
6 DE DRIEMASTER 

UIT ONZE ORGANISATIE 

PLAN 2000 
Op het Congres heeft het hoofdbestuur, n.a.v. een rapport der Centraal Ka
der Commissie, voor de districten streefgetallen genoemd voor het ledental, 
dat op het lustrumcongres in Amsterdam bereikt moet worden. 
liet district Noord zal 1000 leden, Oost 200, Noord-Holland- Utrecht 350 en 
district Zuid-Holland 500 leden moeten kunnen bereiken. 
De leiding van deze ledenwerfactie zal berust.en bij e·en nieuwe werkgroep, 
die door het hoofdbestuur is ingesteld: "DE VLIEGENDE BRIGADE". Deze 
werkgroep zal het komend jaar de contacten tussen hoofdbestuur, districts
en afdelingsbesturen moeten verbeteren, afdelingen zo nodig dienen bij te 
springen en ideeën van propaganda en kadervorming aan de afdelingen die
nen door te geven. 
Als eerste stap ter verbetering van de contacten in onz.e organisatie is 17 no
vember e•en gezamenlijke werkbije•enkomst van districtsbesturen en hoofd
bestuur gehouden. Daar zijn besproken de stand van zaken in de JOVD en 
de in het komend jaar te verricht·en werkzaamheden. 
Leden van de VLIEGENDE BRIGADE zijn de voorzitters van de vier dis
tricten (met voor het district Noord twee ·extra leden). Als voorzitter treedt 
de vice-voorzitter-organisatie op en als s•ecr•etaris de he·er D. Heepke Jr., 
Graaf Willem de Oudelaan 31, Naarden. 
Naast de VLIEGENDE BRIGADE zijn, net als vorig jaar, ·een zestal BB-le
den, die e·en waarnemende taak hebben, als organisatorische hoofdbestuurs
conta.ctpersonen benoemd. 
In e·en hoofdbestuursbulletin zijn alle namen en adressen aan de afdelingen 
be·kend gemaakt en is de afdelingsbesturen zeer dringend verzocht in bet 
vervolg de voorzitter en secretaris der VLIEGENDE BRIGADE, de betref
fende BB-contactpersoon en de voorzitter en secretaris van bet district waar
in de afdeling gelegen is zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen van t.e 
houd·en bijeenkomsten. 
Slechts indien dit gebeurt is het voor ons mogelijk van önz.e, kant alles te 
doen wat nodig is om de propa,ganda-actie: PLAN 2000 te doen slagen. 
\Vij weten ons gesteund in de kennis, dat zich op bet Congr·es re.eds een 
twintigtal JOVD-ers spontaan opgaf ons in onz·e taak te• steunen. Ook U gaat 
het welzijn van ONZE JOVD aan! Een briefje aan de heer Heepke en ook U 
wordt waar dat nodig is in Uw district ingeschakeld, teneinde PLAN 2000 te 
doen sla.gen! 

H. WIEGEL, vic·e-voorzitter 

VLIEGENDE BRIGADE 
H. WIEGEL, Kromme Palmstraat 5, Amsterdam, tel. 020-243767, 
02953-4392, voorzitter. 
D. HEEPKE, Graaf Willem de Oudelaan 31, Naarden, tel. 020-129875 
toest.el 63, 02959-15663, secr·etaris. 

JOVD-VODJes 
Cl) an sommige vooraanstaande 

JOVD-ers vernamen wij, dat 
bepaalde onderdelen van het Con
gres voortaan beter achterwege kun
nen blijven. En al klinkt dat mis
schien wel wat verleidsterlijk, laten 
we toch niets met het badwater weg
gooien, vrienden. 

• * • 
E) ok hoorden wij dat Douwe 

Jansz, ondanks zijn aftreden 
als vice-voorzitter van de afdeling 
IJmond-Haarlem, adviseur van de 
chocomelfabrieken wil blijven. Het 
stond in het plaatselijk afdelings
bulletin. 

• * • 
C7'\ at de afdeling Gooi en Omstre
;.L..J ken è.e beker heeft gekregen, 

had U dat nu verwacht? Vindt u het 
eigenlijk wel terecht? Of niet? Som
migen spreken van corruptie en 
omkoperij! 

• * • 
C) a heus, wij menen het, stuur 
cl- ook eens een echt leuke !imme
riek in. Op stijl-, schrijf-, spel-, en 
andere fouten wordt niet gelet. 

• * • 
n n hier is er dan weer één, we 
t houden niet op: 
Robertus Marcuse uit Zaandam, 
die met U en ons op 't Congres 

[kwam, 
vroeg daar op de vergadering 
een vrouwenblad voor onze 

[vereniging. 
Daar wordt hij vast hoofdredacteur 

[van! 
• * • 

S tel Uw JOVD-activiteiten niet 
uit tot morgen, pleeg ze nu! 

Wij hebben voor deze maand onze 
goede daad weer gedaan. Oef! 

ZUTPHEN 

Uit het jaarverslag van de afdeling 
Zutphen, dat wij mochten ontvangen 
blijkt, dat deze afdeling het afgelo
pen jaar zeer veel interessante bij
eenkomsten heeft georganiseerd. 
Gesproken hebben er o.m.: ir. Baas, 
dr. Van Dijk en drs. Szasz (VVD); de 
heer Koekoek (Boerenpartij); de 
heer Jager (CPN) en ir. Bool (PSP). 
Op alle landelijke JOVD-bijeen
komsten het afgelopen jaar was deze 
afdeling vertegenwoordigd. Het le
dental is practisch constant geble
ven. Een verjonging acht het bestuur 
wel gewenst. Afdeling Zutphen, 
doet ook .het komend jaar Uw best! 

DEN HAAG 

Het bestuur van de afdeling Den 
Haag is thans als volgt samengesteld: 
D. R. F. van Breemen, voorzitter; 
mevr. E. A. van Breemen-Lodder, 
Belvedèreweg 5, Den Haag, secreta
resse; mej. G. H. J. G. Fermin, pen
ningmeesteresse en mej. J. M. Carol, 
lid. 

GOOI EN OMSTREKEN 
Het bestuur van de afdeling Gooi en 
Omstreken is op de ledenvergadering 
van 10 oktober als volgt gekozen: 
R. M. Terschuur, voorzitter; H. S. 
Niejenhuis, vice-voorzitter; mej. A. 
Rambonnet, Rembrandtlaan 43, Hil
versum, secretaresse; E. A. Maan, 
penningmeester; G. W. F. Willemse, 
lid. Binnenkort zal het eerste lus
trum worden gevierd op de bekende 
Gooise wijze! 

PENNINGMEESTERS: 

Penningmeesters hebt U al voldaan 
aan het verzoek van de algemeen 
penningmeesteresse, mej. A. A. van 
der Sluis, Noordeind 7, Emmen, Uw 
namen en adressen aan haar op te 

geven? Voor een goede en snelle 
behandeling van de financiële zaken 
is dit pertinent noodzakelijk! 

AMSTERDAM 
Op de laatstgehouden algemene ver
gadering van de afdeling Amster
dam is het bestuur in de navolgende 
samenstelling verkozen: H. Kuiper, 
voorzitter; A.P. van Bakhoven, vice
voorzitter; C. Offers, secretaris, 
Weth. Frankeweg 22 II, Amsterdam; 
J. J. Nierop, penningmeester; mevr. 
J. Gruijters-Mol en A. B. Ringeling, 
leden. 

UTRECHT 

Uit het jaarverslag van de secretaris 
der afdeling Utrecht, de heer J. van 
Alteren, het volgende: Aan het be
gin van 1963 was de activiteit van de 
afdeling minimaal. Thans is er een 
actief bestuur, dat voor het komend 
jaar een aantal punten op het pro
gram heeft gezet. Het ledental is 
reeds met 50°/o gestegen, terwijl sa
menwerking met de afdeling De Bilt
Bilthoven in beraad wordt gehouden. 
Op de eerste bijeenkomst van het 
seizoen 1963-1964 was een toeneming 
van de belangstelling met 10000/o te 
constateren. 
Tot zover het Utrechts jaarverslag. 
Onze wensen voor een ledenwinst ter 
beloning van dit jonge en actieve 
bestuur! 

MEPPEL 
De afdeling Meppel e.o. hield op 
vrijdag 18 okt. een bijeenkomst in 
zaal Worst te Meppel. Na de ope
ning werd er enige tijd gesproken 
over het congres te Groningen, 
waarvoor een grote belangstelling 
was. 
Er werden deze avond drie inleidin
gen gehouden: 
a. Ideologie Communisme, door de 

heer P. de Jonge. 
b. Demoplan, door de heer H. Dek

ker. 
c. Spanje en Portugal in de E.E.G., 

door mevr. J. Jensema-Vos. 
Hierna werd een forum gehouden, 
met als leden de sprekers, onder lei
ding van de heer G. ter Haar. Het 
forum kreeg een groot aantal vra
gen te beantwoorden. 
De goede opkomst was misschien ook 
wel te danken aan punt 8 van de 
agenda "Erwtensoep met kluif en 
worst". 
Het was al na middernacht toen de 
voorzitter de vergadering sloot. 

ZAANSTREEK 
Voor de afdeling Zaanstreek sprak 
het Kamerlid Koekoek op 11 okto
ber te Koog aan de Zaan. Voor het 
verslag verwijzen wij de belangstel
lende lezertjes naar het verslag over 
zijn spreekbeurt voor de afdeling 
Amsterdam in de vorige Driemaster. 
Deze bijeenkomst werd door onge
veer zestig belangstellenden bezocht, 
waarvan een twintig van de Koe
koekclan. 
Zaterdag 9 november hield, even
eens te Koog aan de Zaan, de frac
tieleider van de C.P.N. in de Tweede 
Kamer, M. Bakker, op een zeer druk 
bezochte bijeenkomst een inleiding 
over "Een terugblik uit het jaar 
1990". 
Een week tevoren, op 1 november, is 
het Politieke Jongeren Contact Zaan .. 
streek opgericht. De JOVD-fractie, 
onder leiding van niemand anders 
dan Rob M. Marcuse, bestaat uit 
L. F. Berkhout, M. A. Fransman, 
T. Fris en W. Staal. 
Het secretariaat van de afdeling 
Zaanstreek berust thans bij mej. 
T. Roos, Bosjesstraat 74, Koog aan de 
Zaan (02980-82210). 

Zaanstreek nu meer dan 75 leden 

Op zaterdagavond 9 november werd 
met enige gepaste trots meegedeeld, 
dat de afdeling Zaanstreek de op 
zichzelf al vermeldenswaardige mijl
paal van 75 leden reeds achter zich 
heeft gelaten: Die avond was name-·· 
lijk het vijfentachtigste lid inge
schreven. 

Dit betekent, dat de afdeling Am~ 
sterdam wel eens haar best mag 
gaan doen als zij er tenminste prijs 
op stelt de grootste afdeling van het 
district Noord-Holland- Utrecht te 
blijven. 

Het afdelingsbestuur van de Zaan
streek hoopt in ieder geval op het 
traditionele Nieuwjaarsbal op 4 ja
nuari het ledental op honderd te 
brengen. 

ONTVANGST DRIEMASTER 

Er zijn de laatste maanden veel 
klachten binnengekomen over het 
niet ontvangen van de Driemas
ter. Het algemeen secretariaat is 
daarom begonnen met de uit
werking van een controlesysteem. 
Het resultaat hiervan zal eerst 
begin volgend jaar merkbaar zijn, 
maar dan zal ieder lid de Drie
master ook ontvangen. 
De medewerking van de afde
lingssecretariaten en van de leden 
zelf is daarbij nodig. Geeft alle 
wijzigingen in Uw ledenadmini
stratie onmiddellijk door aan het 
alg. secretariaat! 

STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De gewijzigde statuten en huishou
delijk reglement zijn in druk ver
schenen. Deze worden de afdelingen 
op aanvraag toegezonden tegen be
taling van de portokosten. 

JOVD- VAARPLAN 

8 en 9 februari: Trekpaardenconfe
rentie in Woudschoten. 
6 en 7 juni: Ledenvergadering te 
Dalfsen. 
11 oktober: Kaderdag te Utrecht. 
7 en 8 november: Lustrumcongres te 
Amsterdam. 

VAN DE BB-TAFEL 

Zondag 10 november werd de eerste 
hoofdbestuursvergadering van het 
seizoen 1963-1964 gehouden. Na de 
gebruikelijke kennismaking, waar
bij ieder RB-lid enige min of meer 
intieme personalia ter tafel bracht, 
is het merendeel van de tijd besteed 
aan het formeren van de studie- en 
werkcommissies. 

Een lijst van commissie-secretaria
ten zal binnenkort per RB-bulletin 
aan de afdelingen worden toegezon
den. Studiecommissies bestaan er 
thans voor: demostaat, PBO, be
stuursvorm onderneming, bevol
kingsvraagstuk en grondslagen libe
ralisme. De commissie demostaat is 
gevraagd in Woudschoten met haar 
resultaat te komen, zodat in Dalfsen 
tot stemming over een demostaat
resolutie kan worden overgegaan. Op 
het congres komen in eindstemming 
PBO en bestuursvorm onderneming. 
Op de kaderdag zullen deze beide 
onderwerpen worden voorbereid. 
Aan het slot van haar eerste verga
dering besloot het hoofdbestuur een 
verklaring uit te geven over het 
huurvraagstuk. Deze verklaring is 
elders in deze Driemaster afgedrukt. 

Namens het hoofdbestuur, 
H. WIEGEL. 


