. Bij een te 
groot aantal reserveringen geldt de volgorde van aanmelden. Schrijft u zich 
vroegtijdig in. 

Het bijwonen van een parallelsessie is gratis. Vanwege organisatorische redenen 
vragen wij echter u wel met klem tijdig op te geven. Uw aanmelding geldt als 
definitief. (u ontvangt geen bevestiging) 

U kunt contact opnemen met het algemeen secretariaat van de WD via tel. (070) 
361 3030. In dit programma wordt een beknopt overzicht gegeven van het 
programma en de huishoudelijke agendapunten. Meer informatie? Tel. (070) 361 
3030 of kijk op www. wd. nl. 

LET OP! Extra agendapunt 7 toegevoegd: technisch advies EP 



Beknopt programma 
111e A V te Noordwijkerhout. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Beknopt Programma: 

I Vrijdag 16 mei 

13.15 uur 
13.30 uur 

15.00 uur 
15.15 uur 

16.30 uur 
17.30 uur 

Officiële Start door partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
Parallelsessies en Workshops 

"Waarden en Normen? Omgangsvormen" (Organisatie: De Teldersstichting) 
Verdiepingsrapport gekozen burgemeester'' (Organisatie: Hoofdbestuur) 
"Partijvernieuwing" (Organisatie: Hoofdbestuur) 
"Orgaandonatie" (Organisatie: Partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
"De internationale rechtsorde is niet meer van deze tijd" (Organisatie: Partijcommissie 
Justitie) 
"Marktwerking, Liberalisering en Privatisering" (Organisatie: Partijcommissie Financieel 
Economische Zaken I MKB) 
"Hoger Onderwijs" (Organisatie: JOVD I CLJ) 
"Vernieuwend Netwerk: Ondernemende Liberale Vrouwen" (Organisatie: Liberale 
Vrouwen Netwerk) 
Workshop "Debating" (Organisatie: Haya van Somerenstichting) 

Op weg naar de 28 ronde Workshops .... 
De 28 ronde Workshops 

"Stel uw vraag aan Gerrit Zalm!" (Plenair) 
"De toekomst van de Europese Unie na Irak" (Organisatie: Partijcommissie Europese 
Zaken) 
"Partijvernieuwing" (Organisatie: Hoofdbestuur) 

Het Borreluur 
Diner 

I Vrijdag 16 mei, avond 

·9.30 uur 

21.30 uur 

Welkomstwoord en redevoering partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
• Herdenking overleden vooraanstaande leden 
Discussieprogramma 
Speech Gerrit Zalm 

Afsluiting en aansluitend feest 
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I Zaterdag 17 mei, ochtend en middag 

1 0.00 uur Plenaire huishoudelijke vergadering 
1. rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het gevoerde 

beleid (jaarverslag) van het hoofdbestuur in 2002. Hierbij kan tevens de evaluatie 
WD/JOVD worden betrokken. 

2. verslag van de financiële commissie van drie leden over het verslagjaar 2002 
3. benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 
4. vaststellen compact jaarplan en begroting 2003 
5. vaststellen van de hoogte van de contributie voor 2004 
6. wijziging statuten · 
7. vaststellen technisch advies kandidatenlijst EP 
8. voorstel afdeling Rotterdam (betrekken van allochtonen bij de politiek) 
9. verkiezing en benoeming van een aantal leden van het hoofdbestuur 
10. rondvraag 

Vanaf 9.30 uur is parallel aan de huishoudelijke vergadering paraHelsessies: 
"Landbouw in Europa" (Organisatie: Partijcommissie Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij) 
"Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de komende vier jaar!?" (Organisatie: 
Partijcommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
"Nederlandse politiebestel" (Organisatie: Partijcommissie Politie) 

11.30 uur Discussie (Partij)Vernieuwing 
• Algemene Beschouwingen 
11. bespreking van en besluitvorming over de 18 voorstellen+ reglementen 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Vervolg discussie (Partij)Vernieuwing 
Voortzetting behandeling van de 18 voorstellen+ reglementen 

15.20 uur Slotwoord Bas Eenhoorn & Gerrit Zalm 

15.30 uur Einde vergadering 

Aansluitend borrel tot circa 16.30 uur 

Internationaal Programma: 
Gedurende het gehele Congres biedt het internationale secretariaat van de WD aan partijen uit 
Centraal en Oost Europa een internationaal (parallel)programma. Delen van het plenaire 
programma worden voor de Internationale gasten in het engeis vertaald. 
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WIJZIGING VOORS TELLEN 
OP DE AGENDA 

111e A V te Noordwijkerhout. 

Agendapunt 1 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

ZA TERDAG 17 Mei 2003 
Aanvang 10.00 uur 

Onderwerp Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2002, alsmede het 
gevoerde beleid (jaarverslag) van het hoofdbestuur in 2002 

Amendement afdeling Valkenswaard 

De WO moet zich actief richten op jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar en hiertoe 
een ad-hoc commissie instellen waarin jongeren zitting hebben. 

Toelichting: 
De WO heeft de JOVD als jongerenorganisatie. Jongeren in de JOVD zijn actief betrokken bij 
de politiek, maar er zijn meer jongeren in Nederland. Ook de jongeren in de leeftijd 14 t/m 17 
jaar horen daarbij. In 2006 mogen zij gaan stemmen, maar weinig politieke partijen houden zich 
met deze jongeren bezig. Hier valt nog veel te halen voor de WO, omdat deze groep jongeren 
in 2006 een sterke invloed kunnen hebben op de stemaantallen. 

Dit punt kan de invulling zijn van punt 17 ( Jongerenbeleid in de WD/kiezersbinding) uit de 
Evaluatie samenwerking JOVD-VVD, waar tot op heden niets tot weinig aan gedaan is. Een 
mogelijkheid om dit centraal te coördineren is het instellen van een ad-hoc commissie, waarin in 
ieder geval WO-jongeren moeten zetelen. 

Advies hoofdbestuur: 
• Dit voorstel heeft betrekking op de evaluatie samenwerking VVD-JOVD. Dit document is 

echter niet amendeerbaar. 
• De strekking van het amendement kan echter worden overgenomen, want het betrekken 

van jongeren is zondermeer een speerpunt in de samenwerking tussen VVD en JOVD. 
• De mogelijkheid voor een ad-hoc commissie zal daarbij nadrukkelijk bekeken worden. 

Agendapunt 3 
Onderwerp Benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2003 

Er zijn geen overige kandidaten aangemeld, derhalve worden de door het 
hoofdbestuur voorgestelde kandidaten benoemd verklaard (art 26.3 hr) 

Agendapunt 7 
Onderwerp Vaststellen technisch advies kandidatenlijst EP 
Tekst: a. Het aantal plaatsen op de lijst 

Voorstel: 
ten hoogste 30 namen (wettelijk maximum) 

b. Criteria die voor iedere kandidaat afzonderlijk gelden 
Voorstel: 
1. Ten aanzien van de noodzaak tot vernieuwing is de slotsom van de 
kandidaatstellingscommissie EP dat met het vertrek van 2 zittende leden en de 
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aanwezigheid van slechts 1 lid dat meer dan 1 zittingsperiode zitting heeft, geen 
nadere eisen uit dit oogpunt te stellen zijn. 
2. Het lijkt verstandig expliciet te stellen dat leden van het EP niet gelijktijdig een 
andere politieke functie kunnen bekleden. 
3. Uiteraard zullen de algemene criteria die we het afgelopen jaar bij 
kandidaatstelling TK en EK hebben gehanteerd worden meegenomen. 
4. Specifiek heeft de kandidaatstellingseemmissie EP nog de volgende criteria 
gesteld: 

A. Ervaring met het politieke handwerk in Nederland 
B. Snel inzicht hebben in de institutionele procedures rond het EP 
C. Ervaring met het werken in een internationale omgeving 
D. Minstens 1 vreemde taal vloeiend beheersen. 

De hieruit volgende profielschets treft u aan als bijlage 6a. 

c. Criteria die op de lijst of delen daarvan betrekking hebben. 
Voorstel: 
1. In ieder geval streven naar 30% vrouwelijke kandidaten 
2. Redelijke spreiding over het land (binnen de beperkingen die de omvang van 

de lijst stelt) 
3. Streven om de voornaamste Europese beleidsterreinen af te dekken. Hierbij 

een meer toegesneden en minder gedetailleerde indeling gebruiken en de 
kandidaatstellingsformulieren in verband hiermee aanpassen 

d. Standpunt over het al of niet aangaan van lijstverbindingen. 
Standaard is het voorstel om geen lijstverbinding aan te gaan. Aangezien de dag 
van kandidaatstelling echter pas in de loop van het voorjaar van 2004 plaats 
vindt, wil het hoofdbestuur thans nog de mogelijkheid open houden. 

toelichting Als de algemene vergadering op 16 en 17 mei de nieuwe 
kandidaatstellingsre~ementen aanvaardt, heeft dat onmiddellijk effect voor de 
Europese Verkiezingen. 
Op grond van het nieuwe reglement (art. 5.1) dient de algemene vergadering 
uiterlijk 30 juni in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen het technisch advies 
vast te stellen met daarin het profiel voor de kandidaten en fractie. Feitelijk is dat 
dus ook 16 en 17 mei. 

Agendapunt 11 

ZA TERDAG 17 Mei 2003 
Aanvang 11.30 uur 

Onderwerp Discussie (Partij)vernieuwing 
Bespreking van en besluitvorming over de 18 voorstellen+reglementen 
De ingediende wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in de losse bijlage 7 

OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN BIJ DE AANVULLENDE AGENDA: 
BIJLAGE 1: JAARREKENING 
BIJLAGE 2: COMPACT JAARPLAN 
BIJLAGE 3: AANVULL. NOTITIE "Ambtsketen" 
BIJLAGE 4: PROCEDURE PARTIJVOORZITTER 
BIJLAGE 5: PROCEDURE AMTSKETEN 
BIJLAGE 6: PROCEDURE KANDIDATENLIJST EP 
BIJLAGE 7: WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
BIJLAGE 8: JAARVERSLAG 
BIJLAGE 9: PARALLELSESSIES 
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ANNEX 
Bij het programma voor de 56ste JAV te Noordwijkerhout 

2. JAARVERSLAG 
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. AFGEVAARDIGDEN 
Alleen afgevaardigden van afdelingen hebben stemrecht, zij dienen zich bij de aanvang van de 
vergadering te laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden uitgereikt. Desgevraagd 
dient de bevoegdheid van de afgevaardigde te moeten kunnen worden aangetoond. De afgevaardigden 
kunnen hun vertegenwoordiging overdragen mits: 
a. De vertegenwoordiging wordt overgedragen aan een of meer afgevaardigde(n) van een andere 

afdeling binnen de eigen kamercentrale; en 
b. De afgevaardigde niet meer dan vijftien stemmen namens ten hoogste zes afdelingen uitbrengt; en 
c. Overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt aan de hand van een door het 

hoofdbestuur voor te schrijven model, zonder mogelijkheid van substitutie; 
d. Overdracht van vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt uiterlijk vóór de aanvang van de 

vergadering. 

Overige bepalingen: 
• 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. 

• De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental van een afdeling buiten beschouwing 
gelaten. 

• De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door de ledenvergadering van die afdeling. Als 
de ledenvergadering geen afgevaardigden heeft benoemd, treden de bestuursleden van een afdeling 
in ieder geval als zodanig op. 

• ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering zonder last, naar vrije overtuiging. 
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