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HET PARLEMENTAIRE JAAR 1976 - 1977 IN VOGFLVLUCHT BEKEKEN 

11 Het afgelopen verenigingsjaar werd - overschaduwd door het plotse-
linge overlijden van onze ere-voorzitter  Drs.  H.A. Korthals op 
3 november 1976 In de bijna 25 jaar. dat hij de J0O0V..D0 als ere-
lid op de voet heeft gevolgd,:  was de heer Korthals voor ieder 
Hoofdbestuur opnieuw een grote steun Met zijn wijsheid, zijn 
sociaal rechtvaardigheidsgevoel en zijn tactisch inzicht stond 
hij ook het zittende Hoofdbestuur voortdurend terzijde. In hem 
hebben wij een groot mens en een groot liberaal verloren0 

De binnenlandse politiek stond het afgelopen jaar in het teken van 
:de verkiezingen. Na bijna de volle vier jaar te hebben uitgezeten, 
en onwaarschijnlijk veel obstakels te hebben overwonnen, struikel-
de het kabinet tenslotte op de grondpolitiek. Een  breuk die omwille 
van toekomstige regeringsmogelijkheden onmiddellijk tot bedrijfs-
ongeval" werd gereduceerd- over duidelijkheid in de politiek ge-
sproken. 

De hierop volgende verkiezingen waren om verschillende redenen 
interessant. Het CDA, door Van Agt tot een broze eenheid bijeen-
gesmeed, onderging de politieke vuurdoop. De verhoudingen tussen 
PvdA en CDA weerspiegelden zich -in de respectievelijke verkiezings-
campagnes: de PvdA eistemet de leuze "Kies de ministerpresident' 
de "eer" van het gevoerde beleid - voor zich op, terwijl het CDA 
zich in de-persoon van Van Agt profileerde als rem op al te drieste 
socialistische doordrammerij0 

Interessant was de verkiezingsstrijd ook door de opstelling van 
V.V.D. en D 1 660 Gesteund door een bekwaam reclamebureau wierp D 1 66 
zich op-als '.'redelijk alternatief'! voor die kiezers die de behoud-
zucht en de negativiteit van de V.V.D. enerzijds, en de dogma-
tische stokpaardrijderij van dç PvdA anderzijds moe waren. Daarbij 

- - lonkte D 1 66 nadrukkelijk naar de linkervleugel van deV0V0D0, waar 
zich niet in de laatste plaats door de aborthsescapade van de 
Eerste Kamerfractie - nogal wat ontevredenen leken- te - bevinden0 

De V.V.D. daarentegen zette de lijn van de afgelopen vier jaar 
- voort -door zich met kracht te keren tegen het beleid van het kabi- 
net-Den Uyl. Alleen in de laatste fase van de verkiezingsstrijd 

- werd de campagne gematigder van toon en kregen de eigen ideeen van 
de V.V.D. meer accent. 

Opvallend in de- afgelopen campagnes was de haast - Amerikaanse per-
sonificatie van -de partijen„ sterk gestimuleerd door een intensief 
gebruik van t.levisiezendtijd0 Wiegel, Van Agten Den Uyl (met 
Terlouw in een comfortabeleunderdogpositie)-waren in meer dan 
een opzicht het gezicht van hun partij Zeer waarschijnlijk heeft 
men - meer dan in het verleden - dit keer vooral op personen in 
plaats van op partijen gestemd. 

De verkiezingsuitslag werd uniek door de monsteroverwinning van de 
PvdA, die bijna de hele linkervleugel van het politieke spectrum 



opslokte. Vader Joop kon tevreden zijn. De V.V.D. boekte forse 
winst, voor de tweede maal zes zetels, maar verloor ten opzichte 
van de afgelopen Statenverkiezingn0., Het CDA'behaalde een succes 
in de vorm van een zetel winst, en riep daarmee h€ afkalïngs-
proçes van de confessionele partijen een voorlopig halt toe. 
En D'66 beleef-de en complete wederopstanding in de vorm van acht 
zetels winst ten opzichte van opiniepeilingen uit l976 

Hoe duidelijk deze uitslag ook was, het resultaat is een formatie 
van ongekende lengte en bitterheid, die op het ogenblik dat dit 
jaarverslag wordt. geschreven nog altijd niet is afgerond. Een 
formatie overigens waarin de V.V.D. volledig buitenspel is blijven 
staan en in een volstrekt isolement lijkt te zijn terechtgekomen 
Een voor de toekomst van het Nederlandse liberalisme uiterst ver-
ontrustende situatie. 

De vraag welke oorzaken aan dit isolement ten grondslag :liggen 
is moeilijk te beantwoorden. Duidelijk is wel, dat de polarisatie 
die tot verstarring van * dé partijpolitieke situatie heeft geleid, 
een van de hoofdoorzaken is. Deze door de J000VODO altijd als 
heilloos betitelde polarisatièis er ongetwijfeld mede de oorzaak 
van, dat het sociaal-economisch beleid van de V.V.D. de afgelopen 
jaren meer gericht leek op hétbestrijdeh van het kabinet-Den Uyl 
dan op. het. aandragen van eigen, opbouwende initiatieven 

Ei tweede oorzaak die wellicht mede tot het huidige isolement 
van de V.V.D. heeft bijgedragen, is de abortuskwestie. Net  ver-
bijstering is alom - niet in het minst door het J000V0D0-Hoofd--
3estuur -' gereageerd op het stemgedrag van de Eerste Kamerfractie 
van de V0V0D 

De eigenzinnige en ondoordachte opstelling van enkele leden van 
deze fractie, die hun eigen Tweede Kamerfractie alsmede de beide 
liberale indieners van het initiatiefontwerp van V.V.D. en PvdA 
als een baksteen lieten vallen, leidde tot het scherpste conflict 
in de V.V.D. in jaren, dat voornamelijk door de stuurmanskunst 
Van de partijvoorzitter tot een voorlopige 
oplossing kon worden gebracht Hiermee was echter wel een zware 
slag toegebracht aan de band die liberalen en socialisten ondanks 
alle polarisatie op het gebied van de geestelijke vrijheid toch 
meestal verenigde0 

De buitenspelpositie waarin de V V8D zich thans bevindt kan leiden 
tot verstarrng van standpunten en verzuring van bestuurlijk talent 
Dit zal in de V.V.D. moeten leiden tot bezinning op het rendement 
van'dekqers van de afgelopen vier jaar. 

Naar de mening van de J00 V0D dienen de Nederlandse liberalen 
de komende jaren met kracht te streven naar het doorbreken van 
de polarisatie. 

Deze mening heeft de J000VODO neergelegd in twee moties, die in 
maart op het vintercongres te Amsterdam werden aanvaard. In een 
van deze moties sprak de J00 V D uit dat het op langere termijn 
- dus niet alna. de verkiezingen'-van mei1977 -mogelijk moet 
zijn dat PvdA en V V0D gezamelijk regeringsverantwoordelijkheid 
dragen. Hiermee schaarde de JOOVODO zich achter haar erelid  
Mr.  W.J. Geertsema, diè voor een dergelijke doorbraak al eerder 
pleitte. 



Ook deed de J000VODO een beroep op V.V.D.en D'66 om een beleid 
te voeren dat samenwerking binnen én partij mogelijk maakte 
Hiermee werd uitwerking gegeven aan het standpunt van onze ere-
voorzitter wijlen  Drs.  H .A. Korthals, dat de tolerantie onder 
liberalen zo groot moet zijn dat niet twee zich liberaal noemende 
partijen naast elkaar behoeven te bestaan. 

Het is langs deze lijnen dat naar onze mening de herorintatie 
in de Nederlandse politiek zich za], moeten voltrekken. 



JAARVERSLAG 1976 - 1977 

DE POLITIEKE ACTIVITEITEN VAN DE J000V.D. IN HET VERENIGINGSJAAR 
1976, -  1977. 

Hoofdbestuursbeleid 

Twee doelstellingen stonden in het hoofdbestuursbeleid in het 
afgelopen jaar centraal: het uitbouwen van het internationale 
werk en het verstevigen va-i de organisatorische basis van de 
J.00VOD. 

11 
In beide opzichten zijn duidelijke resultaten ge-

boekt. 

Voor het eerst sinds de oprichting van de J000V.DO in 1949 
heeft een internationaal secretaris binnen het hoofdbestuur 
gefunctioneerd De verhoogde activiteit ip internationaal 
terrein is onder meer tot uitdrukking gekomen in de wederop-
richting vande Commissie Buitenlandse Politiek, inhet 
instellen' van vier onder de CouPo ressorterende subcommissies, 
in het organiseren van  een landelijk congres over een aspect 
van buitenlandse politiek, en in een verheugende stijging 
van het aantal J.O.V.D.'ers dat naar internationale bijeen-
komsten kon worden uitgezonden. Belangrijke successen werden 
geboekt bij. het beïnvloeden van de V.V.D.amendementn op het 
verkiezingsprgramma van de Europese Federatie van Liberale 
en Democratische Partijen, en bij de verkiezing  an  een 
J.O,V.D..'er tot lid van het hoofdbestuur van de Europese. 
Beweging. 

Ook de verhoogde activiteit van het hoofdbestuur op. 
organisatorisch gebied heeft vruchten, afgeworpen. In maart 1977 
lanceerde het hoofdbestuur het PLAN 2000, een reeks adviezen 
voor de afdelings- en districtsbesturen, met als doel 
een verdubbeling van het aantal leden in én jaar. Thans, 
bij het afsluiten van dit jaarverslag, blijkt het aantal-be- -
talende leden te zijn toegenomen met 500 en blijkt het 
aantal afdelingen te zijn gestegen met 12 tot 57. 

Ter ondersteuning van het PLAN 2000 heeft het hoofdbestuur een 
tweetal Vraagbaken uitgebracht, bevattend de politieke uitspra-
ken van de J.00V.D in het afgelopen verenigingsjaar, en een 
uitgebreide reeks politieke, oganisatorische en finäncïele ad-
viezen.Obk werd een intrôduktieweekend voor bestuursleden van 
nieuwe afdelingen 'gehouden, en belegde het hoofdbestuur een,aan-
tal vergaderingen met de afdelingen uit resp. het norden, oosten, 
midden, zuiden en westen van het land. 

Op bïnnerzlands politiek gebied was, het hoofdbestuursbeled gericht 
op vergroting van de J.O.V,D.-invloed binnen de VOVOD., en op het 
leggen van contacten met het bij de verkiezingen in mei 1977 ver-
rassend herrezen D'66, Duidelijk waarneembaar was, de J.O.V..D.-in-
breng bij het totstandkomen van het V.V.D.-verkiezingsprogramma 
voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. 

Zeer verheugend was de stijging van het aarital(oüd)J.O.V.D.'ers 
op betuurl'ijke functies in de V.V.D. Zo werden a.g.v. de verkie-
zingsuitslag van mei 1977 drie nieuwe (oud)J.O V.D.'ers benoemd 



tot lid van de Tweede Kamer, en  een lid van de Eerste Kamer. 
Verschillende (oud) J0O.V0D0ers werden het afgelopen jaar 
benoemd tot afdelingsbestuurslid van de VOVOJO 

Een vierde tvaaanhduiende zorg voor het h&fdbestuur 
uitvoering van de C.R.M.-subsidie, en meer in het 

bijzonder de consequenties voor het persoeebelq4en het 
financiie beleid. Na het ontslag full-time 
adjunct-secretaresse konden per I juii 1,977 twee: nieuwe 
stafmedewerkers worden aangesteld Voorts konden op 6 septem-
ber 1977 de 'E Weel  jaar slepende ohderhandelingenf,  met het 
dagelijks bestuur van de V V.D over,  de consequenties van de 
C0R M -suhsjdic met bevredigend resultaat worden afgerond. 

Tenslotte was het kweken van kader, onder. meer ddor het 
vergroten van het aantal landelijke J00 V D -commissies 
van drie naar negen, voor het hoofdbestuur een belangrijke 
prioriteit 

MOTIES .. 
: 

Op de verschillende congressen werden de volgende moties 
aange omen 

eeN 

motie van he hoofdbestuur over de Europese Beweging0 
- motie van het hoofdbestuur over d JYMEC 
- motieyan het N '.: wiuur dvede EODOSO 
- motievn de ar-del -rig  Dordrecht over een nationale feestdag. ,  
- motie van het district Noord over .het V0VJJ.-cönceptver- 
kiezingsprogrrma 

- motie van het ditrict Noord over het aantal Kamerleden 
- motie van het dlstrLct Noord over de VOVODO en de vermogens- 
aanwasdélinq 

- motie van hc district Noord over J00 V.D.-congressen. 
- motle  an  het disarict Noord over het-'*jaarcongres 1977. 
- motie van he district Noord over de Driemaster 
- motie van de afdeling Amersfoort en Omstreken over de 
leefijdsqrenzen van het passief kiesrecht 

- motie over  dc  verkiezirrqrogramma's van de Europese partijen. 
-  mote  van net district Oost over de J 0 V D0-resoluties. 
- motie van cc efdeling  Prnnem over de pnafhnkelijkheid 
van de J Ö V0 

- motie over het.-extern. publiceren van notas. (diversen) 
- m01ie district Noord over het opstellen van een 
conccp 2esolt1e0 

mstnrdcm 

- motie van hCL hoafdhcstuur over de stmbusaccoorden0 
- e van han hoofdbestuur over de P v d0A en de VOVODO 

-_motie vu het hoofestuur over de V.V.D. en D66z 
- motie  an  net dsbricr Noord over kerhnergie0 
- iuiotie van  an'-  dstL LCt Noord over multinationals. 



's-Hertogenbosch:  

- motie Zuidmolukse vraagstuk I 
- motie van de afdeling Dordrecht over het Zuidmolukse 

1. vraagstuk (I). 
- motie van de afdeling Amsterdam over Vrede en Veiligheid.
- motie van de afdeling Arnhem over deD'riemaster' 

FOODBESTUURSVSRKLARINGEN 

Het hoofdbesyuur gaf in het afgelopen vereniglngsjaar de 
volgende verklaringen uit 

- verklaring over Tealtronic (begin 1977) 
- verklaring over de Nederlands 'Volksunie (9 mei 1977) 
- verklaring over de Contourennota 1.1 (27 mei 1977) 
- verklaring over Charta 1 77 (4juni 1977) 
-, verklaring over alternatieve samenlevingsvormen (10 juli 1977) 
- verklaring over de grondpolitiek (11 juli 1917) 
verklaring over de accoorden van Helsinki, namens het 
PJK op voorstel van de JOVD 
verklaring.. over. de V.V.D. en de vakbeweging (september 1977) 

NOTA'S 

;In het afgelopen verenigingsjaar heeft het hoofdbestuur 
: wederom enige politieke nota's uitgebracht 

- Nota Europese Eenwording 

Ter gelegenheid van het jaarcongres te Groesbeek, het 
oprichtingscongresvfl de  Liberal  and  Radical youth 
Movement  of  the  Euroeán  Community  op 3 en 4 november 19769  
en het congres van de  Federation  of  Liberal  and  Democratic 
Parties  in  the European Community  op 5, 6 en. 7 november 1976 
bracht het hoofdbestuur in oktober 1976 de nota Europese 
Eenwording uit In deze nota werd sterk de nadruk gelegd 
op de verantwoordelijkheid van de politieke partijen 
(i0p v., de regeringen) voor de voortgang van de Europese 
integratie In de nota Europese Eenwording sprak het 
hoofdbéstuur zich ook uit voor de aanstelling vañ een 
internationaal, secretaris door de V.V .D.  

Notitie Contourennota 

Eveneens in oktober 1976 stelde het hoofdbestuur een aantal 
kanttekeningen op naar aanleiding van de discussienota 

o "Conturen van ecn toekomstig onderwijsbestel11  Deze 
notitie werd opgenomen in de bundel "Reacties op de 
Contourennota' van het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen (juli 1977) In de notitie werd de oprichting 
van een J 0V D -Onderwijscommissie aangekondigd, die tot 
taak zou krijgen de herziene versie van de 'Contourennota 
te becoromentarieren0 



- India-nota 

Als follow-up van de th..1976gèhouden them.dagover'mnsen-
rechten bracht het hoofdbestuur in november 1976 een zwart-
boek uit over de schendingen van de. rechten van de mens 
in India Dit rapport is ter informatie toegestuurd aan 
°d lid-organisaties van de Wond  Federation  of  Liberal  and  
Radical Youth  (WLRY)O 

- Notitie Studiefinanciefjg 

In de nptitie over studiefinanciering, die in januari 1977 
werd uitgegeven, legde het hoofdbestuur de nadruk op de 
financiele onafhankelijkheid van de student Vanuit deze 
invalshoek werd de nota studiefinanciering van.staatssecre-
tans Klein (16 januari 1974) bekritiseerd) 

-
.
Nota Grondpolitiek 

Th mei 1977. bracht de Landbouwcommissie onder verantwoorde- 
lijkheid van het hoofdbestUUr de nota Grondpolitiek-uit. 
In deze  note  werd ingegaan op de wetsvoorstellen met 
betrekking tot het voorkeursrecht voor gemeenten en de 

• gebruikswaarde van grond. Ook werd een uitgebreide 
analyse van de problemen rond de grondpolitiek ge:geyeno 

Open Brief over qeesteli jke vrijheid 

Tijdens de kabinetsformatie richtte het hoofdbestuur zich 
in een open brief tot formateur Den Uyl, om de aandacht 
te vestigen op een groot aant.al.zakenop lief gebied van 
de geestelijke vrijheid, die om een spoedige oplossing 
vragen. De voorstellen die het hoofdbestuur in de open 
brief deed zijn met name in de Tweede Kamerfracties van 
D 1 66 éfl V q VODO goed ontvangen.-`  

DIVERSEN 

Het. in het- afgelopen jaar gevoerdè bihnenlands politiek 
beleid mag succesvol genoemd worden. Verheugend was de aan-
dacht die J 0 V0D0-ioties en resoluties het afgelopen jaar 
in breda kring - niet in het minst van de pers - ontvingen 

Het hoofdbestuur heeft de pressiefunctie., van de :JOLM.:. 
- behalve door het steunen van (oud ;V;trrs in het 
verkrijgen van bestuurlijke functies - getracht onder andere 
op de volgende manieren gestalte te geven 

Op een drietal V V0D0-verkiezingsprogramma's werden/worden 
amendementcn ingediend. Een uitgebreide reeks amendemenLten 
is via V V D -afdelingen ingediend op het ontwerpprogram van 
de VOVODO voor de Tweede Kamerverkiezingen0 Een groot 
aantal Van deze ampdementen (gepubliceerd in De Driemaster 
van juni 197 7) is in het d'finitieve program opgenomen. 
De J0:00V0D0-amendementen op het Europese verkiezingsprogram 
worden elders in dit jaarverslag besproken. Bij het uitkomen 
van dit jaarverslag waren amendementen in voorbereiding 
op het geactualiseerde V.V.D.-program voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 1978. 



Een aantal J0O0V.,D0ers werd door het hoofdbestuur gekandi-
dateerd voor landelijke partijcommissies van D 1 66 en V.V.D. 

De contacten met een aantal Tweede' KamerledenVn V.V.D. en 
D 1 66 zijn geintensiveerd. In een reeks gesprekken met het 
hoofdbestuur van D 1 66 en de voorzitters van de Tweede en 
Eerste Kamerfracties van de VOV O DO zijn de meest recente 
moties en resoluties van de J00 V,D0, alsmede het politieke 
belèid van respectievelijk D 1 66 en V.V.D. besproken. In 
deze oontacten is ook de Open Brief over geestelijke vrij-
heid van het hoofdbestuur 'aan kabinetsformateur Den Uyl 
onderwerp van bespreking geweest. ,  

In deze Open Briëf deed het hoofdbestuur een tiental concrete 
suggesties, varierend van vervanging van het huidige huwelijks-
recht •door en liberaal contractrecht voor alle samenlevings-
vormen, tot aanpassing van de abortuswetgeving langs de 
lijnen van het wetsontwerp Veder/Geurtsen - Lamberts/Roethof. 

In contacten met de dagelijkse besturen van de Kmercen-
'trales in 'de V.V.D. werd aangedrongen op instelling van een 
landelijke partijcommissie over Europese aangelegenheden. 
Langs andere kanalen is het, houden van politieke congressen 
en aanstelling 'van een internationaal secretaris in de 
V0'V0D bepleit-. 

CONGRESSEN 

In het afgelopen verenigingsjaar werden er wederom di-ie 
sigewonet? congressen gehouden, te weten op: 

30 en 31 oktober 1976 het jaarcongres te Gresbeek, 
12.èn 13 maart 1977,het wintercongres te 'Amsterdam,' 
18 en 19 juni 1977, het zomercongres te 's-Hertogenbosch  

GROESBEEK  

Het jaarcongres in Groesbeek had tot thema: Europese. Eenwording0 
Als sprekers waren uitgenodigd:  Drs.  J.M. Den UyL, die onge- 
twijfeld tot de grote' opkomst op dit congres heeft bijge- 
dragen, 'de heer Brinkhorststaatssecretaris, en de heren 
De Koster (V0V0D0) en  Vander  Hek (P0v0d0A0) Vooral de 
discussie tussen de heren De Koster en Van der Hek veroor- 
zaakte de nodige hilariteit. Ook de'heer Bri'n'khorst oogstte 
succes met zijn opmerkingen over de VOVODO die hij beschouwt 
als een conservatieve partij waardoor het'C0D0A0 in Neder- 
land de dienst kan blijven uitmaken. 
De zeer uitgebreide resolutie over dé Europese Eenwording 
die een diepgaande discussie uitlokte kon' op het congres 
in Groesbeek niet volledig behandeld worden en werd op 
een buitengewoon congres definitief vastgesteld. Mede door 
de prominente sprekers kreeg het congres in Groesbeek ruime 
aandacht in de pers, 

Tijdens de huishoudelijk vergadering trad Aritta Blok 
af als vide-voorzitter organisatie, zij werd opgevolgd 
door Monique Bouman die eerst secretaris'interne organisatie 
was. Ed Nijpels die internationaal secretaris buiten het 
hoofdbestuur was werd vervangen door een internationaal 
secretaris binnen het hoofdbestuur: Ad de Laet0 



AMSTERDAM 

Het: wintèrcongres in Ansterdam vond plaats in De Brakke 
Grond en stond in het teken van de verkiezingen. Uit dien 
hoofde waren de parijvoorzibters:van de drie röotste partijen 
als sprekers uitgnodigdDovend!eri  - zouden mc- vr H. van Someren-
Downer en de heer E. van Thijn met elkaar in discussie 
treden. Vanwege de kabinetsperikelen lieten de sprekers 
ui t het progressieve en confessionele kamp op het laatste 
moment verstek gaan. Dankzij de aanwezigheid van bns erelid 
Geertsema en de heer H. Jacnbse die spontaan aanbodèn de 
opngealln plaatsen in te nemen, kreeg het congres toch 
voldoende allure. De heer Korhals Altes onderstreepte in 
zijn overigens zeer gematigde rede, dat regeringssamenwerking 
tussen P0vd0A0 en V.V.W.de eerste jaren volstrekt uit-
gesloten geacht moet-  worden. 

Tijdens de huishoudelijke vergadering waarin o.a. het 
•rapport van de Commissïe-Dees werd besproken, trad J000V0D0-
voorzitter Johan Remkes in verband met zijn Tweede Kamerkandi-
datuur af. Hij werd opgevolgd door onze huidige voorzitter 
Gijs de Vries. Deze legde in zijn congresrede de nadrukbp 
de wenselijkheid van toekomstige regeringssamenwerking :.€us_ 
senrPvodoAo en VOVOD O , een uitspraak die door het congres 
in een motie werd onderstreept. 

s-HERTOGFNBOSCH 

Het congres met als onderwerp Vrede en Veiligheid—-verliep 
in een goede sfeer. Hoogtepunt was ongetdjfeld de rede 
van de SecretartooGenoraai van de NATO de heer Luns, die 
het congresonderwerp op de van hem bekende huthôristïsche 
wijze belichtte. Daarnaast waren als sprekers aanwezig 
de heren Rbling en Van Eekelen. Beide prekers 11etgn 
een uitstekende indruk achter. De resolutie Vree en 
lfeilioheid erd met kennis van zaken door de Cor tsie 

::olitik uerc1edigd hetgeen resulteerd in het 
1,---ast ongeuij zigd aannemen van de resolutie. -- ------- 

Op dit conc-Tres traden Na-got  van Guldener en Peter Vrijsen 
OM sbucticredenen af als 3-lid en werden opgevolgd door 
Rino Schreuder en Iris Lantain0 

-- P crON CONGRESSEN 

Der LIC A - delJng van  dc  resolutie "Europese Eenwording" op 
-- heL'jaa - conqres meer • Lijd 'vergde dan veracht was, werd 
besloten ror de afwikkeling h±e'vdn eh Buitengewoon 
Congec Le orcaniseren Dit congres vond plaats op 
15 januari -te Ahrsfoort 

THEMADAG -- 

On  het moment dat: dit jaarverslag werd sarnengeteld was 
een 'themadag in voorbereiding over het Zuidmolukse vraagstuk. 



VEREN.  

In het afgelopen jaar werden drie verenigingsraden ge-
houden, te weten op 15 januari. te Amersfoort, 14 mei in 
Arnhem en 3 september wederom in Arnhem. 

Arrarsfoort: 

Over de kandidatuur van Gijs. de Vries, Ad de Laet, Frank de 
Grave1  respectievelijk als voorzftter, vice-vooxEz1tter poli-
tiek en internationaal secretaris bracht de verenigingsraad 
positief advies uit. . 

De vergadering ging accoord met - de voorstellen van het hoofd-
bestuur een 'PLAN 2OOO' te. lanceren, en de Vraabaak te 
herzien. 
Bert Kramer en Gerard Derriks werden op deze verenigings-
raad in de redactie van de Driemaster benoemd0 
Het hoofdbestuur -zegde toe extia aandacht. te zullen besteden 
aan-het - midden van het land. Ook werd besloten niet over te 
gaan tot het aanstdIlen van een auditor namens ñ 'of ,  
-meerdere 'afdelingen bij hoofdbestuursverjaderingëfl. Naar aan-
leiding vanlet rapport van de Commissie  Dee  werd besloten 
de onafhankelijkheidreso1uti.e v.an het hoofdbestuur aan het 
congres voor te leggen. . . . . . . . 

Arnhem (14 mei): 

De verenigingsraad bracht positief advies uit over de 
(Endidatuien van. Iris Lantair-Kersten als aJgmeën sécreta-
ns en Rino Schreuder als tweede secretaris. .' . 
De onderwerpen voor het zomer en jaarcongres werden door 
de vergadering vastaesteld0(resp0 Vrede en Veiligheid en '  
Ii-n liberale, visie op 'welzijn). .. . -. . ... . 

jdens deze vergadering word uitvoerig aandacht besteëd 
aan het ledenwervingsbeleid. . . 

Door het hoofdbestuur werd- toegezegd enige tips vo:o - - 

financie.le acties ten behoeve van de afdelingen op te' nemen 
in het JIB-info0  

Tevens werd een introductieweekend voor de nieuwe afdelings- 
b;eSt en aangekondigd0  

Het hoofdbestuur deelde mee dat met de LOSOVONO overeengeko- 
men is, elkaar op landelijke congressen uit te nodigen 
maar geen verdere banden aan te gaan. 

Arnhem( 3 september): 

fle kandidaturen  'an  Reinout van 3rug.eh.. als opvolger van.  
Ad de Laet en ,van Jan' den Dekker', dié de: plaats' van - 

Klaas Roze zal innemen werden door de ve'eniging'sraad- 
positief beoordeeld. 'L• 

Het hoof.bestuur maakte melding van het ui±br'erlqen van 
enkele nota's waaronder de.nota grondpolitiek. Verder'' -  
deelde het hoofdbestuur mee dat de onderwijscommissie 
prima werkt terwijl commissies voor volkshuisvesting en 
verkeer in het leven zijn geroe n. Een commissie volksge-
zondheid zal door het hoofdbestuur overwogen worden. 
De verenigingsraad werd in kennis gesteld van de oprichting 
van een aantal nieuwe afdelingen te weten: Zwolle, 
Roozendaal, Breda, Drechtstreek, Steenwijk en Leeuwarden. 



Tenslotte kondigde het hoofdbestuur aan dat het heeft be-
sloten vier separate commissies in het leven te roepen 
die zullen ressorteren onder de CouPo0 De commissies 
zijn: ontwikkelingssamenwerking, Oost-Europa, Verenigd 
Europa (EOEOGO), V.N.-commissie. 

KERNPROGRAMMA 

Het Politiek Kernprogramma van de J000VODO is in november 
1976 offic±eeel aangeboden aan de partijvoorzitter van de 
V.V.D. Het samenvallen van de •persconferentie waarop dit 
gebeurde met de verklaring van  Mr.  A.A.M. van Agt in het 
zg. HMehtendebat was er de oorzaak van dat de publicatie 
van het kernprogramma teleurstellend weinrigpubliciteit 
kreeg. 

Op basis van het kernprogramma heeft het hoofdbestuur voor -
propagandadoeleinden een vijftal "kernpamfletten'-' opgesteld. 
Drie van deze propagandafolders bevatten informatie over 
de politieke ideeen van de J000VODO, een bevat een schets 
van de organisatiestructuur, en n bevat de beginselverkla- 
ring van de J000VODO, die door het hoofdbestuur is opgesteld 
op grond van de oude beginselverklaring uit 1.966 en de 
Resolutie Liberalisme uit 1976. 

UGfl TS TUUR 

Bj de aanvan van het verenigingsjaar was het hoofdbestuur 
als volgt samengesteld: 

voorzitter - Johan Remkes 
vice-voorzitter politiek - Gijs de Vries 
vice-voorzitter organisatie Arietta Blok 
algemeen secretaris - Peter Vrijsen 
penningmeester - Klaas Rooze 
tweede' secretaris - Margot van Guldener 
secretaris interne organisatie - Monique Bouman 

internationaal secretaris buiten het hoofdbestuur: Ed Nijpels 

Na de jaarlijkse Algemene Vergadering te Grdesbeek was de 
samenstelling: 

voorzitter 
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter organisatie 
algemeen secretaris 
penningmeester 
tweede secretaris 
inter'nationaal secretaris 

- Johan- Re-ke. 
- Gijs de Vries 
-. Monique ournah 
- Peter Vrij sen 
- Klaas  Roo-ze 
-. Margot van Guldener 
- Ad de Laet 



Na de Algemene Vergadering 
van het hôdbestuu 

voorzitter 
vicevoorzitter politiek 
vice-voorzitter organisatie 
algemeen secretaris 
penningmeester 
tweede secretaris 
internationaal secretaris  

in Amsterdam was de samenstelling 

- Gijs de Vies 
Ad de Laet 

- Monique Bouman 
- Peter Vrijsen 
-. Klaas Rooze 
Margot van Guldener 

- Frank de Grave. 

Tijdens de Algemene Vergadering in 's-Hertogenbosch  werd 
de samenstelling van het ioofdbestuur gewijzigd en kwam 
er als volgt uit te zien: 

voorzitter 
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter organisatie 
algemeen secretaris 
tweede secretaris 
internationaal secretaris 
pennihgmester 

Hef hoofdbestuur vergaderde in 
te weten op: 

- Gijs de Vries 
- Ad de Laet 
- Monique Bouman 
-' Iris Lantain-Kersten 
- Rino Schreuder 
-' Frank de Grave 
- Klaas Rooze 

het afgelopen jaar. 14 maal, 

in Den Haag 
in Utrecht 
in Zwolle 
in Nijmegen 
in Utrecht 
in Ede 

, in Hoenderlo 
in Zwolle 

'in Nijmegen 
in Groniigen 
in - DenHaag 
in Bergen op Zoom 
in Haarlem 
in Putten 

roi 1 er 19/6 
- 27 november 1976 
-. 1.0 december 1976 

8 januari 1977 
30 januari 10 77 

- 28 februari 1977 
2 + 3april 1977 

- 22 april 1977: 
7 mei 1977 

- 4 juni 197 
25 juhf 1977 

- 27 ËugustUs 1977 
18. september' 1977 
22 +, 23' oktobér 1977 

SECRETARIAAT 

In het  afgelopen jaar hebben er enige veranderingen op 
het secretariaat plaats gevonden. Onze stafmedewerkster 
Fiette Hoffstedde, verliet op 1 juni het'secretariaat. Ze 
werd opgevolgd. door 2nieuwe stafmedewerkers, ,te weten 
Paul van Lith" en Teddy Koning', die respectievelijk full-time 
en part-time op het secretariaat werkzaam zijn. Met de 
uitbreiding van onze "mankracht" hebben wij de mogelijkheid 
ek:-egen om het secretariaat nog beter te laten functioneren. 
Dit heeft o0a0 geleid tot een reorganisatie van het archief, 
het uitbrengen van de Organisatorische en Politieke Vraagbaken 
en niet te vergeten veelvuldig contact met afdelingen en 
districten. De contacten met de pers verlopen beter dan ooit, 
hetgeen vooral te danken is aan onze oud algemeen secretaris 
Peter Vrijsen die hiertoe een beä-igrijke bijdrage heeft ge-
:1.everd0 



Onlangs is door het hoofdbestuur  een persmap uitgebracht 
waaruit de pers duidelijk moet zijn dat de JOOVODO een 
onafhankelijke jongeren organisatie is. 

DRIEMASTER 

Dit verenigingsjaar zijn eii' 5 Driemasters uitgekomen. De 
redactie van de Driemaster is in januari uitgebreid met 
Gerard Derriks en Bert Kramer. Als auditor woont na eerst 
redactielid te zijn geweest de internationaal secretaris 
de redactievergaderingen bij0 Datde redactie goed draait 
blijkt uit het feit dat er praktisch geen klachten meer uit 
de vereniging komen. 

MEDEDELINGENBLAD 

Het mededelingepb-n het hoofdbestuur aan de afdelingen 
en di'strictè?i 'kam dit aar regelmatig uit., te weten 12. 'maal. 
Getracht te bliven voorzien in de toenemende behoefte 
aan informatledie mede eefl geVolgisvan een groeiend 

:±al0 Het hoofdbestuur' vertrouwt er dan ook op dat de 
a:de1ings en districtsbesturen de informatie in het mede- 
delingenblad doorspelen aan haar 1edén ' 

Tot op 30 september 1977 telde het leden,s,,tand van het 
mededelingenblad + 37 abonnees en de mail-list vermeldde 
+ 110 adressen. . . 

VRAAGBJ\AK 

Het hooPdbestuur heeft besloten dit jaar' een volledig ge-
wijzigde vraagbaak uit te brengen Gekozen is voor een 
pJ islng in een Organisatorische en een Politieke Vraagbaak 

Net het uitbrengen van deze vraagbaken wil het hoofdbestuUr 
met name de jonge afdelingen een steun in de rug geven 
HaL is de bedoeling dat de, overige afdelingen cje vraagbaken 
gebruiken bij het inwerken . van nieuwe bestuursleden0 
In de Organisatorische Vraagbaak werd behalve een lijst 
van addelings en districtsbesturen, gedetailleerde informatie 
opgenomen over de financiele, organisatorische en publici-
taire kanten van het afdelingsbestuurslidmaatschap8. 
De Politieke Vraagbaak bevat een overzicht van de. meest 
rece'-te notmes, resoluties, en hoofdbestuursverklaringon0  
Hi  cc g oe belangstelling van de  ant  van de afdelingen 
voor de vraCgbaken blijkt dat dit initiatief van het 
hoofdnesuur in een duidelijke behoefte voorziet. 



OPGANISATIE 

Uitgaande van-de stelling dat een politieke organisatie 
pas dan optimaal kan draaien als ze een solidé organisatorische 
basis heeft, is door het hoofdbestuur het afgelopen jaar 
de nadruk gelegd op de uitbouw van deze basis.  
Mede dankzij de C.R.M.-subsidie is het mogelijk geweest de 
activiteiten aanzienlijk uit te breiden. 

Op het wintercongres te Amsterdam is het PLAN 2000 officieel 
ceaanceerd, de bedoeling- van-dit plan is om in een jaar 
LJjd zoveel mogelijk leden te Werven. Ïn het achterhoofd 
werd hier-)ij de verhoogde politieke activiteit gehouden in 
V-- nd de vler verkiezingen in ruim n jaar 
die voor de Tweede Kamer in mei 1977, die voor het Europese 
Parlement in het voorjaar van 1978, die voor de gemeenteraden 
en de Provinciale Staten in mei-.juni 1978 

Ir het kader van het PLAN 2000 zijn tot nu toe in elk 
H3.info een aantal praktische tips en adviezen aan de af 
delingen opgenomen. Ter bevordering van de communicatie 
n  tar  intensivering van het afdelingsbezoek werd de 

vliOgencie Brigade ingesteld;-deze bestaat naast  seen  aantal  
PD  cden uxt vertegenwoordigers van de verschillende regio's 
van,  het land. Deze Vliegende Btigadeondèrhoudt de contacten 
met de, afdelingen en verleent ondérsteuhende diensten, vooral 
n nieuwe. afdelingen. De Vliegende Brigade heeft vergaderd 

or) 27 februari, 7 april, 12 mei, 19 juni en 3 september. 

}-- resultaat tot nu toe is een sterk verbeterde communicatie 
tuen het hoofdbestuur en de afdelingen en een ledenwinst 
'' ± 500 nieuwe leden In de studentensteden zijn 
çecoordineerde activiteiten n de introductietijd georganiseerd. 
Tiaçewerkt zal worden naar de komende veTtkiezingen0 

De orote belangstelling en actualitèit vahL de politiek 
r net, algemeen heeft geleid tot een stroom vragen \'ooiç 

L fornatie materiaal Het propagandapakket bestaande uit  
hat  kernprogramma, stikker, affichs, politiekë resoluties 
(J (Je verschillende nota's is daarom dit jaar uitgebreid 
not 1  kernpaflecten waarin in het kort de J000V D., standpunten 
oar een aantal ij belangrke zaken staan verwoord0 

dha Vor hebben en groot aantal afdelingen eigen propaganda- 
t r:iaal vervaardigd 

'ls vervolg op de enqu€te die in m 1977 is gehouden onder 
V 0 1) .-afdelingen, zijn diverse pogingen verricht om te komen  

ax  de oprichting van nieuwe afde] ingen in chtergebleven" 
gebieden0  
ii .eeft geresulteerd in de oprichting van de volgende 
[' hangen 

r i-Wcsc Salland 3 december 1976 
afn0 s - rtogenbosch 29 december 1976 
afc cue 17 januari 1977  
add  Haren 9 maart 1977 
afi0 Alphen a/d Rijn 9 maart 1977 
add0 Zuid-Oost Utrecht 17 maart 1977 
add0 Sneek 5 mei 1977 



- afd. ZuidLimburg 
'afd Zvolle 

=-'afd. Eindhoven e.o., 
afd. Rijvodel 

- afd. Roosendaal 
- afd. Baronie van Breda 
- fd0 Steenwijk 
afd. Drechts-fteek 

6 mei 1977 
26 mei 1977 
27 mei 1977, 
1 juni 1977 

29 augustus 1977 
17 september 1977 
23 september' 1977 
6 oktober 1977 

Bij het uitkomen  ran  dit jarversÏag werden pogingen gedaan 
een J000V0D0-afdeling op te richten in 'Walcheren, Dokkum, 
Heerenveen het Westland, Purmerend, Aalsmeer en Dronten0 
Hier draaien reeds kleine groepjes die toewerken naar een 
afdelingsverband. ' 

In de J000VODO functioneren thans het district Noord en 
het district Oost. Het midden van het landheeft een niet-
officieel samenwerkingsverband; in het westen van het land 
wordt de mogelijkheid onderzocht naar een samenwerkingsver-
band, evenals in het zuidwesten en het zuiden0 

Dankzij de C.R.M.-subsidie was het mogelijk kadercursussen 
-te organ1;seren.0 Deze cursussen werden door het hoofdbestuur 
• als - zeer belangrijk beschouwd daar kadervorming eenvan 
'onze 'eerste doelstellingen is. ' De vereniging heeft daar 
blijkbaar een andere mening over: op de twee georganiseerde 
weekends waren maar net voldoende mensen aanwezig. De 
resultaten van deze cursussen zijn desond.nks zeer goed te 
noemen, ook de deelnemers waren zeer enthousiast. De eerste 
kadercursus is gehouden in de Volkshogeschool te Bergen 
met als thema "liberalisme". Als sprekers waren 'aanwezig 
de heren H0 Jacobse (V0V0D0) en de Leidse politicoloog 
prof. . H. van Gunsteren0 Zij spraken over het liberalisme 
en het conservatisme. (3, 4 en 5 februari 1977) 

Het tweede weekend op'9", 10 en 11 september 1977 te Eerbeek, 
is een introductie-weekend geweest voor nieuwe afdelings-
bestuurders. ' Ook dit. weekend kan ondanks de geringe, beang-
st'ellng een succes genoemd worden. Als sprekers over de 
geschiedenis van de J000V0D0 ftaden op de heren Nypels en 
Nijpels,,beide oud J000V0D0-véorzitter0 Een dergelijk 
introductieweekend zal zeker opnieuw georganiseerd worden. 

Om de vereniging financieel draaiende te houden is gestart 
met de A0A0D0-cte (Advertenties, Abonnees, Driemaster). 
Ondanks de korte tijd dat we hier een grondige cmpagne 

'in gestrt zijn, kunnen de resultaten tot nu toe bevredigend 
worden genoemd. In iedet geval zal in dezelfde trant door 
wordnyi gegaan. 
Als laatste punt kan genoemd worden het informeel overleg 
dat het afgelopen jaar heeft plaats gevonden tussen het hoofd-
bestuur en de regio!s, het zogenaamde 'HB-spreekuur". Dit is 
gehouden op 27 februari, met de' vertegenwoordigers van het 
middenvan het land, op 16 april met het oosten, op 24 juni 
met het zuiden, op 25 september met het district Noord, 
Oost en het westen des  lands.  



RAAD VAN BEROEP 

In het verenigingsjaar werdèh door de Raad van Beroep 
geen zaken behandeld. 

- - 

COMMISSIES 

Een van de doeltellingen van het hoofdbestuur in het afge-
lpen jaar was het uitbreiden en stimuleren van het aantal 
landelijke commissies, enerzijds om kader evormenen 
anderzijds om de studiefunctie"vai'"de J000VODO (en dus de 
kwaliteit van de pressiefunctie) te verbeteren'. 

Commissie Europese Eenwording 

Ter voorbereiding van het-ja-ar-con-gr-eä  te'Groesbeek stelde 
het hoofdbestuur de Commissie Europese .EenWording in0 
Wegens- tijdgebrek op het jaarcongres werd de discussie 
over de door deze commissie opgestelde resolutie afgerond 
te Amersfoort. . 

De Landbouwcommissie stelde een rapport samen over de grond-
politiek, dat werd uitgebracht onder verantwoordelijkheid
van het hoofdbestuur. Dit rapport kreeg de nodige aandacht 
in de landbouwpers Een thethadag over landbouwbeleid kon dit 
jaar niet gehouden worden, aangezien de daartoe schriftelijk 
geconsulteerde. v-erenigingsraad besloot tot het organiseren 
van een themadag over het Zuidmolukse vraagstuk. 

Onderwijscommissie - - 

Dit jaar is door het hoofdbestuur besloten tot de-instelling 
van een landelijke Onderwijscommissie. Bij het verschijnen 
van dit jaarverslag werkte deze commissie aan een nota 

-naar aanleiding van de tweede versie van de Contouennota0 
De Onderwijscommissie heeft een groot aantal malen vergaderd, 
en organiseerde o0a0 een studiedag 

Commissie Buitenlandse olitiek 

Het hoofdbestuur.heetde Commissie Buitenlandse Politiek 
(CoBuPo), die een aantal jaren niet had gefunctioneerd, nieuw 
leven ingeblazen. De CoBuPo verdedigde op het Zomercongres 
te Den Bosch met succes de door haar opgestelde Resolutie 
Vrede en Veiligheid0 Met het oog op de mogelijkheden van de 
J000VODO om het buitenlands beleid van de vernieuwde 
Tweede Kamerfracties van V0V0D0. en D 1 66 te beinvloeden, 
is het hoofdbesturr overgegaan tot de oprichting van vier 
onder de CoBuPo ressorterende subcommissies, te weten 
een Commissie Europa, een Commissie Oost-Europa, een 
Commissie Ontwikkelingssamenwerking en een V.N.-commissie. 

Deze commissies hebben tot taak gekregen de ontwikkelingen op 
hun werkterrein nauwkeurig te volgen, en waar mogelijk de 
opstelling van zoveel mogelijk Kamerfracties te beinvloeden. 
De V.N.-commissie heeft daarnaast ten doel het komend jaar 



een J000VODO er als jongerenvertegenwoordiger in de 
Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergaderi,ngvande 
V.N. benoemd te krijgen. 

Commissie Welz4Jn . '. 

Ter voorbereiding van het jaarcongres heeft het hoofdbestuur 
een Commissie Welzijn ingeste1d0 Hct ligt in de bedoeling 
dat deze Commissie de resultaten van het 
in een nota over dit, onderwerp. •' . 

Commissie Verkeer en Vervoer - 

Dt jaar is. door het hoofdbestuur een Commissie-Verkeer en 
Vervoer ingesteld. 

Commissie Volkshuisvesting ' 

Dit jaar is door het hoofdbestuur een Commissie Volkshuis-
vesting.ingesteld0  

Commissie tot herziening van de statuten en bet huishoüdelijk 
req!ement_van de J000VODO 

Op het congres te Groesbeek besloot de .... 
'-instelling van een Commissie tot 'herziening- van de statuten 
en he, !huish,oudelijk reglement, met als,leden Ruud Jager 

n (voozi'tter), 2Ed Nijpels, -Arietta Blok en'Pe,ter Vrijsen. 1. 
Een -concept-ontwerp van deze, commissie ,werd ter" amendering 
'aan fde]ingen,' 'districten en hoofdbestuur toegezonden.0 

INTERNATIONALE ZAKEN 

Internationale zaken zijn in de lange gédh1ïL'ah 
',de JO&VODO altijd wat, 'stiefmoederlijk 'behandeld. Op het' 
laatste ja'arcongres van -deJ000V0D0 in GroesbeEk. heeft het 
hoofdbestuur aangekondigd daarin verandering te willen 
brengen.- en eerste 'aanzet 'hiertoe werd gegever door het 
opnemen van een internationaal secretaris binnen het hoofd-
bestuur. Twee internationaal secretarissen hebben hieraan 
het afgelopen verenigingsjaar hun beste krachtei gewijd. 

Begonnen werd met het weer 1'éii in "I'àè''V i''de 
Deze ui-b 9 personen best'aande'commissie -heeft 'hard gewerkt 
:Met als; meest tastbare resultaat het uitbrengen van "de Re- 
solutie Vrede , -V en Veiligheid.,  erder'hebben vele: CoB'uPo 
leden talloze conerentie;s opinterna,tionaal gebied 

' :inb.innen en buitenland bezocht0 
 

De contacten met de EFLRY (Europese Federatie van Radicale 
en Liberale. 'Jeugd) werden geintensiveerd. J0OV0D0-verteg'en-
woordigers bezochten «s-ernin:ars van EFLRY in Oslo (over 
energie), in- Corsica -'(over de, problematiek van Zuiduropa), 
het Li-beral,e Jeugdkamp in Neukirchen, 'en een seminar, i" 
Lerbach over de Europese verkiezingen. Een J000VO'DO 'er 
bezocht op voordracht van EFLRY een ,talencurus in 
Engeland. 

 



Mede dankzij inspanningen van de J000VODO werd dit jaar 
de LYMEC (Liberale Jeugdbeweging van de Europese Gemeen-
schappen) opgerichte De J000VODO activiteiten in dezen 
worden het beste geillustreerd door d.e verkiezing var: 
landelijk voorzitter Gijs de Vries tot-Secretaris-Generaal-

van LYMEC en het fei.t dathet oprichtingscongres - van LYMEC 
in Den Haag werd gehouden. 

Middels het P.J.K. (Politiek Jongeren Kontakt) heeft de 
J000VODS zich sterk gemaakt voor de - verkiezing van en 
J000V0D0-lid tot jongerenvertegenwOödierThiïd VN0 
Ondanks fel verzet vri de J000V0D0-vertegenwoordiger in 
het bestuur van het P.J.K., werd opnieuw geen J000VODO 'er 
maar een kandidaat uit de .FOJ.OGO. (,P0v0d0A0-jongeren) benoemd. 
De J0O0VID0-kandidaat Sipke Swierstra: werd reservekandidaat. 
O.a. om  bij de verkiezing voor de nieuwe jongerenvertegen-
woordiger nog meer druk op de ketel te kunnen zetten werd 
de V.N.-werkgroep van de J000VODO. opgerichte 

JOOVOD 'ers namen deel aan de werkzaamheden van de 
Werkgroep Internationale Contacten van het P0JK0, aan de 
V.N.-werkgroep van deze organisatie, in het Dagelijks 
Bestuur van het Nationaal Komité Internationaal Jongeren-
werk (NKÏJ),dat helaas per 31 december wordt opgeheven. _  

Op instigatie van het hoofdbestuur vonden gesprekken plaats 
tussen een hoofdbestuursdelegatie en medewerkers van • de 
ambassades van Indonsie, de V.S.en Spanje. Naar aanleiding 
van het gesprek op. de Amerikaanse ambassade werd op J000'VbDo 
initiatief namens alle Nederlandse politieke jongerenorga-
nisaties verenigd in het P0J0Keen open brief gestuurd 
aan de Ameikaanse Minister van Buitenlandse Zaken,  
Cyrus Vance,  met het verzoek een positieve houding ten op-
zichte van het agendapunt jeugd op de V.N. agenda in te 
nemen. 
Kdrtgeleden bezocht een 9 man sterke J000V0D0-delegatie 
de Indonesische ambassade voor een gesprek met een groep 
Indonèsische jongeren : - 

Op het vlak Europa ondernam het hoofdbestuur een aantal 
nieuwe initiatieven. . Zo werd :J 0 V0D0'er Cees van Beukering 
op voordracht van het hoofdbestuur van de Europese Beweging 
Nederland benoemd. Via het Nationaal Comité Rechtstreekse 
Verkiezing Europese Parlement werd de financiele basis 
gelegd voor J0Q0V0D0-activiteitn in het kader van de 
directe verkiezingen van het Europese Parlement 

Een groot succes werd geboekt op de partijraad van de 
V.V.D. in Rotterdam op 7 september 1977 Meer dan de helft 
van de amendementen die het hoofdbestuur had ingediend 
op het ontwerp-verkiezingsprogramma van de Europese 
Federatie van Liberale en Democratische Partijen, werd na 
intensief lobbywerk door de V.V.D.-partijraad overgenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat in dit eerste jaar volwaardig 
J000VODO werken op internationaal terrein veel is bereikt. 
Het meest verheugende is echter de respons dat de J000V0D0-
leden geven op de internationale activiteiten. 



Zodanig zelfs dat  hat  hoofdbetuureen gehele nieuwe 
structuur voor het internationale J0O0V0D0-werkheeft 
ontworpen die de'afgèlopen Verenigingsraad aan - de:  
leden is gepresenteerd. 

POLITIEK JONGEREN KONTAKT 

Ook dit jaar bestonden met het P.J.K. weer uitstekende 
contacten. Het hoofdbestuur, dat ook dit jaar door 
Gijs de Vries in het'P030K0-bestuür werd vertegenwoordigd, 
heeft met name de begeléiding bij de technische uitVoering 
van de C.R.M.-subsidieregeling zeer gewaardeerd. 

Mede met steun van de J000VOD, werd de Oud-secretaris 
van de ARJOS, John Toxopeus, door het bestuur tot staf-
medewerker van het P.J.K. benoemd. Een grote teleurstelling 
vormde ook dit jaar de afwijzing van J000V0•D0-kandidaat 
Sipke Swierstra als jongerenvertegenwoordiger naar de 
V.N. Door een intensieve voorbereiding via de ingestelde 
V.N.-commissie hoopt het hoofdbestuur hierin het komende 
jaar verandering te brengen. 

Twee verklaringen' werden dit jaar door het hoofdbestuur 
aanhet bestüur van het P.J.K. voorgelegd. Beide verklaringen 
'werden door alle bij het P.J.K. aangesloten organisaties 
ge.st:eun.d0 In een verklaring werd steun betuigd aan 
bewegingen :voor de mensenreckten in Oost-Europa, öals 
Charta,1 770 De andere verklaring was gesteld in de vorm 
van een petitie aan de Amerikaanse Minister van Buitenlandse 
Zaken  Vance,  en verzocht om steun voor de Nederlandse 
voorstellen met betrekking tot het agendapunt jeugd in 
de V.N. 

De internationaal secretaris had dit jaar zitting in de 
Werkgroep Internationale Contacten van het P.J.K. en 
de algerneen.secretaris vertegenwoordigde 'de 'J000V0D0 in 
de Eva'luatiecommjssj.e Subsi'diering Polit-iek''Jonçerenwerk0 

• In deV0N0werkgroep war'd".Kees:NederÏoföp'gevolgd door 
Eric Smeets 

Sinds augustus "1977 ".staan a11'e J0&'0V0D0-afdelingéh op 
de verzendlijst Van hetLP'0J0K0_bUlletïn, waarin informatie 
wordt gegeven over pas verschenen brochures en andere 
gegevens 'worden' verstrekt die voor 'de uit'Voèring Van' 
politiek jongerenwerk van belang zijn. 



C.R.M.-SUBSIDIE 

Het uitvoeren van de subsidieregeling voor politieke jongeren-
organisaties heeft ook dit jaar weer een groot deel van de tijd 
van het hoofdbestuur in beslag genomen. De personeelsadministratie 
ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste taken van de lan-
delijk penningmeester, terwijl met name de algemeen secretaris 
belast was met het dagelijkse personeelsbeleid. Het in dienst 
treden van twee in plaats van een stafkracht betekende een ver-
lichting van de werklast van het hoofdbestuur, die echter werd 
gecompenseerd door een forse uitbreiding van de dienstverlening 
aan de afdelingen, o0a0 in de vorm van het uitbrengen van de 
Vraagbaken en het reorganiseren van archief en ledenadministratie. 

Met ambtenaren van het ministerie van C.R.M. en met stafmedewer-
kers van het P.J.K. werd verschillende malen uitgebreid van ge-
dachten gewissel over de uitvoering van politiek jongerenwerk. 
In de loop van het jaar werd een tussentijds evaluatierapport 
uitj.bracht0 

ONAFHANKELIJKHEID 

Op het wintercongres te Amsterdam kon de al jaren slepende dis-
cussie n0a0v0 het rapport van de Commissie Dees over de onafhan-
kelijkheid van de J000VODO worden afgerond. In de Resolutie On-
afhankelijkheid bevestigde de J000VODO haar onafhankelijkheid, 
en bepaalde een aantal criteria voor de verenigbaarheid van be-
stuursfuncties in de J000VODO met bet lidmaatschap van politieke 
organen. 

De vereniging heeft met het aannemen van deze resolutie een his-
torisch besluit genomen. Voor de komende jaren ligt de lijn van 
de J000VODO vast; in het concept-ontwerp voor nieuwe statuten en 
een nieuw huishoudelijk reglement is hiervan de neerslag te vinden. 
Met het uitdrukkelijk bevestigen van onze onafhankelijkheid is 
bovendien een mogelijkheid geschapen om meer nog dan voorheen als 
gesprekspartner te fungeren voor 'liberalen in de verstrooiing". 

Met het aanvaarden van de Resolutie Onafhankelijkheid is de posi-
tie van de J000VOD O  in bet politieke krachtenveld gemarkeerd: in 
volledige autonomie zullen wij onze standpunten blijven bepalen, 
om daarna te trachten zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op 
de praktische politiek. 

's-Gravenhage, 6 oktober 1977 Iris E.J.M. Lantain-Kersten 
Algemeen Secretaris 
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