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1012 RT AMSTERDAM 
tel. 020 - 242000

HEI 7901/01 17 januari 1979

Beste mensen,

Het eerste nummer van HBInfo van het jaar is vreer klaar. Zoals 
je ziet, is deze keer het nieuwe internationale nieuwsinfo 
"INTERFO' 'er een gek oppél d..' V qo r verdere introductie verwijs ik 
naar dit blad zelf..

Ook in 1979;hopen wij het HBInfo regelmatig te kunnen laten 
verschijnen, zodat iedereen tijdig de nodige informatie over 
het wel en wee van de vereniging kan krijgen.
Ook algemene informatie over afdelingen en districten krijgen . 
hun plaats in HBInfo, mits deze informatie tijdig ingezonden 
wordt. . ■

Mededelingen -
- per 1 februari a.s.zal Yvonne Krabbenbos ons om privéredenen 

verlaten. Wij hopen zo snel mogelijk deze vakature weer inge
vuld te hebben;.

- tijdens het afgelopen jaarcongres zijn er vragen gesteld mbt. 
een mogelijk abonnement van de JOVD op een knipseldienst. Om 
financiële redenen hebben vrij afgèzien van een abonnement.
Om toch een overzicht te krijgen van de persberichten waar 
de JOVD in voorkomt, verzoek ik de afdelingen en districten 
nogmaals de knipsel (of kopieën ervan) op te sturen naar het 
Algemeen Secretariaat.

Met vriendelijke groeten,
Norbert Klein 
Algemeen Secretaris
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ACTIVITEITEN KALENDER.

j anuari
18 afd. Den Haag nieuwjaarsborrel
22 Utrecht verkiezingsbijeenkomst

afd.Utrecht Barend Schreuders(CPN)spreekt over 
werkgelegenheid. aanvang:20.OOu 
plaats:Poort van Kleef,Mariaplaats

23 afd.Apeldoorn Robin Linschoten en Herman Schaper
(D'66) spreken over internationale politiek, 
aanvang:20.OOu plaats:"de doofpot",Nieuwstr 6 

26 Zeeland, verkiezingsbijeenkomst
afcl.Meppel de heer Hoogeveen spreekt over het 

democratiseringsproces op scholen, 
aanvang.: 20". 15u plaats: zaal Kwint te Meppol. 

afd.Sneek de hereh Ed van Thijn en Huub Jacobse 
praten over de of samenwerking tussen de
PvdA en de VVD in de naaste toekomst moyelijk 
is. aanvang:20.OOu plaats:"onder de linden", 
marktstraat 11

februafi
2 afd.Dordrecht algemene ledenvergadering

plaats:politiek centrum
afd.Noord Veluwe afd.vergadering ever kernenergie 

te Epe
3 afd.Kennemerland LUSTRUM spreekster:mevr.A.van de

Kappeijne van de Coppello.aanvang:15.30 u 
plaats:rest. van Aken,Baan 1 te Haarlem.

8 afd.Rijnmond Ed Nijpels, spreekt, aanvang:19.30u
plaats:Sanctus Laurentius,Vondelweg 101 

13 District Noord verkiezingsbijeenkomst
aanvang:20.OOu plaats:rest. de Beurs 

16 afd.Dordrecht politiek café 'in het politiek centrum
22 afd. Den Haag borrel

maart
3 afd. Rijnmond LUSTRUM

onderwerp:consumentenbeleid. : ■
NAGEKOMEN ME DE DELINGEN
24 jan.afd. 

30 jan.afd. 

26 jan.Afd.

9 feb.Afd.

Groningen: Algemene Ledenvergadering. Plaats: 
Café de Beurs. Aanvang: 20.00 uur.
Groningen: borrel. Plaats: Café Grote Griet, 
Grote Markt. Aanvang: 20.00 uur.
0. Gelderland: Ir. I<. Heringa spreek over ont
wikkelingssamenwerking. Plaats: hotel de Roskam 
Hoofdstraat 26 te Corssel. Aanvang: 20.00 uur. 
Zaanstreek: FEEST wegens 71' jarig bestaan. 
Plaats: Hotel Pc Prins to Nestzaan. Aanvang: 
20.30 uur.
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Data om vast rekening mee te houden%

3 maart Themadag Consumentenbeleid in het kader van het 
lustrum van de afdeling Rijnmond.

10 maart Verenigingsraad te Amsterdam (o.v.)
24 maart Lustrumcongres te Ede 
7 april Buitengewone Algemene Ledenvergadering te Assen(o.v.)

NOTA V.N.
Onder verantwoordelijkheid van het ER heeft de VN-ccmmissie 
de nota over de Verenigde Naties uitgegeven met als titel 
"Het handvest als handvat".
Te bestellen bij het Algemeen Secretariaat; prijs ƒ 2,50 
(excl. porto).

NOTA J ON GEREN P. A A D
De afdeling Edam/Volendam heeft de nota jongerenraad uitge
bracht.
Nadere informatie t . bevragen bij Jan van Zanen (tel. 02993- 
72910).

SCHRIFTELIJKE RAADPLEGING VERENIGINGSRAAD
I.v.m. vakatures in de Driemasterredactie stelt het Hoofd
bestuur voor om Bart Lijdsman (afd. 's-Hertogenbosch),
Frank v.d. Vorm (afd. Dordrecht) te benoemen als Driemastor- 
redacteuren.
Het hoofdbestuur vraagt advies m.b.t. dit voorstel aan de 
verenigingsraad.
Omdat de Verenigingsraad Nieuwe Stijl nog niet bijeengeroepen 
kan werden, betreft deze schriftelijke raadpleging de "oude" 
verenigingsraad, dus de voorzitters en secretarissen van iedere 
afdeling.
Graag hadden wij voor 1 februari a.s het advies schriftelijk 
binnen. Indien afdelingen het advies niet binnen de gestelde 
termijn naar het Algemeen Secretariaat gestuurd hebben, wordt 
er van uitgegaan dat men positief adviseert.

Namens het Hoofdbestuur - Norbert Klein

N.B.
I.v.m. het opstellen van de nieuwe adressenvraagbaak ver

zoeken wij de efd.elingen hun nieuwe bestuurssamenstelling e.d. 
op te geven aan het Algemeen Secretariaat, voorzover zij 
dit nog niet hebben gedaan.
Tevens delen wij mede dat het politieke Kernprogramma niet 
meer leverbaar is.
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Hier volgt de inhoud van een Persverklaring uitgegeven 
door het hoofdbestuur d.d. 15 januari 1979 over de 
Vietnamese_bootvluchtelingen.

Na beëindiging van de oorlog in Vietnam heeft de neder- 
landse regering al vrij snel besloten tot het verlenen 
van ontwikkelingshulp aan dit door de oorlog zwaar 
gehavende land.Met instemming heeft de JOVD deze stap van 
de regering indertijd begroet.Immers het herstellen van 
geschonde betrekkingen en het geven van humanitaire 
steun kan de wereldvrede alleen maar bevorderen.
Met afschuw echter heeft de JOVD kennis genomen van een 
toenemend aantal berichten over de politiek van Vietnam. 
Een politiek namelijk die zodanig is dat duizenden 
Vietnamezen zich gedwongen voelen het land te verlaten, 
daarbij de barre omstandigheden waarin ze terecht komen 
op de koop toenemend.
Bovendien heeft Vietnam inmiddels kennelijk zoveel 
reserves opgebouwd en naar verluid steun ontvangen van 
de Sovjet Unie dat het een dusdanig leger heeft kunnen 
bpboüwen,dat een verovering van het buurland Cambodja 
in enkele weken was gerealiseerd.Dat deze acties geen 
noodzaak waren ter verdediging van eigen land staat 
voor de JOVD als een paal boven water.
In de gegeven omstandigheden lijkt het de JOVD dan ook 
hoogst onwaarschijnlijk dat de nederlandse ontwikkelings
gelden hetzij direct hetzij indirect niet ten goede 
zouden komen aan de oorlogsactiviteiten van Vietnam.
De JOVD is dan ook van mening dat de nederlandse regering 
de hulp aan Vietnam onmiddellijk moet staken.Voorts zou 
de nederlandse regering,gezien de omstandigheden waarin 
duizenden zgn. bootvluchtelingen ten gevolge van de 
praktijk van het Vietnamese bewind verkeren,de vrijkomende 
ontwikkelingsgelden moeten bestemmen voor de Vietnamese 
vluchtelingen.Overleg daarbij met de hoofdcommissaris 
voor vluchtelingzaken in de V.N. waarborgt een juiste 
besteding van dit geld voor een bij uitstek humanitair 
doel.
Daarnaast zou Nederland in EEG verband actie moeten onder
nemen om het lot van de vluchtelingen te verbeteren.
De Europese landen zouden gezamenlijk moeten komen tot 
het opnemen al dan niet tijGelijk,van vluchtelingen 
binnen de EEG.



De Verenigingsraad nieuwe stijl.

Als alles goecl is zijn de data van de verkiezingsbijeen
komsten voor cle Verenigingsraad thans vastgesteld. De 
afdelingen dienen,voorzover ze dat nog niet gedaan hebben 
nu snel(en tenminste twee weken voor de verkiezingsbijeen- 
komst)hun kandidaten plus plaatsvervangers aan het Alge
meen Secretariaat door te geven,zodat zij op haar beurt 
al deze namen weer kan doorgeven aan alle afdelingen in 
de desbetreffende provincie.Iedereen weet dan wie in zijn 
provincie de kandidaten zijn.
Voor het begin van de verkiezingsbijeenkomst dient de 
voorzitter van de bijeenkomst(de voorzitter van de organi
serende afdeling cf het organiserende district)de beschik
king te hebben over de stemformulieren van de afgevaar
digden. Dit dient net zo te geschieden als cp de congressen 
Iedere afdeling benoemt afgevaardigden,die één stem of 
twee stemmen kunnen krijgen.Dit stelt men op schrift, 
ondertekend door de voorzitter en secretaris van die af
deling en stuurt het naar de desbetreffende voorzitter 
of men overhandigt het papier voor aanvang van de vergade
ring. Bij de stemming kan in een ronde iedere afgevaardigde 
zijn ene stem of zijn twee stemmen uitbrengen op een kan
didaat of twee kandidaten een stem geven als men twee 
stemmen heeft.De kandidaten met het hoogste aantal stemmen 
zijn gekozen voorzover er zetels in de desbetreffende 
provincie beschikbaar zijn.
Voor plaatsvervangers geldt dezelfde procedure in een 
nieuwe ronde.' ro
15 februari moet iedere verkiezingsbijeenkomst achter de 
rug zijn.Het is dan hoog tijd om het vacuüm van de laatste 
maanden weer op te vullen.
Dreigt er iets mis te gaan,neem dan snel met mij contact
op.

Robert de Haze Winkelman 
Laan van Poot 214 
2556 EJ 1s-Gravenhage 
tel.070-655174.

In juni worden eindelijk de Europese Verkiezingen gehouden 
Het is rond de verkiezingen zorgwekken stil doch zorg dat 
jouw afdeling er de nodige aandacht aan schenkt.Het is 
dan wel zaak om daar nu al mee te beginnen omdat als de 
verkiezingen naderen er waarschijnlijk een rush is op 
sprekers en dan zou je achter het net kunnen vissen.
Voor propaganda-en voorlichtingsmateriaal kun je altijd 
terecht bij de Europese Beweging,Alexanderstraat 2,2514JL 
1s-Gravenhage.tel.070-631014/634616.
Bij het Algemeen Secretariaat is gratis een krant speciaal 
uitgegeven in verband met de Europese verkiezingen te 
verkrijgen.tel.020-242000.



Informatie Bulletin Internationaal Secretariaat.

Hier is het dan T
Het. eerste nummer van het internationale informatiebulletin 
van de JOVD.
OOrspronkeiyk bevatte dit nummer een fraai getekende kop, 
edoch de landelyk.voorzitter heeft het oorspronkelyke 
stencil, inclusief de fraaie kop, bij het afdraaien de: 
vuilnisbak in geholpen.
Wacht dus op het tweede nummer i
Het is de de bedoeling, dat dit Bulletin -INFORO genaamd- 
zes keer per jaar zal verschijnen, hetzij los, hetzij als 
"bijlage by het H.B.-info.
Alle afdelingen zullen een exemplaar ontvangen, maar ook 
individuele leden kunnen zich abonneren, (inclusief.H.B.- 
infc a ƒ 15, alleen het INTERFO kost ƒ 10,-)
Het INTERFO is bedeeld om meer bekendheid te geven aan het 
.internationale werk van de JOVD en de mensen die op dit 
terrein al actief zijn, beter te informeren.
Zo zullen er seminars en andere internationale bijeenkom
sten in worden gepubliceerd, verslagen van door JOVD1ers 
bezochte seminars, interessante artikelen op buitenlands 
terrein,adressen van buitenlandse zusterorganisaties,e.d.
Daarnaast zullen de internationale JOVD-commissies,gewag 
maken van hun activiteiten en zullen zo mogelyk ook de 
internationale activiteiten van afdelingen en districten 
(b.v. grenscontacten) worden vermeld..
Belangstellenden.voor dit INTERFO worden verzocht zich op 
te geven, bij het Algemeen Secretariaat te Amsterdam.
Natuurlyk zijn niet alleen abonnees welkom, doch ook "in
gezonden, stukken" van leden; let daarbij wel op de sluitings 
datum veor 'het inzenden van copy, die bij het algemeen secre 
tariaat te bevragen is.

Sipke B. Swierstra, 
Internationaal Secretaris.
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ONDERWERP: "Regionalism and Regional Policy in Europe"
Duur Seminar: van 11 october tct en met 17 october 1978.
Aanwezig voor de J.O.V.D.: Bart Lijdsman.

Conclusies ;
;- Het was een leerzaam seminar met enkele terzake zeer kundige 

sprekers. Teleurstellend was het feit, platste weinig deelnmers 
zich betrokken bij het seminar zelf.
- Door de ingestelde werkgroep die zich vooral bezig hield ijiet 
de politieke kant van het seminar-onderwerp werd een rapport op
gesneld. (zie bijlage)
- Volkraar Kallenbach kondigde maatregelen- aan om in het vervolg 
te zorgen dat iedereen aanwezig zou zyn, ook dop niet-seciale 
meetings, en tijdig een zgn. national report zou schr-ven.
Hiervoor wordt als sanctie overwogen het-inhouden van een be
paald percentage van de reiskostenvergoeding.

Ten aanzien van het programma hetvclgende:
Dé introductie op 11 october: Paco Rabena (vice-voorzitter van 
■EFLRY) stelde in een betoog van ingeveer 15 minutén dat de pro
blemen van Noord en Zuid Europa van verschillende aard zijn.
Deze problemen hebben gemeen dat zij.allen onder.de noemer eco
nomische oorzaken kunnen worden geplaatst. Het doel van de EG is 
het spreiden van de welvaart. Dp dit moment wordt alleen hulp ver
strekt aan een regio als er een bepaald plan is waar die hulp in 
past. :;;
Op dinddagmogen 12 october gaf dhr. Pere Pi-Sunyer een interes- 

: santé lezing over de historie van Spanje, speciaal tegen de achter
grond van de ontwikkeling van Catalonië. De spreker, minister van 
onderwijs en cultuur van de "Generalitat ot Catalonia". was niet ond 
tevreden met de voorgestelde nieuwe spaanse Grondwet die Catalonië 
een zekere autonomie geeft. Catalonië is niet geïnteresseerd in een 
"Federate State" . De nieuwe grondwet geeft Cat.afconië nog niet een 
onafhankelijke rechtspraak en politiemacht', maar dat is misschien 
iets voor de toekomst..
's-Middags hield Alexandra Chirco (EFLRY vice-president) een weinig 
interessant verhaal over de "Regional Problems" in Italië: met 
name in Sicilië en Sardinië. Hét kwam hier op neer dat het onder
ontwikkelde Zuid-Italië niet spoedig tot ontwikkeling zal komen, 
vanwege de corruptie. Zij steldé dat de staal-industrie in het Zui
den .behouden moest blijven en ontvouwde het plan dat multinationals 
verplicten zouden moeten worden bepaalde bijdragen te leveren tot 
de ontwikkeling van bepaalde regio"s.
Graham Watson (EFLRY vice-president) liet verstek gaan. De lecture 
van Yves S.chactzle van de franse radicale jongeren was dezelfde 
die al eerder goor hem in «gummersbach was gehouden: de franse re
gering deed weigig aan regionale politiek.
Karei de Gught van de belgische P W  jongeren liet verstek gaan.
Een andere P W  vertegenwoordiger Luud Vandervelden zefefee de situd 
tie in België uiteen.
Vrijdag 13 october: Bespreking van de nationale reporten van Dene
marken, Finland, Oostenrijk, Ijsland en Zweden.
’ S-middags vond de sarrenstelling van de werkgroepen plaats. Zoals 
opgemerkt was slechts i groep van de 3 groepen instaat een rapport 
te produceren. Hierin had o.a, Rob Vermeer plaats van de LSVN/JOVD. 
Zaterdag 14 october: rondgetourd over eiland.
Zondag 15 october: stierengevecht fcijgewoond.
Maandagochtend een voortreffelijke lecture bijgewoond van Michael 
Steed, President van de engelse Liberal Party. Zijn betoog kwam h 
hiex'op neer dat het U.K. altijd al een sterke reionale politiek 
heeft gekend in feite. Hij vindt dat de liberalen "devolution" 
moeten bevorderen.



VN-COMMISSIE

Sincis anderhalf jaar functioneert binnen de JOVD de lancle- 
tijke'-Vïï^c3jmi.£isXa.^en...wêrkgroep die zich bezighoudt met 
de Verenigde Naties. Onlangs heeft de eerste rota-va-E-ée-ze 
werkgroep het levenslicht aanschouwd.Deze nota geeft een 
introductie in de problematiek rondom de VN.De bedoeling 
is dat in de toekomst regelmatig nota's verschijnen over 
VN problemen,vanuit liberale gezichtshoek bekeken.Daarbij 
zal steeds op de actualiteit worden ingespeelü.Bovendien - 
wordt zo nu en dan een uitstapje georganiseerd om de leden 
zo, mogelijk een kijkje'achter de schermen van de VN te 
verschaffen.Onlangs heeft in dit kader een,bezoek aan het 
ministerie van buitenlandse zaken plaatsgevonden.

Genoemde nota is inmiddels "in druk" verschenen en a fl.2,50 
op het algemeen secretariaat te verkrijgen.

Het is duidelijk dat cle VN commissie een interessante 
commissie is,waarvan het lidmaatschap alleszins de moeite, ;; 
waard is!
Zolang' er bij de commissie nog vacatures zijn kun je. je 
voor de VN commissie opgeven bij de voorzitter van de 
commissie Arjen van Rijn,Poortstraat 14bis in Utrecht. .

Naast de reeds genoemde activiteiten heeft de VN commissie 
ook bemoeienis met de selectie van JOVD kandidaten voor 
de door het PJK uit te zenden jongerenvertegenwoordiger 
bij de Verenigde Naties.
De kandidaatstelling voor deze j ongerenvertegenwoorcliger 
is inmiddels geopend.Procedure en criteria waaraan iemand 
moet voldoen die als jongerenvertegenwoordiger wil worden 
uitgezonden,staan hieronder afgedrukt.
Diegene,die voor uitzending in aanmerking wenst te komen 
en meent aan de gestelde‘eisen te kunnen voldoen (til er 
niet te licht aan!) kan voor nadere informatie en opgave 
terecht bij de internationaal secretaris.
WEL ZO SPOEDIG MOGELIJK,IN IEDER GEVAL VOOR 22JANUARI!!

PROCEDURE SELECTIE JONGERENVERTEGENWOORDIGER BIJ DE VN

Jaarlijks in haar vergadering van december opent het bestuur 
PJK de kandidaatstelling voor de jongerenvertegenwoordiger. 
Binnen 4 weken na dato van de bekendmaking van de kandidaat
stelling kunnen de aangesloten organisaties schriftelijk 
maximaal 3 kandidaten stellen,welke minimaal aan de uit
sluitende criteria dienen te voldoen.
Onmidöellijk na de datum van de sluitingstermijn wordt 
, aan. , de kandidaten een schrijfopdracht verstrekt welke 
binnen 7 dagen na datum van de opdracht vervuld dient te 
worden
Afhankelijk van het aantal kandidaten kan de selectieprocedure 
in één of twee rondes uitgevoerd worden.
.Uiterlijk binnen 3 maanden na de opening van de kandidaat
stelling dient aah hét bestuur PJK een voordracht voorge
legd te worden.



SELECriECRITERIA JOl'öm^VEREEm'lVIDORDIGER B U  BE VN

a. De beschikbaarheid, 8 maanden full-time, k maanden part-time
b. Nederlander zijn en wonachtig in Nederland
c. Lid van een der aangesloten organisaties bij het PJK
d. Engels mondeling en schriftelijk beheersen
e. In het kalenderjaar van uitzending maximaal 26 jaar oud zijn
f. Beschikken over schriftelijke vaardigheden, zowel m.b.t. het schrijven 

van artikelen, het afnemen van interviews alswel het rapporteren over het 
verloop van het VN-projekt.

g. De kandidaat dient te hebben voldaan aan een schrijfopdracht.

Als zware aanbeveling gelden de volgende pürvEëHT
- Het hebben van ervaring in het werken met groepen jongeren van 1** 

t/m 20 jaar oud.
- Het hebben van politiek inzicht4 zowel inhoudelijk als organisatorisch,

in nederlandse politieke stromingen, het buitenlands beleid t.a.v. thema's 
die in de VN aan de orde komen, en die door ons aan de orde worden gesteld.

- Kornis van internationale politieke organen, de VN en aangesloten organisaties.
- Inzicht in mondiale politieke verhoudingen.
- Beschikken over goede kontaktuele eigenschappen.
Vh-projekt.
ü.et U K ,  waarbij ook- de JOVD is aangesloten, houdt zich onder andere 
bezig met een VK-projekt. Dit projekt bestaat in de uitgave van een^ 
aantal boekjes over de Verenigde Katies. Hieraan is gekoppeld een uit
gebreide hoeveelheid lerarenmateriaal. De bedoeling is dat leraren^ 
waarschap Pijle%r op middelbare scholen van de boekjes en dit materi
aal. gebruik mak.en, als zw hun leerlingen willen informeren over de 
Verenif uw Katies. Ook niet d e VU smaeiüiange.ad< onderwerpen als inter
nationale betrekkingen, ontwik elingssaraenwerking en rechten van de 
mens worden behandeld, bovendien warden regelmatig kranten uitgegeven 
waarin aktuele onderwerpen worden behandeld, Erg leuk is. bijvoorbeeld 
de uitgave, die volgeschreden wordt door de N'eaerlandkse. jongerenverte^ 
genwooraiger in de delegatie naar de Vl'T, die in die krant verslag doet 
van zi;;n belevenissen en weaerwaardigheoen in Hew York tijdens de 
Algemene Vergadering van de VU, die elk jaar van september tot december 
gehouden wordt. Uit de oplagen waarin de verschillende boekjes en 
kranten verschijnen blijkt wei dat hier iiï eèn grote behoefte wordt 
voorzien. Als je eens wat materiaal .wilt bestellen, kim jje terecht bij 
net U K ,  Keizersgracht 209, Amsteraam.

VERVOLG VERSLAG SEMINAR IN PALMA Dl MALLORCA

Ook stelde hij dat het ontwikKelen van een bepaald "bewustzijn" van een regio 
kan leiden tot onverdraagzaamheid. Opgemsrkt zij nog dat men in Schotland wat 
anoers verstaat onder reqionalism'dan in England. Daar oedoalA men er 
provincies v.ae (Eng. counties). De slogan van de Scnotse liberalen ten tijde 
van ce verKiezingsstrijo was; "Schotland memoer of the U.N. sitting Detween
the ü.S. and Senegal". Dit spreekt voor zich wat de Schotten over devoiution vinden dunkt mijl



Structuur- Europa-comroissie

De commissie (cie) wordt geleid door een voorzitter, 3 secretarissen en een penning
meester.

De taak var. de voorzitter is het leiden van vergaderingen van de a e  en het coörrii.- 
neren van alle aktiviteiten in de ruimste zin van het woord, i-hj wordt benoemd door 
de voorzitter vari de CoÖuPa.

De eerste secretaris houdt zich bezig met vooral ae niet-interne correspondentie 
en aktiviteiten in'Nederland van de cie, üe tweede secretaris heeft als taak net 
verzorgen van fle interne cie correspondentie en aktiviteiten, ia behoort tot zijn 
werkzaamheden het notuleren van cie-vergaderingen, het versturen van oe notulen 
en uitnodigingen (ook naar de CobuPo), het Dijnouden van net archief en tiet opstel
len van een jaarverslag. De derde secretaris uelast zich voornamelijk met de cor
respondentie met het buitenland. De secretarissen woruen aangasteld door de cie- 
voorzitter. Zij vervangen in bovengenoemde volgorde ae voorzitter op cie-veryarieringe

De penningmeester.- is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Ook zal nij 
zorg dragen vour caoeaus voor gastsprekers. Afhankelijk van de financiële situatie 
van ae cie zullen aanvullende reiskosten vergoedingen woroenberstrekt aan ae cie- 
leuen. D.u.z. dat in dé regel aan iemand die binnen een straal van 7b km, met de 
plaats van samenkomst als centrum, woont, geen reiskosten zal worden vergoed.

Da cie-leüen worden benoemd door de voorzitter. Ieder lid, uitgenodigd voor
een uijeenkomst/vergadering, is verplicht zich tijdig af te meloen bij een van oe 
leden van het bestuur van de cie, wanneer hij of zij verstek moet laten gaan voor 
cie betreffende gelegenheid. Sterk aanbevolen voor el* lid van ae cie wordt liet 
lidmaatschap van de Europese beweging.

Het werkterrein van de cie behelst het volgen en uegeleider. van de turopese Ge
meenschap (EG). Hiertoe is het noodzakelijk.dat de commissieleden op zijn minst 
bekend moeten zijn met het werk van de 12 commissies die onder de zogenaamde 
Europese Commissie in Brussel resulteren. Ieder lid van de commissie houdt aich 
uaeroin glaciaal oezig met eer, van vooryenoemde commissies» Om de 7 maanden maakt 
hij/zij een verslag van zijn/'tjevindingen» Dit verslag wordt door de andere cie-leaen 
oestuoeerD, zodat een ieoer een tataar overzicht krijgt van de LG-proulematiek. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat ieder lid de berichtgeving m.ü.t. de EG in 
bepaalde dag-, week- en maandbladen analyseert en daarvan een archief Dijnuud.
Tot de aktiviteiten van de cie uehoort o.a. net kritisen vooruereiden van 
Europese congressen, seminars etc. en het evalueren van die bijeenkomsten. Afge
vaardigden van de cie op deze congressen zullen dus uiteraard verplicnt zijn 
verslag te doen.

Uiteindelijk moet de commissie zorg dragen vour een beter begrip o ij de D.C.V.D.- 
letien voorzover dit de "Europese problematiek" betreft.



Zoals bekend is de JOVD lid van de Europese federatie van liberale 
en radicale jongerenorganisaties, EFLRY, en van de LYMEC, de federatie 
van liberale en radica1 jongerenorganisaties in de EEG-landen.
Van beide organisaties ..'effen jullie hieronder de adressen aan, alsmede 
de adressen van de. aangsloten organisaties uit de verschillende landen.
Ook de bestuurssamenstelling staat vermeld.
Interessant is, dat de LYMEC (onder voorzitterschap van onze oud-voorzitter 
en thans Driemaster-hoofdredacteufc Gijs de Vries) een eigen , zeer lezens
waardig blad uitgeeft (Je. kunt je daarvoor wenden tot het secretariaat van 
de LYMEC)

In het volgende nummer van. INTERFO zal. een uitgebreide lijst worden gepu
bliceerd met lezenswaardige tijdschriften op internationaal, gebied.
Wie voor die lijst suggesties heeft wordt verzocht die. even door te geven!

Tevens zal dan aandacht worden besteed aan organisaties op internationaal 
terrein waar eigenlijk iedere JOVD-er lid van zou moeten zijn.
Vooruitlopend daarop noem ik alvast de adressen van Europese Beweging, 
Liberale Internationale, Jongerenraad. in de Europese Beweging en Jason.

Europese Beweging JEB
Alexanderstraat 2 Alexanderstraat 2
Den Haag DenHaag
Liberale Internationale 
Groep Nederland 
p/a Koninginnegracht 57 
Den Haag

JASON (Jong Atlantisch 
samenwerkingsorgaan 
Nederland) 
van Sto'lkweg !0 
2585 JP Den Haag

President: Volkmar Kaliersbach
Theodor-Heuss-Akademie - P.G.B. 34 0129 
D-5270 Gummersbach 31
Federai Republic of Germany - Te!. 02261/65033

Secretary Genera!: Lennart Rohdsn
Gustav-von-Veit-Str. 6 - D-5300 Bonn
Federai Republic of Germany
Tel. 02221/283535 (home): 02221/210061 (work)

Vice-Presidents: Aiessandra Chirco
Via Cherubini 18 - i-40141 Bologna - Italy 
Tel. 051/470251 
Pierre Houtmans
2, rue van Meyel - B-1020 Brussels Beigium 
Tel. 02/4263809 (home): 02/2302890 (work)
Paco Rabena
c l  Cuarie 109 - Valencia 8 - Spain 
Tel. 3258464 
Vesa Turtlainen
Antti Korpintie 4 B 19 - SF-G060Q Helsinki 60 
Finland - Tel. 30/797910 
Graharn Wataon
The Fits, Camden Rd, Bath, Avon 
United Kingdom - Tel. 0225/316060

Seeretary: Brigitte Bauer
Theodor-Heuss-Akademie - P.O.B. 34 0129 
D-5270 Gummersbach 31
Federai Republic of Germany - Te!. 02261/65033

M  SEGBETUHAT
Theodor-Heuss Akademle 
P.O.B. 34 0129 
D-5270 Gummersbach 31 
Federai Republic of Germany 
Tel. 02261/65033



SWEDEM
25. FeEkpartiets Ursgöomsförbund (FPÜ)

Box 6508 - Luntmakargatan 66 - S-113S3 Stockholm * Tel. 08/150800
26. Uberaia Studentfötbundei (LSF)

Box 6508 - Luntmakargatan 66 - S-11383 Stockholm - Tel. 08/150600

SWITZERLAND
27. Jungi'iherai© Bewegung der Schwete (JBS) . ,

c /o  Eüsabetn Kux - Seidenweg 14 * CH-3CT2 Bern - Tel. Q3l/23lSSo

UNITED KïNGDÖfi/t
•28. National .League of Young Liberale (NLYL)
''.-National Überal Club - T Whiiehai! Place - Lonöon SW 1 

"Te!. 01 /8332727
' 2&. Union of übera l Studente (ULS)

National übera l Club - 1 Whitehali Piace - Bondon' SW 1 
Te!. 0108392727

30. Scoitfsh Young Uberats {SYL}
2, Athóll Place - Edimburgh - Tel. 031/3376818

NOftWAY
21.
22.

Norgès Urtge Vënstre (NUV)
MöSiergala 16 - Osio 1 - Te!. 02/336985
Norges Liberale Siudentforbund (NLSF)
verss Les Kontor - tstsmougata 12 - N-7Q0Q Tiondheim
I e t  075/23915

SPAIN T
23. Juventudes Radleaies..(JR)

Claudio Coelio 128 - Madrid ,6 - T e l 2620340
24 Jov.entuts d’Esquerrs LiberaE (JELI

§/üch 56. ..prat 2a - Barceiona - Tei. 3019S33
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Secretary General 
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?§lë9?te_Exec.utiye
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Regresentative 
öf ÊfCrv Bureau

Secretariat

Nieuwe 7.ijds VböHjurgwal 
1012 RT. AMSTERDAM

Via di Pratale 66 
56100 P!SA

103, Val Ste Croix 
Luxembourg
c/o ULS Eurooean Dept, 
Clifton Road 5-CH0RLT0N 
f’ANCHERSTLR 21 ENGLAMO 
Finkenhofstr. 13 
0. 6000 FRANKFORT /M

Rafael LEWENTAL 
same adress

Pierre HOUTMANS
Rue de 'la Loi 15 
B. 1050 BRUXELLES
or Rue Bel Hard 93 
bte 5
B. 1050 BRUXELLES

Doria Dl PIETRO 
Rue Belliard 93 
Bte 5
B. 1040 BRUXELLES

020-242000 
071-130602 day 
070-243324 w.e.

050 570781

Office : 478537 
home : 29018
061-8818372

0611-596709 home 
1611-287207 Offi

02/230.28.90

02/230.20.75

02/230.20.75
02/735.46.14
02/735.69.63

f f i f  i i i i i i  n e s  y n n n o
fCELAND
31. Samband Ungra Framsoknarmanna (SUF)

Raudararstig 13 - 105 Reykjavik - Tel. 24480

MOR WAV
32. Folkepartiets Ungdom (Fö)

Prinsensgata 7 - Oslo 1 - Tel. 02/336905

UNITED KINGDOM
33. Welsh League of Young Liberals (WLYL)

c /o  Michael Lewent - Laura Place - Aberystwyth - Dyfed

'RELAND
34. Fine Gaai TCD

Ross Mac Mahon - Lissadell - 87 Poster Avenue - Blackrock, Co. 
Dublin - Tel. 882916

STAL.Y
35. Lega degli Studenti Liberali (LSL)

Via Frattina 89 - 1-00187 Roma - Tel. 06/688413

SPAIN
33. Juventudes Liberaies Canario (JLC)

Reyes Catóiicos 11 - Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 310505
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Zoals gezegd zal de JOVD ruime aandacht: besteden aan de 
Europese Verkiezingen.
Inhoudelijke richtlijn zal daarbij z ijn het gezamenlijke
verkiezingsprogramma van de ELD, de Europese Federatie van Liberale 
Liberale en 'Jemocrafci sche partijen in Euxujm. •
(Op dat prgr.anima heeft de JÖVD via de LYMKC' inv'1 oed gehad!)
Iedereen kan dat programma aanvragen op het adres Thorbeeke huis 
Koninginnegracht 57, Den Haag. Zeer aanbevolen;
Ter .ilhustrc.tie volgt hieronder de slotconclusie van dat programma.

D PEMOCRATS 
EUROPEEMS 

.. DEMOKftATEN 
■ ■ EUROPESE LIBERAAL-DEMOCRATEN.

EUROPAErSKE LIBERALE OG DEMOKRATER 
LIBERALI E DEMÖCRATICi EUROPEI

EUROPEAN UBERALS M  
'IlIBËRAUX DEMOCRATES
■e ü r o p Ais c h e  l ib e r a l e

De Europese Liberalen en Democraten verlangen dat cle huidige Europese Gemeen
schap uitgroeit tot. een werkelijke unie vari staten en volken. Deze unie moet 
democratisch zijn en nieuw (even inblazen aan veie tradities waarop wij, Europeanen, 
met Téoht trots mogen zijn. Zij moet ons in slaat 'stellen ons economisch en sociaal 
milieu te ontwikkelen volgens de beginselen van een sociale markteconomie, billijke 
verdeling van de rijkdom en echte gelijkheid van kansen voor alle mannen en vrouwen. 
Zij moet Europa in staal stellen ten volle bij te dragen tot de oplossing van de grote 
wereldproblemen. Ten slotte moet zij openslaan voor alle Europese landen die wensen 
toe te treden, hun deel van haar verplichtingen op zich willen nemen'en haar idealen en 
aspiraties willen delen.
In ons programma, dat op democratische wijze door ons Congres in november ‘77 
aangenomen werd, hebben wij uiteengezet hoe deze grootse taak kan worden vervuld. 
Als eerste Europese panijrormaiie hebbeii wij een aantal beleidslijnen voorgesteld, die 
moeten worden gevolgd om deze doeleinden te bereiken.
De aanstaande verkiezingen voor -het Europese Parlement vormen een belangrijke 
mijlpaal in onze bewogen geschiedenis. Voor de eerste maal worden de kiezers van 
België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, 'Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland en liet Verenigd Koninkrijk opgeroepen hun politieke rechten als Europese 
burgers uit te oefenen. Dit is iegelijk, een historische gebeurtenis en een grote kans 
voor de toekomst. Het is van-'hei'grootsté belang, dat deze kans wordt aangegrepen, 
De aanslaande verkiezingfen jzijn 'slechts een begin, Achter de verkiezingen zien wij naar 
de toekomst en naar de vete1 taken die ons wachten. Een nieuw, uniform kiesstelsel zal. 
moeten worden uigewerkt dat een rechtvaardige vertegenwoordiging van.., alle 
Europese politieke krachten-op Europees niveau garandeert. De huidige Europese 
Gemeenschap' moet zich ontwikkelen tot pen werkelijke Unie die de belangen van haar 
burgers kan verdedigen'en in 'hun aller naam kan optreden.
Door een massale opkornsi naar de stembus zullen de Europese burgers tonen, dat zij 
ten volle gebruik maken van hun zojuist verkregen rechten. Door hun stem te geven, 
aan een kandidaat van een der partijen van de Federatie van Europese Liberale en 
Democratische Partijen zullen zij de invloed versterken van hen, die onze gezamenlijke 
Europese toekomst willen bouwen op de hechte grondvesten van vrijheid, 
rechtvaardigheid en menselijkheid.



SEMINARS EN ANDERE INTERNATIONALE BIJEENKOMSTEN

Jaarlijks worden er door EFLRY,LYMEC en andere organisa
ties een groot aantal internationale bijeenkomsten geor
ganiseerd. Een groot aantal daarvan kunnen door individu
ele JOVD-e.^s worden bij gewoond; dit betreft dan met name 
de studie-bijeenkomsten,de zogenaamde, seminars.JÖVDers, 
die voor deze seminars belangstelling hebben/moeten zich 
zo vroeg mogelijk opgeven bij de Internationaal Secreta
ris,Het hoofdbestuur beslist,na overleg met de commissie- 
voqrzitters,wie naar welke bijeenkomst toegaat.Wie zich 
vogr een seminar opgeeft,moet er wel bij bedenken dat er 
in, de meeste gevallen van hemjgf haar) verlangd wordt 
een zogenaamd National Report te echrijven(al dan niet 
samen met bijv. een internationale of binnenlandse?com
missie).Het schrijven van een-verslag achteraf,is voor 
iedereen die voor de JQVD in het, buitenland.is geweest 
verplicht.
ijan volgen nu de data van de thans bekende seminars;

Tijd Onderwerp Plaats Organisatie
ELD3-4 febr. Growth and Employment Brussel

9-11 febr.. EC Foreign Policy Gent LYMEC
15-18 febr. Migrant Workers. Brussel EFLRY
15-18 mrt Liberalism and the 

media
Rome . EFLRY

7-9 april Verkiezingscongres 'Luxemburg ELD -
22-29 april New. int.Economie order Straassburg EFLRY
22-24 j'uni Seminar Liberale Inter- Stavanger Liberale

nationale Internationale
28 juni- Student Policy Dublin EFLRY
1 juli
26 juni- 
5 aug.

Summer Camp Spanj e EFLRY

11-16 sept New int.Economie Order Straasburg EFLRY/WFDY

Opgemerkt dient te worden,dat de genoemde data in de 
praktijk nog wel eens blijken te veranderen.Mededelingen 
daarover zullen,zo moge>ijk,in het INTERFO worden opge
nomen.
Met name de LYMEC heeft pog een aantal activiteiten 
voor ons in petto,vooral in het kader v#n de Europese 
verkiezingen;de data van die.bijeenkomsten staan echter 
nog niet vast.
Voor nadere inlichtingen kan men zich ten alle tijde 
richten tot de Internationale Secretaris.



JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD

MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN EN DISTRIKTEN

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
NIEUWE ZIJDSVOORBURGWAL 288 
1012 RT AMSTERDAM 
tel. 020 - 242000

HBI 7902/02 20 februari 1979

Beste mensen,

Naar aanleiding van de schriftelijke raadpleging van de 
verenigingsraad oude stijl zijn Bart Lijdsman en Frank 
van der Vorm door het Hoofdbestuur benoemd als. redactie
leden van de Driemaster.

Vanwege de jaarlijkse controle van onze ledenadministratie 
verzoeken wij alle afdelingen voor zover zij dat nog niet 
gedaan hebben een volledige...ledenlijst op te sturen.

Zaterdag 10 maart organiseert de Landelijke Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee een JONGERENMANIFESTATIE 
over de toekomst van de Waddenzee.
Tijd: 10.30 - 16.30 uur in het Jaarbeurskongrescentrum te Utrecht. 
De toegang is gratis.
Opgave., bij Algemeen Secretariaat of Wadden huis (05178-5541)

Regelmatig vernemen wij dat informatie niet of te laat aan de 
leden wordt doorgespeeld. Het is natuurlijk zaak dat de 
afdelingssecretarissen dit zo snel mogelijk wel zullen doen.
Ik vestig jullie aandacht vast op de luatrummededeling op pa 
pagina 3.

Met vriendelijke groeten,

Norbert Klein 
Algemeen Secretaris

INHOUD

2 Persverklaring Abortus
3 Verenigingsraad
4 Aktiviteiten kalender
5 Themadag komsumentenbeleid



PERSVERKLARING HOOFDBESTUUR Abortus;uitgegeven 18-2-1979

" JOVD teleurgesteld over kabinetsvoorstel inzake abortus

Met teleurstelling heeft het Hoofdbestuur van de onafhankelijke 
liberale jongerenorganisatie' , JÖVD kennis genemen van het 
kabinetsvoorstel inzake regeling van abortus. De JOMD heeft er 
nooit een geheim van gemaakt voorstander te zijn van een; .vol
ledige legalisatie van abortus. Zij konzich dan. ook vinden 
in het wetsontwerp Veder/Geurtsen-LambersRoethof en heeft 
scherp geprotesteerd tegen verwerping daarvan in de Eerste 
Kamer .mede door toedoenvan een deel van de WDfractie.

Hoewwel de JOVD er begrip voor heeft dat de VVD gezien de 
regeringssamenwerking met het CDA en gezien het belang dat 
teogedacht moet worden aan het feit dat nu eidelijk een regeling 
van abortus tot stand komt,bereid is geweest tot compomis met 
het CDA, acht de JOVD het kabinetsvoorstel te afwijkend voor 
een voorliberalen aanvaardbare' regeling. Op 2 punten heeft; de 
JOVD overwegende bezwaren: .... ... .

het feit dat in het regeringsvcorstèl volstrekt onduidelijk 
is wie nu uiteindelijk beslist of er wel of geen; abortus 
zal1plaats vinden- Voor liberalen kan slechts een regeling 
aanvaardbaar zijn waar .de. vrije,'beslissingsbevoegdheid • van de 
vrouw primair staat. In verband hièrmee heeft de JOVD cok 
bzwaren tegen de zgn 5 dagentermijn,in het wetsontwerp.
Deze termijn dient als een volstrekt nutteloze aantasting 
van de vrije beslissingsbevoegdheid van de vrouw, verworpen 
te werden.
Dé JOVD doet een klemmend beroep op de VVD Tweede Kamer 
fractie door middel van amendering op deze twwe punten . >„
het liberale karakter van dit wetsontwerp te maken. De JOVD 
wil erop wijzen dat het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, 
ook centraal staat in het VVDvérkiezingsprogramma. ..

Vraagtekens zet de jÖVD ook bij de in ,fiet wetsontwerp gpgenomen 
termijn van 13 weken. De JOVD betreurt dat het wetsontwerp-geen 
regeling geeft van de financiële gevolgen; van :de abortus voor 
de vrouw. Voor de JOVD dient voorop te staan dat geen vrouw mag 
besluiten niettot abortus over te gaan op grond van financiële 
overwegingen . De JOVD is echter geen voorstander van de opname 
van abortus in het ziekenfondspakket, omdat op die wijze : *
mensen met grote gewetensbezwaren tegen bezwaren tegen abortus 
worden gedwongen via hun ziekenfondspremie mede te betalen 
aan abortus provocatus.



VERENIGINGSRAAD 10 maart 1979

Aan de leden van de verenigingsraad 

Waarde vrienden,

Hierbij nodigt het Hoofdbestuur de nieuw gekozen leden (let wel: 
niet meer de voorzitter en secretaris van de afdeling) van de 
verenigingsraad uit tot het bijwonen van de eerste vergadering, 
welke zal worden “gehouden op zaterdag 10 maart 1979 in het Mr.D.U. 
Stikkerhuis, Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 te Amsterdam.
De aanvang is exact 13.30 uur.

- AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen ' -
3. Functioneren verenigingsraad nieuwe stijl 
k .  Zeomercongres
5. H.B.-wisseling
6. Lustrum
7. W.v.t.t.k.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting;
ad. 4 Nu bijna alle leden van de verenigingsraad gekozen zijn, bestaan 

er nog steeds problemen. Met name is een vraagteken hoe de ver
schillende leden in provincies het Vliegende Brigade werk denken 
te gaan aanpakken en hoe e.e.a. verdeeld gaat worden..Met name
m.b.t. de provincies Noord- en Zuid-Holland, waar 6 verenigings- 
raadleden kunnen opereren (waarschijnlijk een weinig 'efficiënte 
gang van zaken) en m.b.t. de; provincies waar het district een 
groot gedeelte van de werkzaamheden verzet, zal oen andere be
spreking noodzakelijk Zijn.
Over bovenstaande problematiek zou een ieder zijn gedachten 
eens moeten laten gaan, zodat we op de vergadering snel. spijkers 
met koppen kunnen slaan. .

ad. 5 I.v.m. het aftreden van Jan den Dekker stelt hét Hoofdbestuur 
kandidaat voor de post van penningmeester; Titia Siertsema 
(afd. Groningen).

JOVD Vlaggen
Gezien het feit dat ons zesde lustrum nu zeer snel naderbij komt 
roept het Hoofdbestuur alle afdelingen, die over een fraaie JCVD- 
vlag beschikken, op dit het Algemeen Secretariaat>te melden eri deze 
vlag tevens mee te nemen naar het lustrumgebeurcn in Ede. ;
Het zou leuk zijn wanneer wij een complete vlaggengalerij zouden 
kunnen formeren. Geef daarom zo snel mogelijk een seintje.

--------------------  LUSTRUM MEDEDELING -----------------------------

Helaas was het niet mogelijk om in de Driemaster nog te wijzen 
op een andere slaapmogelijkheid tijdens het lustrum.
Er zijn slaapplaatsen te krijgen in een soort jeugdherberg.
De totale kongresprijs wordt dan f 45,—  (deelprijs ƒ10,— ).
VERMELD DAN OP HET AANME LDINGS STROOK JE WAAJR JE WILT SLAPEN
(HOTEL/ JEUGDHERBERG) .



A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

februari:
23 afd.Zwolle - mw. A.Kapeyne v.d. Coppello en Han Lammers spreken

om 20.00 uur aan de Badhuisweg 9 te Zwolle over de mogelijke: 
samenwerking tussen W D  en PvdA.
afd. Hoorn/Enkhuizen - dr. Berkhouwer spreekt om 20.00 uur in 
hotel "de vale hen" te:Hoorn over de europese verkiezingen.

23 afd. Assën - om 20.00 uur sp.rëè:t, de heer K. v. Dijk in "de 
stadsherberg'"1 te "Assen. . t

maart:
1 district Noord - om 20.00 uur spreekt min. Van der Stee in hotel 

"gemeentehuis" te Uithuizen.
2 afd. Dordrecht organiseert een klein politiek café in het poli

tiek centrum. ■
3 afd. Rijnmond viert haar lustrum.

Zie mededelingen elders in dit blad.
5 afd. Utrecht - forum over ontwikkelingssamenwerking.

Plaats: Poort van Kleef, aanvang 20.00 uur.
9 afd. N.Veluwe + O.Gelderland houden een gezamenlijke verga

dering met als onderwerp "recreatie" te Apeldoorn.
afd. Breda heeft de heer Bolkenstein uitgenodigd om in "Ome 
Jan" te spreken, óver ontwikkelingssamenwerking (20.00, uur)

10 HB: verenigingsraad te Amsterdam . -
12 afd. Groningen - de heer Korthals Altos en' Frank do Grave 

praten over 30 jaar J.O.V.D.
14 afd. Delfland: cursus- gemeentepolitiek
20 afd. Delftfarid: vervolg bursus gemeentepolitiek
22 afd. Den Haag.: borrel. i
23 afd.; Hoorn/Ënkhüizën organiseert 'een NAVO-avond. Sprekers: 

de heer v.d. Spek, de heer Blaauw en de heer Ploeg
24/25 LUSTRUMCONGRES, te Ede ï-yA';',; :i,. >■-,<; ' . >  : r: -

april: '
5 afd. Delfland: vervolg cursus gemeentepolitiek
6 afd. N.Veluwe - afdelingsvergadering

afd. Dordfecht: kléin politiek céfé~'in' het pölitiek centrum
9 afd. Délf land: vervolg cursus gemeentepolitiek - ; : i
20 afd. Dordrecht in het politiek centrum wordt gesproken over " 

gemeentepolitiek '' /'
23 afd. Utrecht de heer J. Terlouw en mw. H.v. Someren spreken 

over liberalisme
25 afd. Amersfoort heeft de heer Brinkhorst uitgenodigd om iets 

te zeggen over de europese verkiezingen
HB: buitengewone ALV te Assen a:-- i ' ; '-ó- 'l28



vervolg activiteitenkalender
mei s
4 afd. Dordrechts klein politiek café in het politieke centrum 
12 HB: verenigingsraad te Amsterdam 
18 of
25 afd. N.Veluwe: manifestatie in het kader van de europese ver

kiezingen
HB: kadercursus te Bergen met als onderwerp het milieu toege
spitst op de Waddenzeeproblematiek

31 afd. Dordrecht: politiek café over de euroepse verkiezingen. 

juni£
7 verkiezing europees parlement
9 HB: verenigingsraad te Amsterdam
15 afd. N.Veluwe: nabespreken v.d. europese verkiezingen, daarna 

feest
23/24HB: congres "dienstplichtbeleid" te Apeldoorn.

THEMADAG CONSUMENTENBELEID
In het kader van haar 20-jarig bestaan organiseert de afdeling 
Rijmond in samenwerking met het HB op zaterdag 3 maart a.s. een 
themdag met als onderwerp 11 consumentenbeleid".
Sprekers: staatssecretaris T.M. Hazekamp 

professor mr. S. Slagter
mr. N.R. Ravesteijn (vertegenwoordiger v.d. consumentenbond) 
T.J.W. Viergever (consumentenspecialist v/h VNO).

De themadag zal om ± 10.15 uur beginnen in wijkcentrum "het trefpunt", 
Boezemweg 180 Rotterdam (in de buurt van het Oostplein).
Na de inleiding, de lunch en het discussiegedeelte biedt de afdeling 
Rijnmond een receptie aan (17.30 uur)bij de studentenvereniging 
"Sanctus Laurentius", Vondelweg 101, Rotterdam.
Van 19.00 - 21.00 uur is er een koud buffet en daarna: FEEST.
Om dit lustrum van het begin tot het eind mee te kunnen maken, is 
men een bedrag van f 15,—  verschuldigd, dat op de themadag zelf 
afgedragen kan worden.
Men wordt verzocht om zich bij H. Sevenstern (tel. 010-229854) op 
te geven, als men aan het koud buffet wil deelnemen.

Daar ons HBlicl Rino Schreuder uit het ziekenhuis is ontslagen, 
fungeert de ad-interim VVP Reinout van Bruggen niet meer in deze 
functie. Wilt u deze laatste niet meer bellen over zaken die de 
VVP aangaan.
Rino Schreuder is te bereiken op Nijenrode.
Het Algemeen secretariaat weet de dagen en de tijden waarop 
Rino bereikbaar is. e
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JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD

Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten

Algemeen Secretariaat ;
Nieuwe Zijds Voorburgwal 288
Amsterdam 1012 RT 020 - 242000
7903/03 16 maart 1979

Beste mensen.

Het ziet er naar uit dat het komende lustrumkongres 
een groot succes zal gaan worden. Dagelijks kreeg het 
secretariaat vele, aanmeldingen te verwerken.
Te hopen is dat het onderwerp "De toekomst van de 
parlementaire democratie" net zoveel aandacht zal krijgen 
als de andere aktiviteiten,. Die aandacht is hard nodig, 
daar het aan de democratie nogal eens wil schorten, dat 
zeker in de diskussie naar voren zal komen.

De nieuwe statuten zijn gedrukt, en zijn voor ƒ 1,—  
per exemplaar te bestellen bij het Algemeen Secretariaat 
na het konqres i.v.m. de drukke werkzaamheden.

Veel afdelingen sturen onstwee exemplaren van het afde
lingsblad, een voor het HB en een voor de Driemaster. 
Omdat alles door het secretariaat gearchiveérd wordt, 
en door zowel het HB als de Driemasterredactie gelezen 
wordt, is deze dubbèl-e verzending overbodig en voor de 
afdelingen kosten besparend.

Met vriendelijke groeten,

Norbort Klein . 
Algemeen Secretaris.

Inhoud ...... . ..
pag.. 2 Buitengewone ledenvergadering 28aapril 

. Verenigingsraad-Vliegende Brigade 
pag 4 Kaderkürsus Bergen

Aktiviteitenkalender 
pag. 6- Kursusgemeentepolitick Delfland 

 ̂ Deadlines Driemaster.
Pag* 7 Levensbeschrijving Titia Siertsema

Kopij sluiting volgende HBInfo 2 april 1979



Buitengewone Algemene Ledenvergadering JOVD dd. 28 april 1979 
te ASSEM. --

Daar het -wintercongres i .v.m. hét lustrumcongres is komen te 
vervallen, zal ter afhandeling van een aantal huishoudelijke 
zaken een buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden 
Daar in verband met het verschijnen van een aparte Lustrum- 
driemaster de reguliere Driemaster pas rond eind april zal 
verschijnen, is deze aankondiging de officiële uitnodiging 
van deze BALV.
De afdelingen worden verzocht hieraan ruime bekendheid te 
geven. ...........  ...
AGENDA;‘
1. Opening.om 11.00 uur
2. Rede'"Voorzitter JOVD
3. Ingekomen stukken en-mededelingen
k. Jaarverslag landelijk penningmeester :
5* Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7* Verkiezing leden Hoofdbestuur :/J-:
8. Bestuursoverdracht
9 . Wat verder'ter tafel komt
10. Rondvraag
11 . Sluiting ■ ■ -
Toelichting;
ad k; het jaarverslag zal tzt aan de afdelingssecretariaten 

. worden toegezonden.
ad 6: de leden zuilen uit de ter vergadering aanwezige per

sonen worden; gekozen. -■
ad 7- aftredend is? Jan den Dekker. .

Het Hoofdbestuur stelt, voor in zijn plaats: Titia. 
Siertsema (zie levensbeschrijving).
De Verenigingsraad heeft over deze kandidatuur positief 
geadviseerd.

Deze BALV zal worden gehouden in zalencentrum Bellevue-, 
dr. Nassaulaan 30 te Assen.

VERENIGINGSRAAD - VLIEGENDE BRIGADE
Nu 10 maart j.1., de eerste verenigingsraad nieuwe stijl ge
houden is, zuilen velen zich afvragen hoe de nieuwe structuur 
er precies uitziet en hoe de vliegende brigade gaat functioneren 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ieder gekozen lid van 
de verenigingsraad tevens het vliegende brigade werk zou gaan 
doen. Doch na de verkiezingen bleek dat dit geen ideale situatie 
zou worden. Velen hadden zich er niet'op ingesteld, anderen 
hadden zitting namens een provincie waar door de enorme leden
groei een dusdanig aantal afgevaardigden werd gekozen, dat 
een functioneren als vliegende brigadelid naast elkaar onover
zichtelijke en onefficiënt zou zijn. In weer andere provincies 
vervult het district de organisatorische taken.
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(Verenigingsraad-Vliegende Brigade vervolg)
Duidelijk zal derhalve zijn dat het vasthouden aan het oor
spronkelijke concept een vorm van lopen met olifantspoten in 
een porcelienkast zou zijn. Het Hoofdbestuur heeft dan ook ge
poogd de structuur soepel aan, te passen bij de realiteiten hier
boven geschetst. ;
Dit betekent voor de provincies waar een district werkzaam is 
dat de vliegende brigadetaken gecoördineerd zullen worden door 
een lid van het districtsbestuur - tevens,lid van de vereni- 
;gingsraad.
:In overige provincies worden de organisatorische taken vervuld 
of gecoördineerd^door één:lid van de verenigingsraad per pro
vincie.
De organisatOrisché(-Vliegende Brigade-1) taak houdt o.m. het 
volgende in. Deze figuur zal een goéde bekende moeten worden 
van de afdelingen in de provincie en,zal daartoe regelmatig 
telefonisch contact moeten 'onderhouden met de afdelingen en 
er ook eens- in- de zoveel tijd op bezoek gaan. Alleen dan ver
krijgt men'éeii dusdanige band dat men deze figuur om raad en 
bijstand,zal vragen als dat nodig is. Als hij/zij er notie van 
krijgt dat een afdeling met moeilijkheden kampt, dient er on- 
middellijk ingegrepen te worden. Hoe snel zijn mensen, in een 
afdeling niet ontmoedigd als er even iets misgaat. Een gesprek 
of andere: hulp kan dan voorkomen dat; het ; bestuur er geen zin 
meer in hoeft. Als er in de regio een afdeling wordt opgericht 
kan de VB'er persoonlijke begeleiding geven. Deze service is 
mogelijk doordat de V.B. zo’ sterk gedecentraliseerd is, zodat 
altijd wel iemand dichtbij de nieuw op te richten afdeling 
woont. Niet alleen is contact in deze beginfase erg plezierig 
voor de betrokken personen, zij is ook essentieel. Het is vaak 
gebeurd dat enthousiaste beginnelingen zonder voldoende begelei
ding aan het modderen waren1, zij hadden, daar dan snel genoeg van 
met als gevolg dat het vuur dooft. Jammer en onnodig.
Deze schets beoogt geen volledig beeld te geven van wat een 
VB'er moet. doen. Verre van, dat. "Bovenstaande taken zijn echter 
wel uiterst essentieel en wat men er verder nog bij wil doen 
wordt aan ieders fantasie overgelaten..
Uiteraard kan niet alle initiatief van de VB'er uitgaan. Als 
jij als afdeling contact wil zoeken met jouw Vliegende Brigdier 
kun je terecht bij: n
Groningen; Roelof Houwing, Spilsluizen 2b Groningen (050-131255) 
Friesland: Jorrit Volkers,: Rhijnvis: Feithstr. 5 Leeuwarden

; (05100-2 5710)
Drente: Wim Stapel, Mauritsstraat .$>6 Groningen (050-13^7^8) 
Overijssel: Marco Swart, Campuslaan 27-312 Enschede (053-89^866) 
Gelderland: Han v. Beminel, Jacob Damsingel 20 Zutphen (05750-1 *+333) 
Nrd-Holland: Jan van Zanen, Lingerzijde b? Edam (02993-72910) 
Zeeland: Adriaan Geelhoed, Oude Markt b?> Vlissingen (0118^-13382
Nrd Brabant:Bart Lijdsman, Magelhaesstraat 1, 1s-Hertogenbosch

(073-217271)Limburg: Wil Houben, Locht 88a Heerlen.

Via de afdeling Delfland zijn.enige stencilmachines te 
verkrijgen. Te bevragen bij R. Vermeer. Rijswijk



KADERCURSUS te Bergen (N.H.) - Onderwerp; milieuproblematiek
Vrijdagavond 25, 26 en 27 mei a.s. w;ordt wederom een kadercursus 
gehouden., Riet alleen is zo'n weekend enorm belangrijk voor 
nieuwe JOVD leden, die in een klap hun achterstand qua kennis 
van de vereniging en het hebben van goede persoonlijke contacten 
binnen de vereniging willen Inhalen, ook voor de al wat langer 
meelopende leden en bestuursleden kan deze cursus erg nuttig 

'zijn-,
Heb Onderwerp milieu is zeer actueel en zal steeds belangrijker 
worden. Waar dient de grens te liggen tot.,waar we kunnen gaan 
en wat dient absolute prioriteit te hebben. Vragen waar je niet 
zo ónmiddellijk uitkomt. Tijdens een kadercursus leer je je ge
dachten beter te ordenen, overwin je de. vrees voor het praten 

/ in het openbaar en heb je de vereniging en een aantal leden, 
bestuursleden en hoofdbastuurs1oden veel' beten leren kennen. 
Eigenlijk zou een ieder binnen de JOVD tenminste eenmaal zo'n 
kadercursus mee/móeten maken doch in verband met het beperkte 
aantal plaatsen is' dat helaas niet mogelijk. Door de relatief 
zware/subsi die;'/per kader cur s us de o Inor.o r kunnen wij de beschik
bare plaatsen niet uitbreiden. 77 ' 7 ;
De kosten voor dit weekend bedragen incl. overnachting en 
maaltijden ƒ 35,--•
Het is wel van belang je tijdig op te geven wil je in ieder 
geval Voor oen plaats in aanmerking komen. Je kunt je daartoe 
op geven bij het algemeen secretariaat,, terwijl je nadere infor- 

1 ma tic kunt krijgen bij de Vice-voorzitter Organisatie,.

ACTIVITEITENKALENDER. 
maart -m/i. o,:/
1k Afd. Delfland cursus gemeentepolitiek - 20.00 uur

nr. H.J.K. Beernink •/./
16 afd. Ede informatieve'.bijeenkomst - gast; C. Beukering 

; 20,00 uur, Obrechtlaan 66 te Ede
, afd. Amstellahd /bijeenkomst om. 20,15 uur aan de Zwarte- 
weg 5-6 te Aalsmeer ; ,
afd. Meppel voorlichting over het functioneren v.d. politie
20.00 uur hotel Kwint

717

-20

afd. Zeist politieke bijeenkomst 20.15 uur in de Schouw 
spreker; L. Hermans 2e kamerlid VVD
afd. Breda Liberalia (drankfeest) 20.30 uur in Oude Jan, 
Ginnekoiiweg 335 Breda. Spreker; drs. E .Th.M . Nijpels 
(lid 2e kamer VVD) over "feest in de politiek''. Alle 
.afdeling zal hier van harte welkom...
afd. Delfland cursus gemeentepolitiek 20„00 uur 
B„ Hillenaar

21 afd. M. Drente onderwerp opslag van kernafval in Drentse 
bodem. Spreker; dhr. Damveid en dhr.*Reinders. Hotel 

.....Prakken te Beilen.
district .Noord dhr. Plasmeyer spreekt over ."marxistische 
economie in de hedendaagse samenleving". 20.00 uur in 
café De Beurs te Groningen.



(vervolg activiteitenkalender)" 
maart
23 afdo Hoorn/Enkhuizen NAVO-avond. 20.00 uur café "De Na

dorst" te Blokker. Sprekers; dhr. v.d. Spek/dhr. Blaauw
25/25 EDE LtJSTPUM ■ ' „
28 afd. Delfland cursus gemeentepolitiek
30/31 district Noord Kaderweekend
30 afd. 0. Flevoland 20.30 uur bovenzaal v.d. manege te Dronten 

Discussie-avond met mr. H. van Oorschot (lid HB D'66 en nr.
6 op kandidatenlijst Europese verkiezingen); problemen, die 
Europese eenwording met zich meebrengt.

april
3 Den Haag thema-avond "gemeentepolitiek" 20,00 uur 

Willenstraat 2a
5 afd. Delfland cursus gemeentepolitiek. Sprekers;

Ir, M, Buysert en drs. J. 'Teugelaar
6 afd. Breda avond met Amnesty International, over schending 

mensenrechten in Z. Afrika. 20.00 uur Ome Jan, Ginneken- 
weg 33*+ te Breda.
afd. Dordrecht klein politiek café. in politiek centrum

7 ELD verkiezingsbijeenkomst te Luxemburg
7 afd. Z. Laren de heer de Korte spreekt
9 afd. Delfland cursus gemeentepolitiek

rollenspel, semi-raadsvergadering ■
11 afd. Breda schending mensenrechten in Z. Afrika m.m.v. 

de Z. Afrikaanse ambassade 20.00 uur Ome . Jan
13 afd. Meppel de politieke partij "Stadswacht" spreekt over 

de resultaten van 1 jaar stadswacht. 20.15 uur Hotel Kwint
20 afd. Heerenveen film y/h Europees Parlement

afd. Dordrecht politiek café over gemeentepolitiek in het 
politiek centrum

23 afd. Utrecht discussieavond over liberalisme m.m.v. mw.
H. van Someren en Jan Terlouw

2b afd. Breda thema-avond woningnood 20.00 uur "Ome Jan"
26 afd. Amersfoort informatie-avond Europese Verkiezingen 

spreker; Brinkhorst
27 afd. Hoorn/Enkhuizen Frank de Grave spreekt over het alge

heel functioneren v.d. JOVD
28 ASSEN Algemene Leden Ledenvergadering

afd. Zuidlaren viert haar 25 jarig bestaan 
spreker; minister Ginjaar.
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Cursus Gemeentepolitiek - afd. Delfland

De afdeling Delfland organiseert in maart en april een cursus 
gemeentepolitiek.
Waarom deze cursus?
- De JOVD wil de Jongeren zoveel mogelijk wegwijs maken in de 
wereld van de gemeentepolitiek. De gemeente Is tenslotte het 
dichtst bij de burger staand stuk overheid, en heeft als geen 
ander zoveel directe invloed op de leefomgeving van de mensen!
De JOVD denkt nu met deze cursus daar een steentje toe bij te 
kunnen dragen.
- De cursus loopt over 5 avonden, t.w.: ik- maart, 20 maart,
28 maart, 5 april en 9 april.
Het cursusboek
De JOVD heeft alle medewerkers op de avonden gevraagd het een 
en ander op papier te zetten. Dit, plus nog enkele andere zaken 
vormen samen het cursusboek, die elke cursist ongeveer eén 
week voor aanvang van de cursus ontvangt.
Je kan je opgeven op onderstaand'adres, waarna je meer informatie 
krijgt omtrent plaatsen, tijden e.d.
Men zal begrijpen dat we deze cursus niet gratis-kunnen aanbieden 
we vragen dan ook een bijdrage van ƒ 10,--. O.i. niet veel!

Opgeef adres; R. J.
Gen.
2283

Vermeer
Spoorlaan 361
GJ RIJSWIJK, tel. 070 - 987397

N.B. Het cursusboekje is ook apart verkrijgbaar op bovenstaand 
adres,-de prijs is ƒ 5,-- por ex.

Naar aanleiding van de afgelopen verenigingsraad geven wij 
de deadlines (uiterste inleverdata) voor de copy vah de 
Driemasters

1 april 1979 
1 mei 1979 

< ï 1 juli -1979
15 augustus 1979 , .
1 oktober 1979 
15 november 1979



LEVENSBESCHRIJVING VAN TITIA SIERTSEMA

Ik ben op 14 maart 1957 geboren in Groningen.
Na het atheneum-B-diplorna gehaald te hebben, ben ik in Gro
ningen econometrie gaan studeren.
Sinds het begin van mijn studententijd ben ik actief binnen 
de JOVD en de studetenvereniging Vyndicat. Na anderhalf jaar 
secretaresse te zijn geweest, werd ik in 1978 voorzitster 
van de JOVD afdeling Groningen. Verder heb ik bijna twee 
jaar in de redactie van het afdelingsblaadje gezeten.
Vanaf de oprichting zit ik namens de JOVD in het PPJC (Pro
vinciaal Politiek Jongeren Contact) waar ik de functie van 
secretaresse vervul.
Mijn activiteiten in de studentenvereniging liggen met name 
op financieel terrein.
Verder ben ik sinds een half jaar assistente van de heer 
J.C. Wiebenga (eerste kamerlid van de WD) .
Ik hoop ook als HB-lid jongeren te interesseren voor de poli 
tiek en hun de informatie en de technieken aan te kunnen dra 
gen voor hun meningsvorming. Het is belangrijk dat wij onze 
stem laten horen en een bijdrage leveren aan de functie van 
het liberalisme binnen de politiek.
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JOVD JOVD JOVD JOVD'

MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN EN

ALGEMEEN SECRETARIAAT JOVD 
N.Z.VOORBURGWAL 288 
.1012 RT AMSTERDAM 
tel. 020-2^2000

hbi 7905/05

JÓVD

DISTRICTEN

2 mei

JOVD

1979

Beste mensen, :
Door omstandigheden kon het Secretariaat deze week niet 
permanent bereikbaar zijn.Hiervoor bieden wij verontschuldigingen 
aan. .
Ondanks herhaald aandringen,zijn er nog steeds afdelingen, 
die hun ledenlijst niet'ter vergelijking opgestuurd hebben.
Dit is voor zowel de afdeling als ons van belang .voor het 
goed functioneren van de leden-administratie.Als 'het nog 
niet gebeurd is,maak dan je fout op korte termijn goed.
materiaal.
Te bestellen bij het algemeen secretariaat;
affiches: "E.L.D." en "Kom op voor Europa"
bundel:Toekomst van de parlementaire democratie a f1 .7 ?50.

Bij bestelling van 10 of meer boekjes zijn de porto
kosten inclusief.

adressenvraagbaak:te bestellen voor f 1 ,5 0 per stuk.
Elke afdeling ontvangt voor haar secretariaat een 
gratis exemplaar. ■

brochure:de commissie Europa heeft een Europa-brochure
uitgegeven die bij het algemeen secretariaat verkrijgbaar is.

met vriendelijke groet,
Norbert Klein, 
algemeen secretaris.

INHOUDSOPGAVE
blz. 1 voorwoord 
blz. 2 mededelingen

wijzigingen adressenvraagbaak 
blz. 3 activiteitenkalender
blz. *+ notulen verenigingsraad d.d. 1 0-3 -19 7 9  
blz. 6 agenda verenigingsraad d.d. 1 2-5-19 79



MEDEDELINGEN; blz. 2
-stropdassen-actie van afd.Oost-Ijsselmonde

model “o donkerblauw3 smal, om de + 7cm.een bescheiden diagonaal 
streepje en net onder di knoop de letters JOVD in 
een gaaf motief.

yprijsrincl.BTW,porto-en administratiekosten F.m-,50,
worden er in totaal meer dan 750 of meer dan 1000 
stropdassen besteld?dan komt er per das resp.
0,50 dan wel 1 ,00 ten gunste.van de landelijke kas. 

bestellen:tot 1 maand na verschijning van dit blad.
om de kosten zo laag mogelijk te houden moet er per 
afdeling besteld worden.Stort x maal f.15-,50 op 
bankrek. 6^.02.08.738 (Slavenburg's Bank te Rotterdam) 
t.n.v.Dhr„P.H.Budde,onder Vermelding van het aantal 
bestelde stropdassen en naam,adres en woonplaats 
van de afdeling.

levertijd; 10 a 12 weken na sluiting van de besteltermijn 
liggen de stropdassen bij u thuis.

Wij raden de afdelingsbesturen aan,enkele extra exemplaren 
te bestellen,daar dit slechts een éénmalige actie is.
-Als je toch in Amsterdam bent,kom dan eons naar..het liberaal 
trefcentrum'"Libertijn",N.Z.Voorburgwal 288 
Openingstijdenswoensdag 17*00-20.00 uur 

donderdag:2 0.00-sluiten 
vrijdag: 1 7 *00-sluiten

-Het komt nogal'eens voor dat ■•mensen lid zijn van twee of 
meer,afdelingen.Ze worden ook zo in onze administratie door
gevoerd.Men kan echter maar 1x door de landelijke organisatie 
als lid worden aangemerkt .Vandaar dat een ieder di'e dubbel- 
1 1 d is wordt verzócht door te geven via welke afdeling hij/zij 
het hoofdbestuurs-bestanddeel van de contributie betaalt, 
-zomercongres:dit;.vindt plaats op 23 en 2b juni te Apeldoorn. 
Het- onderwerp, is:dienstplichtbeleid en legervorming.
Mocht je aan dit congres deel willen nemen,dan zijn er drie 
mogelijkheden:-voor f.5 5j~ deelnemen aan het gehele congres

en slapen in het luxe hotel "de Keizerskroon" 
-voor f A 0 ,- deelnemen aan het gehele congres 

en.slapen in een jeugdherberg 
-deelnemen, aan bepaalde programina-onderdelen. 

Opgave is mogelijk bij het algemeen ,secretariaat.

ÏM?ï5ïngen_adressenv^ gbaak;;'
-secretariaat afd.Fivelingo:Stationsweg . 5-8A te Appingedam 
-secretariaat D '66 Bezuidenhoutseweg 195 te Den Haag 
-telnr.F.Spoelman(afd.Groningen) 050-123260  
-Verenigingsraadslid zijn ook:Robert Polman, Tuin, ;

Smitsweg 397 te Soest 
en .

Chris Kulsbus,
Wilhelnina 5 te Baarn

-bestuurssamenstelling afdeling Kanaalstreek: 
voorzitter secretaris .
Martin Jarings Roelf Koster
Meidoornstraat *+6 Scheepswerf straat 9
Stadskanaal 9501 NP Stadskanaal
tel.05990-1 5285 „ tel .05990-^8302
penningmeester 
Jan Borger 
Groningerlaan 182 
9501 SL Stadskanaal 
tel.05990-13199 ,

vice-voorzitster 
Margreet Wolf 
Boslaan b 
9561 LH Ter Apel 
tel.05995-1^60



ACTIVITEITEN KALENDER b l z . 3
3 meisafd.Oost-Gelderland 17*00 u persconferentie over

(jeugd)werkloosheid en school
verlaters in de EEG en in de 
regio
"Hanzehof" te Zutphen 
sprekers:Nord en van Helden

20.00 u campagnefilm en forum
b meisafdo't Sticht ledenvergadering om 20.30 u in Astoria

afd.Venlo afdelingsvergadering on 20.00 u in café "de Baek" 
afd.N.Veluwe "Wat betekent liberalisme voor ons?"

20.00 u Geldersedijk 3 te Hattem 
8 mei;afd.Groningen ALV om 19*30 u in café de Beurs 

afd.Nijmegen om 20.30 u een thema-avond
10 mei:afd.Den Bosch forum waarin de diverse gemeentepolitie!

zitten.Voorzitter is de burgemeester.
11 nei:afd."t Gooi ledenvergadering in de Raadhuiskelder te Bussum

afd.Edam/Volendam debat Europese Verkiezingen 
sprekers:Mevr.Kort-van Hemel (CDA) 

de heer Joekes (VVD) 
de heer Dankert (PvdA') 
de heer Schaper (D'66) 
de heer G.Besseling (Eur.Beweging) 
de heer R.v.Spunteren (JOVD) 

plaats:"de Harmonie",Voorhaven te Edam
12 mei:Verenigingsraad te Amsterdam

Europa commissie organissert om 20.00 uur in het Stikker
huis te Amsterdam een forum waarin diverse vrouwelijke 
kandidaten hun visie op Europa uiteen zetten.
Er bestaat de mogelijkheid om vanaf 17*00 uur in 
"de Libertijn"(de bar in het Stikkerhuis) een drankje 
en één of meerdere broodjes te nuttigen 

11* mei:afd.Amsterdam de heren Alberti(VVD) ,Alberts (PvdAO’ 
en van de Gun (CDA) spreken over het onderwerp 
"jeugdwerkloosheid in Europees perspectief"
20.00 u Stikkerhuis te Amsterdam

18 meisafd.Sneek de heer J.Pronk sprrekt over de Europese
Verkiezingen

afd.N.Veluwe organiseert een manifestatie in het kader 
van de Europese Verkiezingen
20.00 u "de Stern" te Epe

19 mei:District Noord organiseert een districtsdag over
kernenergie.

21 mei:voor District Oost spreken Rietkerk,Berkhouwer en
mevr.Boogaards om 20.00 u in Orpheus te Apeldoorn 

afd.Den Helder de heer Geurtsen (VVD) en mevr.I.van de 
Heuvel (PvdA) spreken over de Europese Verkiezingen
20.00 u "monacoclub",Prinsenkelder,Pr.Hendriklaan

25 mei:afd.Meppel de heer C.Baljé spreekt over Europa
20.15 u Hotel Kwint te Meppel

26 mei:afd.Venlo viert haar 1 jarig bestaan 
26/27 mei:kadercursus milieu te Bergen

opgave is nog mogelijk bij het algemeen secretariaat.



blz. b
NOTULEN VERENIGINGSRAAD dd. 10 maart 1979 te Amsterdam
I. :Openings 1R .00 uur

- Frank de': Gr ave maakt enkele opmerkingen over de verkie
zing van de leden van de V.R.-raad, vooral over het feit 
dat in de meeste gevallen de politieke functie in het
oog is gehouden en eigenlijk te weinig aandacht is besteed 
aan de organisatorische functie.

- de presentielijst wordt nagelopen. r
- vanwege enige moeilijkheden in de provincie Utrecht zijn

alle 3 kandidaten uit deze provincie aanwezig, zij hebben 
echter geen stemrecht. ■

II. Ingekomen stukken en mededelingen?
geen '

III. Functioneren verenigingsraad nieuwè stijl:
- in het vervolg komt er een agendapunt::buitenlands beleid. 

Wordt nu onder het agendapunt WVTTK aan de orde gesteld.
- Afgesproken wordt dat de mensen van het district, die V.R. 

lid zijn de vliegende brigade taak houden of anders, in 
ieder geval coördineren. In iedere provincie wordt 1 V.R,

- lid aangewezen (in overleg met de VVO) als vliegend bri- 
gadelid. In de grote provincies kunnen er zo nodig meer 
komen, maar moet er één worden aangewezen, die het geheel 
coördineert.
Frank de Grave deelt mede, dat er een aantal aanpassingen

. plaats moeten vinden op de huidige motie V.R. i.v.m. boven
staande . probleempjes. ; ;

- De volgende vergadering zal er gesproken worden over het 
Verloop van de contacten mét afdelingen, die niet in de 
V.R. afgevaardigd zijn.

■- Afd. Delfland deelt mede dat de motie V.R. niet voorziet 
in het geval dat een lid v;d, JOVD geschorst is. Dezelfde 
■leemte geldt voor de schorsingsmogelijkheden v/h HB van 
een V.R.-lid.

IV. Zomercongress
- Dit vindtdp 23 en 2b juni a.s. plaats in hotel "De Kei

zerskroon" te Apeldoorn. Totale congresprijs ƒ 55,-- 
Mensen die dit bedrag echt niet kunnen of willen opbrengen 
worden verzocht contact op te nemen met de VVO of het Al
gemeen Secretariaat.

- Eind maart wordt de conceptresolutie in het HB-info ge
plaatst. Afdelingen hebben dan + 1 maand de tijd om 
amendementen in. te dienen. De leden kunnen eind april 
meepraten over de conceptresolutie, omdat dan de Drie
master waarschijnlijk verschijnt, waar deze integraal is 
opgenomen. In het daaina: verschijnende HB-info zal de uit
eindelijke concepttekst met commentaar van de cies worden 
geplaatst.

- sprekers: de heer van Lenb komt wel5 dit i.t.t. tot wat 
op de V.R. zelf is medegedeeld
voorz. AVNM komt
voorz. VVDM is nog niet bekend.

V. HB-wisseling:
- Jan den Dekker gaat het HB verlaten, voorgesteld wordt om 

Titia Siertsema (afd. Groningen) te gaan benoemen als nieuwe 
penningmeester.
Frank de Grave zegt toe bij toekomstige vacatures rekening 
te houden met de regionale spreiding. Er is bij deze vaca
ture in de 1 e plaats gekeken naar kwaliteit.



blz. 5
De V.R. adviseert unaniem positief over Titia haar kan
didatuur o

- Gijs de Vries verlaat de redactie van :de Driemaster. 
Voorgesteld wordt om Jan den Dekker als nieuwe hoofdre
dacteur te benoemen. Als nieuwe HB-auditor wordt Robert 
de Haze Winkelman voorgesteld. Ook hier adviseert de V.R. 
unaniem positief. .

VI. Lustrum:
- er vindt 15 mrt om 15 .00 uur een persconferentie plaats

in Nieuwspoort, alwaar het eerste exemplaar van de bundel: 
"De.toekomst van de parlementaire democratie" aan de 
minister-president Van Agt zal worden aangeboden.

. . - financieel lijkt het er allemaal geen eens zo ongunstig 
uit te zien. Het H.B. zegt toe bij het financieel jaar
verslag een apart hoofdstuk lustrum in te bouwen.

VII.W.V.T.T.K.:
- beleid Driemasterredactie: de redactie heeft een stuk eigen

beleidsvrijheid, maar het H.B. zal, volgens de afspraken 
gemaakt op het congres te Maastricht, waken tegen stoten 
onder de gordels en persoonlijke aanvallen. In het kader 
van de beleidsvrijheid van de redactie moet er wel ruimte 
zijn voor kritiek, die dan ook van de zijde van de afde
lingen verdragen moet worden.. . .
Tevens zal het H.B. de redactie verzoeken om reacties van 
leden op stukken in de - Driemaster zoveel mogelijk te 
plaatsen.

- Advertentie-wervingsbrief van Van Vliet: deze brief is in 
het H.B. besproken. Het H.B. zal binnenkort Contact opnemen 
met Van Vliet met het verzoek de tekst in het vervolg iets 
anders te laten luiden, daar bedoelde brief misschien wel 
een heleboel advertenties kan opleveren, maar aan de andere 
kant ook schade kan berokkenen aan de JOVD zélf.

- ontvangst Driemaster: leden die geen Driemaster ontvangen 
kunnen dit doorgeven aan het'Algemeen Secretariaat, die dan 
één ex. zal nasturen. -

- buitenlands beleid:
1) er is geen persverklaring over de situatie.Vietnam-China 

te verwachten.
2) de cie Europa is bezig met een brochure over Europa\ 

deze zal ± half mei klaar zijn.
3.) de JOVD heeft subsidie gekregen van.de Europese Beweging. 

Afdelingen, die activiteiten ondernemen op het gebied 
van de Europese verkiezingen kunnen daarvoor geld krij
gen van het H.B.

VIII. Rondvraag:
-.aangezien er altijd in A'dam wordt vergaderd, moet er een 

bepaalde verdeelsleutel i.v.m. de reiskosten worden be
dacht.

- onafhankelijkheid JOVD (=) TV-uitzending VVD. De afspra
ken die waren gemaakt zijn niet allersaai nagekomen, zodat 
er een brief naar de VVD is uitgegaan. Aan de andere kant 
was het een unieke gelegenheid om.nog meer bekendheid te 
geven aan de JOVD en er is :gezegd dat de JOVD een onafhan
kelijke organisatie is

- de nwe statuten worden binnenkort in eenvoudige versie uit
gegeven. Als het huishoudelijk reglement klaar is, wordt 
het geheel opnieuw uitgegeven.



- er komt geen verklaring over de eigen bijdrage van .1-.
ƒ bij het ziekenfonds. •

. Misschien is het' wel een goed idee om met een algemene nota 
te komen'over E.R. in het ziekenfondspakket.

- D'66 jongerenorganisaties een cie heeft gerapporteerd om
te komen met eèn jongerenwerkgroep,. Op hét congres van D'66 
op 2b maart wordt de definitieve beslissing genomen.
Hierna moet het H.B. vrij snel een d.efinitief standpunt 
innemen. Het zal overleg plegen met de V.R.

- De suggestie om een agendapunt politiek op te voeren wordt 
overgenomen door het H.B. Alleen worden de leden verzocht 
standpunten e.d. ruim van te voren op te sturen naar het

. Algemeen Secretariaat.
- De kadercursus van District Noord is verplaatst naar 

30/31 maart.
Een fil^i over de Europese verkiezingen is aan te vragen 
bij Roelof Houwing.

• - volgende Y.R.s 12 mei 1979 te Amsterdam.
IX. Sluiting: ±17*15 uur.

AGENDA: Verenigingsraad 12 mei 1979? aanvang 13*30 uur 
Stikkerhuis, NZ Voorburgwal. 288, Amsterdam.

AAN: De leden van de Verenigingsraad of.hun plaats
vervangers.

. 1 .Opëning. . ,
2 .Notulen verenigingsraad 10 maart j.1.
3 .Ingekomen stukken en mededelingen.
b .Voorstel tot uitbreiding Hoofdbestuur.
5 .Hoofdbestuurswisselingen.
6 .Driemaster.
7 .Politieke zaken.
8 .Internationale zaken.
9 .Reiskostenregelingen Verenigingsraad/Congressen.
.10.W.V.T.T.K.
11.Rondvraag.
Toelichting.
ad *+: Het Hoofdbestuur stelt voor over te. gaan tot

instelling van een nieuwe functie in het Hoofd
bestuur nl secretaris vorming.. Belangrijkste 
reden is gelegen in de noodzaak te komen tot 
uitgebreide vormingsactiviteiten op grond van de 
C.R.M.-subsidieregeling.

ad 5« Wegens drukke werkzaamheden ziet Sipke Swierstra 
zich gedwongen zijn functie van internationaal 
secretaris m.i.v. het zomercongres neer te leggen.
Het Hoofdbestuur stelt voor
Int. secretaris: Robin ,Linschoten. (afd. Amsterdam)
2e secretaris : . Rob Vermeer (afd. Delfland)
.secretaris vorming: Bart Lijdsnan (afd. Den Bosch)

..ad 6 : Redacteur Ardwin Lantain heeft de wens te kennen 
gegeven zijn werkzaam heden te willen beeïndigen..
Het Hoofdbestuur deelt, mee voornemen te zijn in 
zijn plaats te benoemen:
Jan van Zanen (afd. Edani: Volendam.)

ad 8: Het Hoofdbestuur zal de Verenigingsraad advies vragen 
omtrent de mogelijkheid van het geven van een 
stemadvies voor de komende europese verkiezingen.

Aan de vliegende brig.ade leden wordt verzocht om 11.00 .
aanwezig te zijn.



JOVD-reis naar Indonesië. blz 7
Het Hoofdbestuur heeft wegens de vele en langdurige con- 
taoten net de indonesische ambassade een uitnodiging .-:..w 
ontvangen on één maand een werkbezoek te brengen aan 
Indonesië.
Dit bezoek zal plaats vinden in augustus a.s. De kosten 
jn Indonisië zullen gedragen worden door de indonesische 
regering. Over de reiskosten wordt nog onderhandeld met 
C.R.M. Gevreesd moet worden dat de deelnemers een fors 
bedrag zelf zullen moeten betalen, doch over het exacte 
bedrag bestaat nog geen zekerheid.
De delegatie van de JOVD kan bestaan uit maximaal tien 
deelnemers. Wel heeft de indonesische ambassade duidelijk 
gemaakt een "zware" delegatie te verwachten.
Iedere JOVD-er die voor dit werkbezoek belangstelling 
heeft, wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk, doch 
in ieder geval vóór 20 mei, op te geven bij het Algemeen 
Secretariaat.

Het Hoofdbestuur.

ENERGIE-COMMISSIE.
Naar aanleiding van de discussie over kernenergie tijdens 
de buitengewone A.L.V. in Assen, heeft het'Hoofdbestuur 
een commissie ingesteld die zich zal gaan bezig houden 
met de energievoorziening in de toekomst.
Belangstellenden voor deze commissie kunnen zich melden 
bij het Algenaan Secretariaat.
Het hoofdbestuur doet een beroep op de JOVD-leden die 
speciale kennis of informatie bezitten over energievraag
stukken, om zich in elk geval bij het Algemaan Secretariaat 
te melden.
De commissie zal nog voor de zomer beginnen met haar 
werkzaamheden.

Rino Schreuder, VYP.
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RESOLUTIE_DIENSTPLICHTBELEID_EN_LEGERyORMINGi

'  I j  / - ,  '

opmerking;
de diverse afdelingen die amendementen hebben ingediend hebben 
een nummer toegewezen gekregen welke terug te vinden is bij 
het door hen ingediende amendement.
1.Oostelijke Mijnstreek
2. Noord Oost Polder
3. Utrecht
4. Venlo
5.Oost Ijsselmonde
6. Roosendaal
7. Den Haag
8. 't Sticht

9. ' tAJSL&i'cbt
10. Arnhem
11. Twente
12. District Noord
13. Maaétricht
14. District Gelderland
15. Delfland

RESOLUTIE

DEEL I
1. De Nederlandse Staat heeft,in geval van agressie van buitenaf 

of noodsituaties in het binnenland,een defensie-apparaat 
nodig,dat permanent de onafhankelijkheid van'de staat en de 

bescherming van de bevolking en grondgebied kan waarborgen.

-amendement commissie:"defensie apparaat "wijzigen in "apparaat" 
-amendement afd.7:"De Nederlandse Staat heeft een defensie-apparaat 

nodig om in geval van agressie van buitenaf of noodsituaties 
in het binnenland de onafhankelijkheid van de Staat en de 
bescherming van zijn bevolking en grondgebied te waarborgen" 
TOELICHTING:1.de voorgestelde formulering brengt tot ui t 
drukking dat het in de eerste plaats de Staat zelf is die 
zijn onafhankelijkheid waarborgt en niet een defensie- 
apparaat.Daarnaast verdient het aanbeveling niet te spreken 
van een "kunnen waarborgen",maar van een dwingend waarborgen 

2.Het gebruik van de termen "in geval van" 
dat duidt op een eenmalige gebeurtenis en "permanent" dat 
duidt op een voortdurende toestand in é é n z i n  is onduidelijk 
Het voorgestelde amendement geeft hiervoor een oplossing 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afa.8:"De Nederlandse Staat",wijzigen in "Nederland" 
ADVIES COMMISSIE:amendement overgenomen met de aanvulling 
dat "de Staat" gewijzigd moet worden in "het land"

"geval van agressie.....of" schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"in het binnenland" schrappen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"van de staat . . ..grondgebied",wijzigen in "en 
veiligheid van land en bevolking"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .9:"De neder landse staat"wijzigen in Nederland 
ADVIES COMMISSIE: zie onder amendement afd.8

"geval van. . . . of ": schrappen 
■ ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"in het binnenland"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

: schrappen



''van de s t a a t . . . . z i j n " : w i j z ig en in "en veilig
heid van land en1'
ADVIES COMMISSIE:afwijzen 
. ; "en grondgebied" schrappen.

ADVIES COMMISSIE:afwijzen '
-amendement a f d . 1 3 : "noo.ds i tua t ie s in het b innen 1 and "Vervangen

door : ''situaties in het binnenland die een specialistische 
inzet noodzak el ijk maken''
motivering:niet voor iedere noodsituatie dient men het 
leger in te zetten.Het leger dient geschikt te zijn om 
ingezet te worden (specialistische, inzet) en het dient nog,d- 
z a k e l i j k f e  zijn dat het leger wordt ingezet.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

2.Dit öefensie-apparaat wordt bemand door een kern van beroeps
militairen en vrijwillig dienenden,aangevuld met dienst
plichtigen .

-amendement commissie:"defensie-apparaat" wijzigen in "apparaat" 
-amendement a f d .8:herschrijven tot: iedereen die in staat geacht

mag worden een bijdrage te kunnen leveren,dient -behoudens 
uitstel of vrijste11ing-op zijn 18 levensjaar een korte 
opleiding ,,de zgn.civiele opleiding te krijgen opdat hij 
in geval van oorlog de grondbeginselen van de defensieve 
oorlogsvoering en/of de taken van de BB kent.

: ADVIES COMMISSIE:afwijzen
-amendement afd.9: "vrijwillig dienenden,aangevuld" wijzigen in

"vrijwillig dienenden aangevuld"
ADVIErS COMMISSIE : afwi j zen , daar de komma daar grammaticaal 
h o ort .

3..E>e dienstplicht geldt voor alle Nederlanders die daartoe fysiek 
en ment,aal in staat zijnDe plicht geldt vanaf het 18e levens
jaar en besla,at een periode van tenminste twaalf maanden. 
Toelichting:het beleid ten aanzien van oproep,uitstel en vrij
stelling dient te worden geregeld zoals wordt voorgesteld in 
deel I I ... .

0 . ' *-.amendement, afd. 12:1 zin veranderen in: De dienstplicht geldt 
voor alle Nederlanders van het mannelijke geslacht,die 
daartoe fysiek en qua geestelijke vermogens in staat zijn. 
T.OEL ICHTING : ge z i en het kostenaspect en de integratiepro
blemen lijkt het ons practisch niet haalbaar om de dienst
plicht ook voor vrouwen in te stellen.
ADVIES COMMIS S IE a.fwi j zen . z ie de toelichting bij stelling 

.17.
-amendement afd.2:l zin.Nederlanders vervangen door nederlandse 

mannen en vrouwen.
TOELICHTING:dit is om de discriminatie van de amn t.a.v._ 
dienstplicht op te, doen heffen.
ADVIES GOMMISS I E :afw i j z e n .zie toelichting bij stelling 17. 

-amendement afdeling 2: in stelling 3 dient tussen de woorden
"alle" en ''Nederlanders" het woord mannelijke te worden 
geplaatst.
TOELICHTING:het doel van de dienstplicht is het beschikken 
over geoefende militairen gedurende een oorlog of crisis. 
Derhalve zullen vrouwen die hun dienstplicht vervuld



hebben bij dergelijke situaties actief ingezet 
moeten worden , beha lve wanneer zij. gez insverpl ich- 
tingen hebben.Daar jonge vrouwen,op het moment 
dat zij hun dienstplicht moeten vervullen nog niet 
weten of zij later g e z in s ver p 1 ic.h t ing en zullen 
hebben zal in de practijk blijkert dat dienst
plicht voor vrouwen niet zinvol'.'is,

ADVIES CÖMMISSIE:a f wijzen.zie de toelichting op stelling 
17 .

-amendement afd . 5 : minstens" laten vervallen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .8:" D e " ,wijzigen in "daarna volgt een"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

Na "dienstplicht" toevoegen "welke"
ADVIES COMMISSIE: afwijzen

"de dienstplicht geldt .... zoals Wordt voorge
steld in deel II",wijzigen in "deze dienstplicht kan 
worden vervuld óf binnen het defensie - apparaat,óf in een 
andere instelling ten algemene nutte"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.ll:alle Nederlanders die daartoe fysiek en mentaal 
in staat zijn,zijn verplicht zich één jaar in dienst van 
de samenleving te stellen.De plicht geldt vanaf het 18 
levensjaar met dien verstande dat men de middelbare op- 
leiding kan voltooien.
ADVIES COHMISSIE:afwijzen,daar het voltooien van de o p 
leiding in de oörspronke1ijke tekst ook mogelijk is.

-amendement ,afd.14:Alle Nederlanders zijn verplicht zich één jaar 
in dienst van de samenleving te stellen.De plicht geldt 
vanaf het 18 levensjaar met dien verstande ' dat men de 
middelbare opleiding kan voltooien.

’ ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar de connissie.naatschappe-
lijke dienstplicht afwij s t .voor tweede zin zie boven.

4.Het deel van de defensie-orgenisatie dat permanent aanwezig is 
en gewapenderhand tegen agressie van buitenaf en .tegen nood
situaties in het binnenland kan optreden,heet de primaire 
: krijgsmacht.De eerste oefening voor dienstplichtigen bij dit 
onderdeel beslaat een aaneengesloten periode van twaalf maanden 
TOELICHTING:een deel van deze primaire krijgsmacht staat onder 
bevel van de NAVO,en zal aan de NAVO-criteria moeten voldoen.

commentaar van de commissie:naar aanleiding van een aantal amen- 
dementen wordt de toelichting toegevoegd aan de stelling, 

amendement afd.IsA.daar er reeds een BB(Bescherming Bevolking)
bestaat zal een secundaire verdedigingsmacht de taken van 
deze BB doorkruisen.

B.de secundaire verdedigingsmacht zal bovendien 
de taken van de Krijgsmacht gedeeltelijk overlappen waar 
het gaat om het bewaken van essentiële voorzieningen als 

1 "energiecentrales,watervoorzieningen,voedselvoorziening, 
ziekenhuizen en overheidsdiensten.
Deze constatering leidt tot de volgende wijzigingen: 
het woord primaire in de eerste zin dient te vervallen.
In de toelichting dienen dè woorden "van deze primaire" 
te wórden vervangen door "ohze"



ADVIES COMMISSIEsovergenomen,ook in.volgende stellingen 
-amendement afd.1;de tweede zin van stelling 4 dient te worden ' 

vervangen deer de volgende zin;"öe tijdsduur van de eerste 
oefening voor dienstplichtigen dient van 14 maanden naar 12 
maanden te worden verlaagd.
TOELICHTING;wij achten een periode van 12 maanden vol
doende om de dienstplichtigen met het militaire apparaat ver
trouwd te maken.Bovendien betekenen 14 maanden dienstplicht 
in de practijk een studie-enderbreking van 2 jaar.
ADVIES COMMISSIE;afwijzen

-amendement afd.7:de primaire krijgsmacht heeft tot taak gewapen
derhand op te treden in geval van oorlog,oorlogsgevaar of 

. andere buitengewone omstandigheden.De eerste oefening voer 
dienstplichtigen bij dit onderdeel beslaat een aaneengesloten 
periode van twaalf maanden.
TOELICHTING;zie onder 7
ADVIES COMMISSIE s af wij zen., daar dit amendement geen wezenlijk 
verandering van de inhoucl aangeeft.

-amendement afd.8."permanent aanwezig is en gewapenderhand",wijzi
gen in "permanent aanwezig is om gewapenderhand"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"en tegen noodsituaties in het binnenland"
schrappen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"kan optreden" wijzigen in "cp te kunnen treden" 
ADVIES COMMISSIE;afwijzen

na "heet de primaire krijgsmacht" toevoegen 
"of het leger"
ADVIES COMMISSIE.afwijzen

"de eerste oefening.... van twaalf maanden",
wijzigen in "de kern hiervan bestaat uit beroepsmilitairen 
en vrijwillig dienenden,zonodig aangevuld met dienstplich
tigen.
ADVIES COMMIS SIE; a fwij zen

-amendement af cl. 13: laatste zin van de stelling moet worden"......
bedraagt een aaneengesloten periode van minstens 12 maanden" 
ADVIES COMMISSIE:afwij zen,daar de commissie van mening is 
dat dc eerste oefening niet langer moet duren dan 12 maanden, 

-amendement afd.9:"het deel 'van de" wijzigen in "het leger is 
•dat deel van de"
ADVIES COMMISSIE;afwijzen'

- "permanent....is en " schrappen.toevoegen.
"het leger moet sterk zijn als afschrikking tegen potentiële 
agressors en om zo nodig in staat te zijn daadwerkelijk het 
land te verdedigen.Iedereen die in staat geacht mag worden 
hieraan in oorlogstijd een bijdrage te kunnen leveren dient 
-behoudens uitstel en vrijstelling-up zijn 18 een korte 
opleiding te krijgen opdat hij in;geval'van oorlog de grond
beginselen van de defensieve oorlogsvoering beheerst.De 
eerste oefening voor dienstplichtigen beslaat een periode 
die lang genoeg is voor goede opleiding en training.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

een deel van het leger Client permanent-ook in 
het weekencl-snel inzetbaar te zijn. Zolang geen beroeps
leger aanwezig is,dient een deel van de dienstplichtigen 
een verdere opleiding en training te: krijgen zodat ze direct 
inzetbaar zijn.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar dit reeds het geval is.



en ze"de primaire" wijzigen in 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"deze eenheid.... dienstplichtigen" wijzigen in 
"daartoe dienen voldoende dienstplichtigen dienst te 
nemen in zgn.parate troepen,deze parate troepen dienen 
bij voorkeur te bestaan uit vrijwilligers die tegen pas
sende beloning langer in dienst blijven dan voor oplei
ding en training noedzakelijk is. Zo. dit niet mogelijk is 
zal echter de algemene dienstlicht zodanig verlengd dienen 
te werden,dat een paraat leger uit dienstplichtigen ge
vormd kan worden.Die dienstplichtigen die niet nodig zijn 
voor de parate troepen dienen geplaatst te worden in 
andere betrekkingen ten algemen nutte 
ADVIES COMMISSIE.afwijzen

de dienstplicht geldt voor alee nederlanüers 
die daartoe fysiek, en mentaal in staat zijn.Bij de 
plaatsing wordt gelet op geschiktheid en voorkeur van de 
dienstplichtigen.De bezetting van onmisbare plaatsen 
heeft prioriteit.Mensen die niet voor topplaatsen geschikt 
zijn,hoeven nog niet voor alle plaatsen ongeschikt te zijn 
Daarom dient een getrapt systeem van goed-of afkeuring 
plaats te vinden,dat (mede) als maatstaf voor de plaatsing 
geldt.
ADVIES COMMISSIE;afwijzen

5.Een speciaal onderdeel van de primaire krijgsmacht is inzetbaar 
voor VN-vredestaken.Deze eenheid moet bestaan uit vrijwilligers, 
beroepsmilitairen,vrijwillig dienenden en dienstplichtigen.

-amendement a f d .-4 : in 1 a s s en van "indien mogelijk" tussen "moet" 
en "bestaan” in zin 22
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar dit een afzwakking is.

een speciaal onderdeel van de primaire krijgs
macht is inzetbaar voor VN-vredestaken.Deze eenheid moet 
indien mogelijk bes taan uit vrijwi11igers,beroepsmi1i - 
t a ir e n , vr i jw i 11 ig dienenden en d'iens tpl'-ich t‘igen . Toevoeg ing 
die uitvoerig geïnformeerd worden over de taken van de 
VN-vredesmacht alvorens men beslist zich hiervoor aan te 
me 1d e n .
ADVIES COMMISSlE:de eerste zin afwijzen.de toevoeging 
opgenomen in de toelichting

- amendement afd.8:"deze eenheid moet bestaan.... .dienenden en
dienstplichtigen" wijzigen in "deze eenheid bestaat uit 
vrijwilligers"'
ADVIES COMMISS IE_: af wi j zen , d aar dit misverstanden wekt. 

-amendement a f d . 1 2 : t o evo eg en : b i j gebrek aan niet-'vr i jw il 1 ig er s 
bij voorkeur beroepsmilitairen.
ADVIES C O M MISSIE:afwijzen

-amendement afd.l4:een deel.van deze primaire krijgsmacht staat 
onder bevel van de.NAVO.Een speciaal onderdeel van de 
primaire krijgsmacht is inzetbaar voor VN-vredestaken.
Deze eenheid moet bestaan uit vrijwilligers,te recruteren 
uit beroepsmilitairen,vrijwillig dienenden en dienst
plichtigen
ADVIES COMMISSIE:afwijzenjdaar het amendement geen inhou
delijke verandering inhoudt.

o
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6
6.Iedere dienstplichtige kan in principe kiezen voor het dienst 

doen in - de primaire krijgsmacht of in de secundaire verdeci- 
gingsmacht.Aan de hand van de gebleken voorkeuren wordt een 
bindende indeling gemaakt.
•TOELICHTING;de criteria voor gewetensbezwaarden zijn voor het 
gehele defensie-apparaat gelijk.

-amendement commissie;verdedigingsmacht wordt "beschermingsmacht" 
amendement afd.lsdeze stelling dient te vervallen 

ADVIES COMMISSIE;afwijzen 
-amendement afd 3;(na voorkeuren) en geschiktheid 

ADVIES COMMISSIE;overgenomen
(na gemaakt) Ter voorkoming van ongelijke lasten 

v.w.b. de dienstplichttijd van de leden van de secundaire 
verdedigingsmacht dient, deze gelijk te zijn aan die van de 
primaire.Dit amendement is alleen van toepassing wanneer de 
tegenstrijdigheid tussen stelling 3 ep de toelichting van 
stelling 7 niet wordt opgeheven.In: stelling 3 wordt nl. een 
diensttijd van 12 maanden genoemd en in de toelichting van 
stelling 7 is sprake van een diensttijd van enkele maande 
plus herhalingsoefeningen.
ADVIES COMMISSIE;afwijzen,daar de tegenstrijdigheid wordt 
opgeheven-

-amendement afd.5s"inprincipe kiezen voor" vervangen door "zijn 
voorkeur uitspreken over"
ADVIES COMMISSIE" afwijzen

toelichting vervangen door;bij het vast stellen 
van de criteria voor gewetensbezwaarden moet onderscheid 
gemaakt worden tussen de primaire krijgsmacht én de secun
daire beschermingsmacht.
ADVIES COMMISSIE:overgenomen in ce toelichting 

-amendement afd.7;6 verwisselen met 7.Toelichting:wanneer men
stelt .dat een dienstplichtige mag kiezen tussen een primaire 
en een secundaire organisatie,moet men wel eerst duidelijk 
maken wat de secundaire organisatie inhoudt.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

de mededeling in de toelichting hoort daar niet 
thuis en is volstrkt onvoldoende onöerbouwd.Het is duidelijk 
dat het huidige criterium om als gewetensbezwaarde aangemerkt 
te wordenniet kan.dienen om als gewetensbezwaarde tegen het 
dienst nemen in dé secundaire krijgsmacht aangemerkt te worden . 
Welk criterium stelt men dan voor?Is het wel mogelijk om voer 
beide organisaties eenzelfde criterium aan te heuden?Alhoewel 
het niet megelijk is om amendementen op de toelichting in te 
dienen,geven we de commissie ernstig in overweging deze 
"kreet" te schrappen.
ADVIES COMMISSIE;afwijzen

-amendement afd.8 sstelling geheel herschrijven tot;het deel van 
het defensie-apparaat dat ; tot taak heeft de bevolking-te 
instrueren,bij te staan en te beschermen in geval van bedrei
ging of crisissituatie heet de secundaire verdedigingsmacht 
of de dienst Bescherming Burgerbevolking.Deze dienst is 'verder 
verantwoordelijk voor de bewaking en het in bedrijf houden 
van. essentiële voorzieningen.Zij is daartoe geoefend in het 
handelen tijdens crisissituaties en treedt voortdurend voor
lichtend op,opdat iedere Nederlander weet hoe te handelen 
bij rampen als milieurampen,oorlogsdreiging,oorlogssituaties 
etc.



ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar het geen inhoudelijke v e r 
andering inhoudt.

- amendement afd.9:geheel wijzigen i n :"a 11e dienstplichtigen
dienen de grondbeginselen van de bescherming van ..de b e 
volking tegen milieurampen etc. bijgebracht te worden, 
de dienst Bescherming Bevolking (B.B)dient parate en 
snel oproepbare troepen te kennen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar de onderscheiding anders 
w e g v a l t .

-amendement afd.lO:de zin "iedere t/m gemaakt" vervangen door: 
door middel van een systeem van lotingen zal bepaald 
worden of een dienstplichtige dienst zal moeten nemen 
in de primaire of de secundaire krijgsmacht.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

:stelling 6 wordt stelling 7 in verband met een 
logischer opbo u w .
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .11:iedere opgeroepene kan in principe kiezen voor 
het dienst doen in de primaire krijgsmacht,de secundaire 
verdedigingsmacht of het civiel corps.Zoveel mogelijk 
dient rekening te worden gehouden met gebleken voorkeu
ren, adv ieè: macht vervangen in organisatie 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .14:iedere.....opgeroepene kan in principe kiezen
voor het dienst doen in de primaire krijgsmacht,de 
secundaire verdedigingsmacht of het civiel corps.Zoveel 
mogelijk dient rekening te worden gehouden met gebleken 
voorkeuren.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .15:ste11ing 6 schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .12:veranderen in:iedere dienstplichtige kan zijn 
voorkeur .uitspreken voor het dienst doen in de primaire 
krijgsmacht of in de secundaire verdedigingsmacht.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

:veranderen in:na eerste zin:nadat goede vo o r 
lichting over alle mogelijkheden is gegeven.
ADVIES COMMISSIE:overgenomen

:aan de hand van gebleken voorkeuren wordt een 
bindende indeling genaakt.De dienstplicht dient voor 
beide onderdelen even zwaar te zijn.
ADVIES COMMISSIE:a f wijzen.

-amendement af d . 13 : ''aan de hand van de gebleken voorkeuren en
scherg_omlijnde__ (duidelijke_event. ) sélec.tie-criteria 
motivering:aen kan natuurlijk nooit aan de hand van 
slechts "de gebleken voorkeuren1' een bindende indeling 
maken.Er dienen duidelijke criteria te worden opgesteld. 
Laat men deze toevoeging weg dan wekt men de indruk dat 
je als je eenmaal je voorkeur hebt uitgesproken je ook 
zonder meer je zin krijgt.

7.De secundaire verdedigingsmacht heeft tot taak de bevolking 
te instrueren,bij te staan en te beschermen in het geval van 
bedreiging of crisissituaties.Verder is zij verantwoordelijk 
voor de bewaking en het’in bedrijf houden van essentiële voor
zieningen . Zij is daartoe geoefend in het handelen tijdens 
situaties.



TOELICHTINGi de vercledigingsrnacht moet ervoor zorgen dat de 
bevolking op de hoogte is van noodvoorzieningen 'en vertrouwd is 
met het gebruik ervan. Essentiële voorzieningen olie bewaakt moeten 
worden en/of in'bèdrijf moeten werden gehouden zijns energie
centrales, watervoorziening,ziekenhuizen,voedselvoorziening en 
overheidsdiensten.De diensttijd in de secundaire defensie
organisatie bestaat uit een basiscursus van enkele maanden en 
een aantal herhalingscursussen.

-amendement afd.l:de woorden "secundaire verdedigingsmacht" in 
regel 1 dienen te worden vervangen door B.B’.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

de twee zin "verder is z i j . . . . c r i s is s i tua t ies " 
dient te vervallen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

in de toelichting dient het gedeelte van 
"essentiële voorzieningen....herhalingscursussen" te v e r 
val 1 en .
ADVIES COMMISSIE:afgewezen

-amendement a f d . 3:de toelichting laten vervallen (ondoordacht,wat
z i j n ■ crisissituaties?va 11 en daar ook b i j v .stakingen onder?) 
ADVIES COMMISSIE:afgewezen

- amendement, afd . 5 : toevoegen na "herhalingscursussen" van 
maximaal twee weken 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.8:geheel herschrijven tot :het primaire en secun
daire verdedigingsapparaat moeten intensief met elkaar 
samenwerken.Middels'periodieke oefeningen moet deze samen
werking op zijn effectiviteit worden getoetst.Bij beide 
apparaten worden regelmatig herhalingsoefeningen gehouden. 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen

-amendement afd,14:de secundaire verdedigingsmacht heeft tot taak 
de bevolking te instrueren,bij te staan en te beschermen 
in het geval van bedreiging of crisissituaties . Verder is 
zij verantwoordelijk voor de bewaking en het in bedrijf 
houden van essentiële voorzieningen.Zij is daartoe geoefend 
in het handelen tijdens crisissituaties.Tenslotte zal zij 
voorbereid worden cp ondergronds verzet.
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen

-amendement afd.7:de secundaire verdedigingsmacht heeft tot taak 
de bevolking te instrueren,bij te staan en te beschermen 
in geval van cor 1 og , oor 1 ogsgeva'ar of andere buitengewone 
omstandigheden.Verder is zij verantwoordelijk voor de b e 
waking en het in bedrijf houden van essentiële voorzieningen. 
De eerste oefening voor dienstplichtigen bij dit onderdeel 
beslaat een aaneengesloten periode van 12 maanden.
TOELICHTING:men dient er op toe te zien dat dienst in de 
secundaire verdedigingsmacht zeker niet aantrekkelijker zal “ 
moeten zijn dat dienst in de primaire krijgsmacht.Anders 
maakt men van de hele opzet van de resolutie,gelijke dienst
plicht voor alle Nederlanders,een wassen neus.Allereerst 
moet daarom in beide omschrijvingen van de organisaties 
(4 en 7) eenzelfde omschrijving worden gehanteerd van de 
omstandigheden waaronder beide organisaties functioneren.
Er is hier gekozen voor "oorlog,oorlogsgevaar of andere 

! buitengewone omstandigheden"omdat dit de terminologie is
die vrijwel alle noodwetten hanteren.Daarbij is het mogelijk



dat ook zij die deel uit maken van de secundaire verdedigings^' • . '
organisatie, de wapens zullen moeten hanteren.Daarnaast is de _ i '
diensttijd voor beide onderdelen in het amendement gelijk g e 
trokken. Ten eerste is dit gedaan omdat anders strijd me t stellihg 
3 optreedt (!)3ten tweede zal een diensttijd van kortere duur 
dan die in de primaire krijgsmacht zeer zeker, tot gevolg hebben 
dat een massale keus voor de secundaire verdedigingsmacht plaats 
vindt,die door ambtelijke (en dus onduidelijke!) plaatsings- 
criteria niet altijd gehonoreerd zullen kunnen worden en voorzover 
dit wel het geval is,een voortduring van ongelijkheid ten gevolge 
heeft.De toe1ichting,niet amendeerbaar,dient volgens ons niette
min GEEN bepalingen te bevatten over de duur van de dienst,aan
gezien dat in stelling 4 ook niet is gebeurd.Als slotopmerking 
wil de afd.Den Haag graag kwijt dat de hier voorgestelde struc
tuur zichzelf op den duur gedeeltelijk overbodig zal maken: 
uiteindelijk zal de gehele bevolking weten hoe te handelen in 
noodsituaties (iedereen is toch in dienst geweest),dus instrueren 
bijstaan e n :beschermen van de bevolking zal slechts t.a.v. 
zieken en bejaarden noodzakelijk zijn.
ADVIES COMMISSIE:afwij zen
-amendement afd. 9: "de .s ecunda ire_ ,verd ed i g ing smach t " wijzigen in 

"de dienst B.B. OwC'-wO?
ADVIES COMMISS I E :afwijzen,zie amendement district Noord bij 
s t e 11ing 6.

"zij is daartoe.. ..........crisissituaties"
wijzigen in "belangrijk is. hierbij 'dat zij door regelmatig 
voorlichtend op te treden ervoor zorgt dat iedere Neder
lander weet hoe te handelen bij rampen etc.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

" toe1 ichting:de verdedigingsmacht......het ge'
bruik ervan" schrappen
ADVIES C O M MISSIE:afwijzen,zie toelichting amendement district 
Noord bij stelling 6

"essentiële voorzieningen. . . .overheidsdiensten1'' 
1/achter "gehouden zijn"wcordje "bijvoorbeeld"invoegen 
2/"en overheidsdiensten"vervangen door "etc"
ADVIES C O M MISSIE:afwijzen,zie amendement District Noord bij 
steiling 6

"de diensttijd. . . .herhalingscursussen" schrappen 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen,zie amendement District Noord 
bij stelling 6

-amendement afd.!2:de diensttijd in de secundaire defensieorgani
satie bestaat uit een basiscursus van enekele maanden en 
periodieke herhalingscursussen tot een totaal van 12 maanden 
ADVIES C OMMIS S IE : overg enoraen in de toelichting 

-amendement a f d ,15:secundaire verdedigingsmacht moet worden B e 
scherming Bevolking 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



„8.De beide def.ensie-organisaties moeten intensief met elkaar 
samenwerken..Middels periodieke oefeningen moet deze. samen
werking op zijn effectiviteit werden getoetst. . :l

-amendement .commissie jj'defens ie-org-anisati.es !t wijzigen in 
''organisaties"

-amendement af d . 7 : "def ensie-organisaties'' wijzigen in " o n d e r 
delen van de krijgsmacht"' Toe lichting: de term .defetnsie- 
órgaSisati.2. sliat volgens de. heersende terminologie op, het 
Ministerie .van. Defensie en de drie krijgsmachtdelen gezamen
lijk.
ADVIES. COMMISSIE:afwijzen

- amend.ement a f d . 8 : s t e 11 ing geheel herschrijven tot :de beide
organisaties moeten een eigenssortige democratische struc
tuur, krij g e n .Deze democratische structuur mag geen afbreuk 
doen aan de effectiviteit van de organisaties.
ADVIES COMMISSIE:overgenomen in licht aangepaste formulering 
als nieuwe stelling 9

-amendement a f d .9:toevoegen:zowel bij leger als dienst BB dienen 
regelmatig herhalingsoefeningen plaats te vinden.
ADVIES COMMISSIE .-afwijzen

-amendement afd.ll:het civiel corps dient volledig los té staan 
van de primaire krijgsmacht en de secundaire verdedigings- 
macht en dient te vervallen onder een nieuw op te richten 
minis.terie.Zij kan op een breed scala van terreinen worden 
ingezet.Te denken valt aan het bemannen van instellingen op 
maatschappelijk en sociaal terrein,het verrichten, van w e r k 
zaamheden t . b . v . h e t  milieu en het verlenen van ontwikke
lingshulp.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd ..15: stelling, schrappen
A D V I E S :COMMISSIE:afwij zen

9.De beide organisaties moeten een èigensoortige democratische 
structuur krijgen.
Toelichting;de democratische structuur van het leger is 
uiteraard bedoeld om in VREDESTIJD een algemene deelname aan 
de besluitvormingsprocessen te verkrijgen.

-opmerking commissie:de toelichting vervalt
-amendement afd.l:in de toelichting dienen tussen de woorden 

"van het leger" en "uiteraard" de zinsnede "en BB" te 
worden-gevoegd.Vanzelfsprekend dienen er ook in inleiding 
wijzigingen te worden aangebracht,
ADVIES C OMM ÏSSIE:afwijzen:

- amendement ..af d ■. 3 :( na krijgen) Deze democratische structuur moet 
geen b e 1 emmering gaan vormen bij de oefening van de 
gevech-ts taak .
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.l4:Alle drie organisaties moeten een eigensoor
tige democratische structuur krijgen.De democratische 
structuur van het leger is uiteraard bedoeld om in vredes
tijd een algemene deelname aan de besluitvormingsprocessen 
te verkrijgen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



-amendement. afd.4:de beide organisaties moeten een eigensoortige 
demo-s truc tuur kr i j gen . Toevoeg ing : oi't s dit de discipline 
n i e t a a n t a s t .
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .7:stelling schrappen,Toelichting:deze stelling is 
een dermate dooddoener,d a t .hij :gevoeglijk weggelaten kan 
worden.Wat wordt verstaan onder "eigenssortig?“Voldoet de 
huidige structuur niet?In welke richting gaan de gedachten 
dan uit?Wil men toch een stelling over de democratische 
structuur dan zou men de toelichting tot stelling kunnen 
maken,alhoewel het woord "uiteraard" eigenlijk aangeeft dat 
het gestelde zo vanzelfsprekend is,dat het in feite achter
wege kan blijven.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .8:ste11ing geheel herschrijven tot:de dienst-
plichtigen die om wat voor redenen dan ook niet hun dienst
plicht binnen de twee defensie-apparaten kunnen vervullen 
worden geplaatst bij een instelling ten algemen nutte en 
werken daar een periode welke overeenkomt met dè tijd die 
voor de oefening der dienstplichtigen bij de defensie
organisaties nodig is.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar dit niet voor komt. 

-amendement a f d .9:ste11ing geheel schrappen 
ADVIES COMMISSIE:a f wijzen.

-amendement afd.12: veranderen in gezien de gezagspositie van
het aanwezige kader bepleiten wij zowel in de primaire als 

I in de secundaire krijgsmacht de instelling van een ombuds- 
.ra-a-© per. leger p 1 aa t s . To el i ch t i ng : s t e 11 ing in concept veel 
te ruim,wij bepleiten een spreekbuis van de militairen voor 
problemen van huishoudelijke aard.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

- amendement.a f d .13:stel1ing in zijn geheel schrappen;Mot i v e r i n g : 
in de h uidige.situatie is het reeds zo dat dienstplichtigen 
in zaken waarover zij KUNNEN meepraten voldoende worden 
gehoord.(wedde,ochtendappel,verlofregelingen et c . ) " e e n eigen
soortige democratische structuur "lijkt ons dan ook overbodi 
en overdreven.Het klinkt niet eens meer hip om dit seort 
achterhaalde kreten op te nemen in een resolutie 
ADVIES COMMISSIE : afwij zen l'dX3~\

-amendement afd . 15:toevcegen "met uitzondering van operationele 
beslissingen"
ADVIES COMMISSIE : afwijzen

D_E_E_L II 
INLEIDING

-cle secundaire defensie-organisatie moet voor een groot deel nog 
worden opgebouwd.Op korte termijn moet echter het huidige dienst 
plichtsysteem neg worden aangepast en gemoderniseerd.

-amendement commissie:"defensie-erganisatie" wordt "beschermings- 
organisatie"

-amendement afd..9:"de secundaire d e f ens ie - o r g an i s a t i e ’’wi j z ig en 
in "de dienst B.B."
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



amendement 'af d .'9 :'1ivoor een ...... opgebouwd" wijzigen in "flink
worden uitgebreid"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"echter" schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"nog'1 schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"en genoder ni s eer d s  chr appen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-uitgangspunt in de huidige situatie,met een ongelijke verdeling 
van lasten,moet zijn dat een dienstplichticge zo min mogelijk 
maatschappelijk nadeel moet ondervinden van het feit dat hij 
in dienst moet.

-amendement afd.9:na 'uitgangspunt1’ toevoegen "vooral ook"
ADVIES COMMISSIE:overgenomen

"met een ongelijke verdeling van lasten1' schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

10.De wedde van dienstplichtigen moet worden opgetrokken naar 
beroepsniveau.Toelichting^militairen van gelijke leeftijd,met 
een gelijke rang en met gelijk werk moeten dezelfde beloning 
ontvangen.

-amendement afd.6:voor wat betreft de wedde moet het huidige sys
teem gehandhaafd bIijven . T o e 1ichting:wij vinden dat de dienst
plicht niet beschouwd moet worden als broodwinning maar 
als burgerplicht (t.o.v. het vaderland)Verder zou een op 
trekking van de wedde naar beroepsniveau een onnodig grotere 
druk op de d e f ens ie - m i t gaven betekenen. *rr<5V 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen o -

-amendement afd.7:de opmerking in de toelichting dekt de materie 
beter dan de stelling.Met name de toevoeging "gelijk werk" 
geeft een (gepaste) beperking van de stelling.Te over
wegen ware dan ook de stelling en toelichting om te keren 
zoals bepleit onder 9 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.8:geheel herschrijven tot :als dienstplichtige
ontvangt met gratis kost en inwoning,alsmede een redelijke 
w e d d e .
ADVIES COMMISSIE 
meer zou

afwijzen,daar de dienstplichtige 
verdienen als een beroep s.m i 1 i t a i r .

■amendement afd.9 en afd . 15:gehee1 schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

■amendement afd.T0:dè zin "worden t/m beroepsniveau" 
door "maximaal even hoog zijn als het minimum 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

■amendement a f d .12:toevoegen iit dienst gefinancierd 
door een belasting opgebracht d

dan

vervangen 
jeugd-oon"

te worden
opgebracht door alle Nederlanders, 

die niet in dienst moeten.Toelichting:dit is de zgn. 
"Wehrmachtsteuer'1 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



-amendement afd.11:0e wedde van 'dienstplichtigen in de primaire 
en secundaire krijgsmacht moet werden opgetrokken naar 
het beroepsniveau.De beloning van degenen die in het civiel 
corps dienen wordt bepaald op basis van het minimumloon 
voor 18-jarigen waarbij rekening wordt gehouden met de 
aard en de zwaarte van het te verrichten werk.
ADVIES COMMIS'S IE : af wi j zen , daar ’-d it amendement slaat op 
deel I van de resolutie.

-amendement afd.l3:in zijn geheel schrappen.Motivering:de kosten
factor wedde drukt redds onevenredig Zwaar op de defensie
begroting (zie buitenland)De dienstplicht is nu eenmaal 
een PLICHT.De Nederlander staat op zijn rechten,maar valt 
over zijn p 1ichten.Voo r b e e l d :op 1eidingsduur van een 
dienstplichtig sergeant is 6 maanden en die van een 
beroepsmilitair is 27 m a a n d e n .Ge 1ijke rang,gelijk werk is 
een farce.Dienstplichtigen gaan na een vrij korte tijd 
weer weg;een beroepskracht blijft vaak zijn hele leven in 
het legér.Hij is daardoor beter gemotiveerd en zijn v e r 
antwoordelijkheidsbesef is daardoor groter. t

ADVIES COMMISSIE :!afwij zen
-amendement a f d .14:tijdehs het vervullen van het maatschappelijk 

jaar krijgt iedereen een vergoeding op basis van het 
minimum jeugdloon van een achttienjarige.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

11.De inhouding voor kost en inwoning moet worden afgeschaft. 
Toelichting:inwoning moet een gratis voorziening zijn,terwijl 
maaltijden alleen moeten worden verrekend voor zover ze in 
de kazerne worden gebruikt.

-amendement commissie:toe1ichting opnëmen in de stelling 
-amendement afd.2:geheel schrappen'. Toe 1 ich t ing : a 1 s ''j-e" de wedde 

van de dienstplichtige eptrekt naar beroepsniveau,dan 
benadeel je de beroepsmilitairen.Dienstplichtigen krijgen 
dan wel kost en inwoning en beroepsmilitairén n i e t ,terwijl 
d e w e d d e g e 1 i j k i s . ' ;
ADVIES COMMISSIE:afwijzen■

-amendement afd.8:geheel herschrijven tct : de plaats van opkomst 
j , en de plaats waar de dienstplicht vervuld wordt zijn zo

dicht mogelijk bij de woonplaats van'de dienstplichtige. 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar dit amendement geen inhou
delijke verandering inhoudt.

-amendement a f d .9:wijzigen in:tijdens de primaire oefening dient 
kost en zonodig inwoning een gratis voorziening te zijn, 
terwijl daarnaast een gering zakgeld ter beschikking 
kan worden gesteld,
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar dit op deel I van de 
r e s o l u t ieslaat.

achter "daarna moet" toevoegen "zo moge lijk" 
ADVIES 'COMMISSIE : afwijzen

-amendement afd.ll:de inhouding voor inwoning moet worden afge
schaft , terwij 1 de Inhouding voor maaltijden moeten worden 
gehandhaafd
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



■‘•amendement af d . 12 : veranderen in: inwoning moet worden ingehouden 
op de wedde terwijl de maaltijden alleen moeten worden 
verekend voor zover ze in de kazerne worden gebruikt. 
Toelichting: e r d i e n t  betaald te worden voor genoten v o o r 
zieningen.
ADVIES COMMISSIE/afwijzen

-amendement a f d .13:in zijn geheel, schrappen.vervangen door:
ten aanzien van de IHV (Inhouding Huisvesting en Voeding) 
dient voor de inhouding voor voeding een bonnensysteen 
te worden ingevoerd,zodat de dienstplichtige slechts die 
ma;a 11 i j den' b e taa 11 , d ie hij ook nut t ig t . Mo t iver ing : in 
het kader van de bezuinigingen vinden wij het redelijk dat 
er voor inwoning een -zij het geringe- vergoeding wordt 
gebraagd.Voorwaarde dient wel te zijn dat de bijdrage van 
de dienstp1ichtige, aan zijn huisvesting ook besteed dient 
te worden aan die huisvesting.
ADVIES: COMMISSIE: afwijzen

-amendement a f d .14:voorzieningen,zoals kost en inwoning,die door 
de werkomstandigheden onvermijdelijk zijn worden gratis 
vers trekt.Voor het overige geldt een bonnensysteem.
ADVIES COMMISSIE : inh.oude 1 ijk overgenomen.

12.De plaats van opkomst voor eerste oefening en de plaatsing 
daarna moet dichter bij de woonplaats van de dienstplichtigen 
zijn.

-amendement afd.2:dichter vervangen door zo dicht mogelijk 
ADVIES COMMISSIE:overgenomen

-amendement af g .3:dichter vervangen door zo dicht mogelijk 
ADVIES COMMISSIE:overgenomen

-amendement afd.4:dient in zijn geheel te v e r v a 11 e n .R e d e n :
practisch moeilijk uitvcerbaar.Het kost nl . handenvol 
geld. dat beter aan. materiaal besteed kan worden.
ADVIES COMMISSIE;afwij zen

-amendement a f d .4:dichter dient veranderd te worden in zo dicht 
moge lijk
ADVIES COMMI S S IE : ov er genomen ■■

-amendement afd.7:er dient naar gestreefd, te worden dat de plaats 
van opkomst voor de vervulling van de dienstplicht dichter 
bij de woonplaats van de dienstplichtige is.Toelichting: 
het onderscheid tussen plaats van opkomst en plaatsing 
daarna is onduide1i j k .De eerste oefening is in wezen de 
gehele 12 maanden na opkonst.daarna wordt men niet geplaatst 
(men krijgt een mob i 1 i s a t ieb es t eramitis , zeker niet af te 
stemmen op de woonplaats) maar opgeroepen voor herhalings
oefeningen . De voorgestelde formulering vocrziet in beide 
situaties.
ADVIES COMMISSIE : afwi j zen

-amendement a f d .8:herschrijven. tct:het militair tuchtrecht meet 
worden herzien.Een militair tuchtrechter moet naast de 

■ commandant . a 1s .• strafop 1egger gaan functioner e n .De ze 
tuchtrechter moet z gn . " s ne 1 r e ch t :ikunnen plegen en legt, 
met uitsluiting van de commandant ook vrijheidsstraffen 
op.Het gebruik van de geldboete als sanctie moet bevorderd 
worden.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



/£
-amendèment a f d ,10:tussen "moet" en "dichter" invoegen: 

indien mogelijk ,..■■■
ADVIES COMMISSIE:afwijzen .

-amendement a f d .15:ste11ing schrappen 
ADVIES COMMISSIE : afwij zen, ;

-amendement afd.ll:de plaats van opkomst voor eerste oefening 
en plaatsing daarna meet i.n geval van voorkeur van de 
dienstplichtige bij de woonplaats van de dienstplichtige 
zijn
ADVIES COMMISSIE': afwijzen .

-amendement af d. 1.3: in plaats van "dichter bij": "zo dicht
magelijk,!
ADVI-ES. COMMISSIE : overgenomen

-amendement afd.l4:de locatie van het vervullen van het maatschap
pelijk jaar dient zo dicht mogelijk bij een voorkeursplaats 
t e z i j n
ADVIES C O MMISSIE:voorkeursplaats overgenomen als verbetering 
van "woonplaats"

13.Het militair tuchtrecht moet worden herzien.Een militair
tuchtrechter moet naast de commandant als strafoplegger gaan 
functioneren.Dë..vrijheidsbenemende straffen moeten als eerste 
sanctiemiddel worden vervangen door boetes.
Toelichting % een verdachte moet de keus hebben tussen de 
commandant en de tuchtrechter als strafoplegger.De hoogte van de 
geldboete moet de effectiviteit van dit sanctiemiddel waarborgen

-amendement afd.2:de zin "De vrijheidsbenemende t/m door geldboetes 
dient te ve r v a 11e n .Toe1 ichting:derege1 ijke maatregel draagt 
het gevaar van bevoordeling van de 'financieel beter 
gesitueerd en in zich.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.3:tweede zin laten vervallen en.daarvoor in de
. plaats:de militaire tuchtrechter m o e t ’a 1s j?eroepsinstantie

gaan functioneren op de commandant..
. ,, ADVIES COMMISSIE : afwijzen

-amendement afd.6:het militair tuchtrecht moét worden herzien.
Een militaire tuchtrechter moet naast de commandant als 
strafoplegger gaan functioneren.De vrijheidsbenemende 
straffen moeten als eerste sanctiemiddel worden gehand
haafd .Toe1ichting:ge 1öboetes zouden naar onze .mening niet 

. affectief zijn.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,reden staat in de toelichting 

-amendement a£d.7:de herziening van het militair straf-en tucht
recht dient met spoed voltooid te worden.De vrijheids
benemende straffen moeten als eerste sanctiemiddel worden 
vervangen door geIdboetes.Toe1 ichting:de opmerking dat 
het militair tuchtrecht moet worden herzien is onvolledig 
en staat bovendien gelijk aan het intrappen van een open 
deur.Het gedeelte over het functioneren van een- militair 
tuchtrechter als strafoplegger is volstrekt onduidelijk.
Hoe ziet de commissie dit systeem in de praktijk?

-amendement af d .;1 5 :.s te 11 ing schrappen 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .8:herschrijven tot :de doodstraf dient als straf
krachtens het militair strafrecht in oorlogstijd te vervallen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



/ h
-amendement a f d .9:"de vrijheidsbenemende” wijzigen in "naast 

vrijheidsbenemende"
ADVIES COMMISSIE .-afwijzen

"moeten" wijzigen in "moet"
ADVIES COMMISSIE:a f w i j z e n . ;

"eerste" schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"worden vervangen door" schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"geldboetes" wijzigen in "ge ldb'dé t e"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

toevoegen "ter beschikking staan"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

" toe1ichting" vervangen d o o r :"vrijheidsbenemende 
straffen moeten zo min moge 1ijk , worden toegepast maar zijn 
helaas soms onmisbaar"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f u .10:gehee1 schrappen en vervangen doorreen militair 
moet bij oplegging van een tuchtrechtelijke m.n. een 
vrijheidsbenemende straf,de mogelijkheid hebben in 
beroep te kunnen gaan bij een z.g.Commissie van Beroep, 
die zitting moet hebben in iedere, kazerne.In deze C.v.B. 
zouden zitting moeten hebben:een militair tuchtrechter, 
de commandant en een jurist.Zowel de strafop1egger 
als de verdachte zouden moeten worden gehoord.De C.v.B. 
moet zelf kunnen bepalen van welke straf beroep mogelijk 
is,of moet zijn.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.llrhet militair tuchtrecht moet worden herzien.
Een militair tuchtrechter moet naast de co mm andant als 
strafoplegger gaan functioneren.De vrijheidsbenemende 
straffen moeten als eerste sanctiemidde1 worden vervangen 
door geldboetes naar draagkracht.
ADVIES COMMISSIE:geldboetes naar draagkracht overgenomen, 
de rest afwijzen

-amendement afd . 12:veranderen in:het militair tuchtrecht dient 
in zoverre te .worden herzien,dat strafoplegging betref
fende kleine vergrijpen door de commandant of. de tucht
rechter dient te gebeuren,terwij1 de zware vergrijpen 
door de militair tuchtrechter behandeld dienen te worden. 
Toelichting:voor kleine vergrijpen dient er een keuze-, 
mogelijkheid te bes taan.Vervanging van vrijheidsbenemende 
straffen als eerste s anc t i em’idd e 1 door geldboetes achten 
wij niet rechtvaardig.
ADVIES COMMISSIE : afwij zen

-amendement afd,14:in vredestijd moet een militair tuchtrechter 
naast de commandant als strafoplegger gaan functioneren. 
De vrijheidsbenemende straffen moeten als eerste sanctie- 
middel worden vervangen door geldboetes.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

14.De doodstraf dient als straf krachtens het militair strafrecht 
in oorlogstijd te vervallen.

-amendement afd.4:dient in zijn geheel te vervallen
nieuw:de doodstraf dient als preventief middel tegen 
desertie en verraad.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



-amendement afd.6:de doodstraf dient als straf krachtens, het 1 
militair strafrecht gehandhaafd, te b 1ijven.Toe 1ichting: 
wij vinden dat de doodstraf als dreigmiddel én als 
uiterste straf toege,past moet kunnen worden 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.9:voor deserteurs;maar gehandhaafd te blijven 
voor spionnen en landverraders .De doodstraf blijft een 
uiterst middel en dient met uitgebreide rechtsborgen- 
met mogelijkheid van hoger beroep 'etc.-omkleed te zijn. 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen 

-amendement afd . 10 : gehee1 schrappen
ADVIES .COMMISSIE : overgenomen, daar de stelling geen 
betrekking heeft op dienstplichtbeleid.

-amendement afd.ll:de doodstraf dient als straf krachtens .het
militair strafrecht in oorlogstijd te worden gehandhaafd. 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen 

-amendement afd.l3:in zijn geheel schrappen 
ADVIES COMMISSIE:overgenomen,

-amendement afd,15:"te vefvallen" wordt "dient gehandhaafd 
te b 1 ijven"
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

15„De overheid moet vergaande voorzieningen treffen,waardoor
het /vervolgen of beginne: van een opleiding tijdens:, de dienst
tijd makkelijker wordt gemaakt.

-amendement af d . 9 :."v.er.gaande!’ schrappen 
Advies COMMISSIE:overgenomen

"vervolgen" wijzigen in "volgen" O 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"of beginnen" schrappen 
ADVIES: COMMISSIE : afwijzen

"diensttijd;" wijzigen in "tijd" .
ADVIES COMMISSIE:afwijzen :

toevoegen, in parate dienst 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .12:veranderen in:de overheid dient het vervolgen 
of:.beginnen van een opleiding te s t imu Ier eir, voor zove r 
dit te combineren valt met de diensttijd.

. A D V I E S  COMMISSIE:afwijzen
-amendement a f d .14:de overheid moet vergaande maatregelen treffen 

waardoor het vervolgen of beginnen van een opleiding 
tijdens de diensttijd gemakkelijk wordt gemaakt.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

16.Degenen •olie hun dienstplicht hebben vervuld moeten bij .de 
aanvang of bij het vervolg van een studie of opleiding 
extra steun krijgen.

-amendement afd.3:laten ve r v a 11 e n ,hiervoor in de p l a a t s :degenen 
die niet in dienst gaan moeten extra belasting betalen.

1 (Wat is extra steun? ' in' welk:e vorm?om het nadeel van
hen die hun dienstplicht vervullen te laten verdwijnen kan 
men hen naderhand extra s t eu‘n( voor dee 1 ) geven maar ook 
zij die niet in dienst gaan extra belasten)
ADVIES COMMISSIE:afwijzen



-amendement a f d . 5 : '! o f omleiding" vervangen door ''opleiding of 
functie in het maatschappelijk leven’’1 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen 

-amendement afd.9: 'ldie" 'wijzigen in "die deze
ADVIES COMMISS I E :afwijzen 

"hun" schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"dienstplicht" wijzigen in "diensttijd" 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

"extra" schrappen
ADVIES COMMISSIE:overgenomen

toevoegen:optimaIe faciliteiten krijgen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd.ll:degenen die hun dienstplicht hebben vervuld
moeten bij de aanvang of bij het vervolg van een studie of 
opleiding,en/of het verkrijgen van een betrekking extra 
s t eun kr i j gen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .12:veranderen in:de dienstplichtigen dienen bij 
hun terugkeer in de burgermaatschappij gesteund te worden 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement a f d .13 : toevoegen achter opleiding "of bij het zoeken 
en vinden van een eventuele werkkring"Toevoegen als 
toe1ichting:zij die hun dienstplicht hebben vervuld en 
een universitaire studie willen beginnen,die onder de 
numërus fixus valt,dienen zonder meer geplaatst te worden 
i n d e  studie van hun keuze.
Mot i v e r i n g :de JOVD is geen vereniging van slechts studerenden 
graag ook aandacht van w erkzoekenden.De toelichting spreekt ■ 
voor zich en geeft een oude situatie weer,die helaas door 
de Kamer in 197.(?) is afgeschaft om duistere en o.i. 
onjuiste redenen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen.

-amendement a f d .14:degenen die hun maatschappelijk jaar hebben
vervuld moeten bij de aanvang of het vervolg van een studie 
of opleiding extra steun krijgen.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

17.Oneigenlijke selectiecriteria als geslacht,"Vredeliny-huwelijk" 
sneuvelen van de vader en broedèrdienst dienen te vervallen. 
Toelichting:Nederland heeft zich door ondertekening van het 
Verdrag van New York verplicht vrouwen toe te laten in alle 
overheidsfuncties.Aanahet functioneren van vrouwen in de 
krijgsmacht mogen slechts voorwaarden worden gesteld die ook 
aan het functioneren van mannen mogen worden gesteld.

-amendement'a f d .4:sneuvelen van vader dient te vervallen.
Toe 1ichting:een dergelijk getroffen familie heeft al 
genoeg voor de verdediging van het -vaderland"gedaan 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

-amendement afd . 1 : ste 11ing dient te worden vervangen d o o r :er
moeten meer mogelijkheden aan vrouwen worden geboden om 
vrijwillig dienst te nemen.Toelichting:de hier.voorgesteld* 
stelling dient te vervallen daar wij van mening zijn dat 
het hier geen oneigenlijke selectiecriteria betreft 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen



'3
amendement a f d .7:oneigen 1ijke vrijste11ingsgronfien als ko s t 

winner sschap,sneuve1en van de vader en broederdienst dienen 
te vervallen. Toelichting;:'selectiecriteria" is hier 
onjuist- aangezien het gaat om criteria waarom niet 
geselecteerd wordt.In de inleiding wordt gezegd dat deel II 
slechts voorziet in aanpassing en modernisering van het 
huidige dien6tp1ichtsysteém.Wahneer in stelling 17 

: r , 1 wordt gepleit voor dienstplicht voor de vrouw,pleit
men voor een dermate rigoreuze verandering', dat de- stelling 
onder deel I thuishoort.Zonder ons tegen het principe 
uit te spreken,zijn we van mening dat het hier gestelde 
niet in deel II thuishoort.
Kostwinnerschap is de juiste aanduiding voor de 
populaire kreet '*Vr edel ing - huwe 1 i j k"
ADVIES 'COMMISSIE:laats te zin van de toelichting overgenomen, 
de rest afwijzen

amendement afd , 9 : "sneuvelen van vader'* schrappen 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

na "dienen te vervallen1* toevoegen: het sneuvelen 
van de vader dient echter de dienstplichtige o p z i j n  v e r 
zoek het recht te geven op vrijstelling van gevechtsdienst. 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen

"aan het functioneren . . . .worden gesteld*' schrap
pen
ADVIES COM M I S S I E :afwijzen

amendement afd..l2:schrappen: geslacht en sneuvelen van de vader 
.ADVIES COMMISSIE: afwij zen ; -:

amendement afd. 1 3 : schrappen : s neuv el en' van ' 'de vad er ..... t e v e r 
val 1 en . Mo t iv er ing : wi j achten'dit g e én:: oné-ig eh 1 i j k selectie
criterium .Dit gedeelte i s 1 een structurele ontkentiing 
van het bestaan van een gezihs(ver)band bij een groot 
deel van de Nederlandse bev o l k i n g .Een uiterste waar wij 
ons niet' in kunnen vinden.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen 

amendement a f d .10:nieuwe stelling nr.18
In verband met het verbod op het maken van onderscheid 
op geslacht b i j1 s o 11 i c i t a t i e s bij de overheid,en de 
voortschrijdende emancipatie,moet een (beperkte) dienst
plicht voor vrouwen ingevoerd worden 
ADVIES C O MMISSIE:afwijzen,zie stelling 17



afdeling 14
Er liggen voer de overige 84% wel degelijk taken,die nu niet 
of onvoldoende wo,rd;en, vervuld en van groot nut voor onze
samenleving zijn.Te denken valt enerzijds aan. semi-militaire 
taken als burgerbescherming,anderzijds aan civiele taken 
bij overheid en bedrijfsleven waar men middels de arbeids
markt niet in kan voorzien.De JOVD pleit in deze 'resolutie 
voor de oprichting van:
-een secundaire besqhermings en, verdedigingsmacht,die als 
taak heeft het beschermen en instrueren van de bevolking

-een civiel corps,dat de andere vormen van corvee-werk in 
onze samenleving op zich neemt.

We kiezen met opzet voor de verplichting van iedere Nederlander 
om een jaar van zijn leven in dienst te stellen van de samen
leving.Dit opdat bepaalde "vuile" of "gevaarlijke” taken 
van nationaal belang vervuld moeten worden,niet door een 
kleine greep,maar door de gehele bevolking.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen

a f de 1ing 14
het civiel corps dient volledig los te staan van de primaire 
krijgsmacht en de secundaire verdedigingsmacht en dient te 
vallen onder een nieuw op te richten mini. s t er i e . Z i j kan op 
een breed scala van terreinen worden ingezet.Te denken va.lt 
aan het; bemannen van instellingen op maatschappelijk en 
sociaal terrein,het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van het milieu,het verlenen van ontwikkelingshulp,maar ook 
het inzetten in onvervulbare v a c a t u r e s ,zowel bij de overheid 
als bij (uiteraard tegen betaling) het bedrijfsleven.
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar de commissie een civiel corps 
niet in het verlengde vindt liggen van de diens tpl.ich.t . Een. 
dergelijke organisatie verstoort de arbeidsmarkt.

afdeling.13
zogeheten "doorstromers'1 op de middelbare school (MAVO-HAVO_ 
ATHENEUM) dienen één jaar later opgeroepen te worden voor het 
vervullen van hun dienstplicht.
motivering:momenteel is de situatie zo dat deze "doorstromers" 
als zij eenmaal zijn blijven zitten direct opgeroepen worden 
na hun middelbare school.Zij verliezen nl. twee jaar bij het 
doorstromen van 4 MAVO naar 4 HAVO en van 5 HAVO naar 5 
ATHENEUM.Een "gewone" atheneum/gymnasium scholier wordt pas 
direct na zijn middelbare school opgeroepen als hij twee maal 
is blijven zitten.Hij mag dus eenmaal blijven zitten.Een 
doorstromer mag dit niet.Het is dus een onredelijke situatie. 
ADVIES COMMISSIE:afwijzen,daar een dergelijke stelling een 
discriminatie jegens werkende jongeren inhoudt.
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COMMISSIE ENERGIE.

Naar aanleiding van een motie van de afdeling Edam/Volendam 
e.o.heeft het Hoofdbestuur een commissie ingesteld die zich 
bezig zal gaan houden met de energievoorziening ih de toekomst. 
Deze commissie kan bij haar werkzaamheden de motie die Ieders 
in dit HB-info'staat afgedrukt betrekken.Er hebben zich tot 
nu toe acht belangstellende gemeld.Ik roep iedereen,die in de 
energieproblematiek is geïnteresseerd op om zich voor deze 
commissie op te geven.De eerste vergadering van deze commissie 
zal worden geconvoceerd aan iedereen die zich vóór 1 juni 
heeft opgegeven bij het Algemeen Secretariaat.

Rino Schreuder,VVP

ONDERWIJSCOMMISSIE.

De landelijke onderwijscommissie van de JOVD heeft in een 
vergadering op 4 mei besloten zich te gaan bezig houden met 
de democratisering van het middelbaar en hoger onderwijs.
De commissie heeft,gezien de herkomst van de leden,besloten 
haar vergaderingen te houden in Amsterdam (Stikkerhuis).
Het Hoofdbestuur roept allen op,die geïnteresseerd zijn ih deze 
actuele problematiek,zich aan te melden als lid van de 
onderwij scommissie.
Tijdens de volgende vergadering,op 2 juni,zal een verdeling 
van de taken worden gemaakt.

Rino Schreuder , W P

De volgende motie,van district Noord,is aangenomen op de 
Buitengewone Algemene Leden Vergadering te Assen:
De JOVD in: vergadering bijeen op 28 april te Assen,
overwegende dat zich onlangs verontrustende gebeurtenissen 

hebben voorgedaan in buitenlandse kerncentrales, 
overwegende dat er nog geen bevredigende oplossing in zicht 

is omtrent de opslag van langdurig radio-actief afval, 
overwegende dat buiten Nederland vele kerncentrales in aan

bouw zijn,waarvan verschillende vlak bij onze grenzen, . 
spreekt als haar mening uit dat Nederland een overleg op

Europees niveau moet eisen en zich daarbij moet uits'preken 
voor éen. onmiddellijke stopzetting van de bouw -van meer 
kerncentrales,alsmede te komen tot een zo spoedig mogelijk 
verantwoorde afbouw van de huidige vorm van kernenergie, 

spreekt als haar mening uit dat Nederland tevens op Europees 
niveau projecten moet.voorstellen en mede financieren om 
te komen tot de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en 
verdere besparing van energie, 

en gaat over tot de orde van de dag.



De volgende motie,van de afdeling Edam/Volendam e.o.,is 
aangenomen op de Buitengewone Algemene Leden Vergadering 
te Assen.

De JOVD in vergadering bijeen te Assen d.d.28 april 1979, 
constaterende;

-dat het vraagstuk "energievoorziening in de toekomst" 
zeer actueel en nijpend is,

-dat onverwachte ontwikkelingen als in Iran dit nog eens 
benadrukken,

-dat daarnaast ook het vraagstuk "kernenergie" zeer 
actueel is (harrisburg),

-dat over beide genoemde vraagstukken de JOVD nog geen 
diepgaand standpunt heeft bepaald, 

overwegende;
-dat vanwege de actualiteit van beide vraagstukken deze 
de aandacht van de JOVD verdienen,

-dat de vraagstukken gebaat zijn met nieuwe ideëen en sug
gesties hieromtrent vanuit de JOVD, 

nodigt het Hoofdbestuur uit;
-om het oprichten van een landelijke JOVD energiecommissie 
te stimuleren,

-om "energievoorziening in de toekomst" als onderwerp 
voor een themadag of congres te gebruiken, 

nodigt alle JOVD afdelingsbesturen en alle leden van de JOVD uit
-om hun gedachten te laten gaan over deze,voor de toekomst 
zo belangrijke vraagstukken en niet te schromen nieuwe 
suggesties in te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdeling van de afdelingen over de diverse HB-leden.

Frank Rino Robert Morbert
Assen Dordrecht Alphen Arnhem
Emmeloord Den Bosch Delfland Doetinchem
Meppel Soest Den Haag Nijmegen
Z.0.Drente Utrecht O.Ij sselmonde Ede
Midden Drente Waalwijk Hoekse Waard Oost Gelderland
Sneek Nijenrode 't Gooi N. Veluwe
Zuidlaren Zeist 1t Sticht D. Oost
D.Noord Amersfoort Gouda Maastricht
Stadskanaal Tilburg Kennemerland 0. Mijnstreek

Roosendaal Rijnmond Venlo
Berg.op Zoom 
Breda

Asp.Leerdam 
Zeeland

Midden Limburg

Sipke Titia Robin
Harlingen Groningen Amsterdam
Leeuwarden N.Groningen Amselland
Haren Fivelingo Zaanstreek
Drachten Twente Purmerend
Heerenveen Steenwijk

Zwolle
Drongen

Edam 
Hoorn 
Castricum 
Den Helder 
Apeldoorn



Wijzigingen adressenvraagbaak-

afdeling Dronten heet officieel afdeling Oostelijk Flevoland 
afdeling Amsterdams

voorzitters secretaris:
Lex van Emden ,,,, Eric van Dijk
Pieter Lastmankade 3 Herengracht 384 kamer B217
1075 KJ AMSTERDAM 1016 CJ AMSTERDAM:
tel. 020-718724 tel. 020-223451

penningmeester:
Mark van der Griend 
Jekerstraat 9-II 
1078 LV AMSTERDAM 
tel. 020-796648 

afdeling Utrechts 
voorzitters 
Karei Verburg 
Eemsstraat 13 
NIEUWEGEIN 
tel.03402-38245

bestuursleden:
Jules Maaten,Blériotlaan 26

Amstelveen tel. 020-416648 
Kugo Weidema Rembrandtweg 401

Amstelveen tel.020-416787

secretaris s 
Dion Bartels 
Oude Koord 89 bis A 
3513 EK UTRECHT 
tel.030-310643

p e n n i n g m e e s t e r s e c r e t a r i s  propaganda:
Wim Fels Anke de Rooij
van de Goesstraat 4 van Lith de Jeudestraat 9
UTRECHT ' 3581 GG UTRECHT

tel. 030-939981 tel.030-315008
het secretariaatsadres van de afdeling Purmerend is gewijzigd in: 

Rens Rozekrans,Moerasvaren 38,1441 SP PURMEREND 
tel. 02990-33363

het adres van de penningmeester van de afdeling Meppel moet 
zijn.Ferdinand Bolstraat 164

het telefoonnummer van de secretaris van de afdeling Castricum 
te Utrecht vervalt.
De nieuwe vice-voorzitter van de afdeling is Hans Pieter ' o Pc 
van Not,H.Dunantsingel 56 te:Castricum.tel.02518-51934 

het telefoonnummer van de VVP van District Noord,Wim Stapel 
moet zijn 050-134748

bij de afdeling Gouda zijn de functies tweede secretaris en 
eerste bestuurslid vervallen.Aart van de Wout heeft nog 
wel zitting in het bestuur.

het telefoonnummer van de landelijke VVO,Robert de Haze Winkelman 
moet zijn: 070-655174

de afdeling Edam/Volendam heeft haar bestuur uitgebreid met 
Peter de Baat,Claes Teenxstraat 5,1135 FIT EDAM,tel.
02993-62618 als vice-voorzitter 

het secretariaatsadres van de afdeling Delfland is verhuisd 
naar Vlamingstraat 98,2611 LA te Delft

et adres van Ge Vice Voorzitter Organisatie is Laan van Poot 
214 in plaats vari 21

het postbusnummer van het District Oost(Gat nu District 
Gelderland heet) is vervallen 

het teléfocnnummor van het secretariaat te Assen is 
05920-52072

het telefoonnummer van de vice-voorzitter van de afdeling 
Leiden moet zijn 071-123500



ACTIVITEITEÏJKALE^DER.

mei

31 af d.Dordrecht 21.00 uur politiek café over de Europese
Verkiezingen op liet HOf

juni

5 afd.Groningen "Europa wat hebben we eraan?"
20.00 uur in het Tehuis
inleider’dhr.Sarrikalden
sprekers;dhr Geurtsen en de heer v.d.Bek

6 afd.Den Bosch forumdebat over Europa en de Europese Verkiezingen
meedoen ANJV, J.S,CDTA en de JOVD

7 Europese Verkiezingen
9 verenigingsraad on 13.00 uur in het Stikkerhuis te Amsterdam 
12 afd.Nijmegen thema-avond
15 afd.Oost-Gelderland 20.00 uur in "Hanzehof" te Zutphen

Frank de Grave spreekt over actuele politiek 
15 afd.N.Veluwe nabespreking Europese Verkiezingen en Feest
23/24 zomercongres te Apeldoorn

onderwerp s dienstplichtbeleid en legervorming 
29 afd.Meppel sluitingsavond in'"t vergulde ros" te Staphorst

AGENDA verenigingsraad d.d. 9 juni 1979 te Amsterdam 
aanvang£13^00_uur

1. opening
2. notulen verenigingsraad d.d. 12 mei
3. ingekomen stukken en mededelingen
4. hoofdbestuurswisseling
5. reiskostenregeling
6. politieke zaken
7. internationale zaken
8. W.„Y*ToT.K. ‘ e "-en
9. rondvraag
10. sluiting

Toelichtings
ad 4) Rino Schreudcr heeft om persoonlijke redenen besloten om 

l met het zomercongres af te treden als Vice Voorzitter 
Politiek.Mede gezien het advies van de Verenigingsraad 
d.d. 12 mei j.1. stelt het Hoofdbestuur de volgende kandi
daten voor.: Bart Lijdsman Vice Voorzitter Politiek

Robin Linschoten Internationaal Secretaris
Rob Vermeer Tweede Secretaris

ad 5)Een nader voorstel zal voer de vergadering aan de leden 
worden uitgereikt.

PS De eventuele uitbreiding van het Hoofdbestuur zal besproken 
worden op het najaarscongres



Levensbeschrijving Rob Vermeer

Sinds de oprichting (1977) voorzitter ven de afdeling Delfland. 
In hetzelfde jaar lid geworden van de volgende commissies:

- onderwijscommissie
- VN commissie (secretaris)
- EuropaCommissic

bomenteel lid van de Verenigingsraad en Vliegend Brigadelid,
*kandidaat als lid van het Algemeen Bestuur van de Provinciale 
Jeugdraad van Zuid-Holland.
Studeert M.0. Geschiedenis.
Sinds 1978 lid van de COPUBO (overkoepelende cie van de inter
nationale commissies.)

Geboren 7-10-1958 te>Den Haag.

Levensbeschrijving Bart Lijösman

1977 eindexamen HAVO behaald.
1979 eindexamen Atheneum A
is van plan om rechten te gaah'Gs'tuderen. : ..i
Vanaf 1976 lid en esecretaris Van de door hem her-opgorichte 
afdeling Den Bosch. Van 1977 tot 1 januari 1979'voorzitter van 
Den Bosch.
Vanaf 1978 lid van dé,VN-commissie met als resultaat 2e reserve 
voor de functie van PJK-yértegenwoordigéf bij de VN.
Vanaf 1 januari 1979; voorzitter van de Europa-commissie nieuwe 
stijl; redacteur van de Driemaster sinds maart van dit jaar. 
Gedurende de afgelopen twee jaar lid van de leerlingenredactie van 
reflector, een landelijk.onderwijsblad.
Lid van de vliegende Brigade sinds begin 1978.

Geboren 21-1-1959 te Naarden. :■

RECTIFICATIE. ' ’’ ;
bij het nummeren van de afdelingen in verband met de concept- 
resolutie Gienstplichtbeleie heetf de aft. 't Sticht nummer 
8 en 9.Nummer 9 moot echter afd.'t Gooi zijn.
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NOTULEN VERENIGINGSRAAD DD„ 12 MEI 1979 te.AMSTERDAM

I. Opening; 14.00 uur
II. Notulen dö. -10— 3-'79; geen opmerkingen.
III. Ingekomen stukken en mededelingen;

brief van het Utrechtse verenigingsraadslid Karei Verburg 
met de mededeling, dat hij geen gebruik van het stem

recht maakt, zolang de beroepscommissie geen uitspraak 
iheeft gedaan ovgr de door Utrecht en Amersfoort aangespan
nen zaak inzake de benoemde leden van de provincie Utrecht. 
Het HB deelt mede, dat beroep geen schorsende werking heeft, 
maar dat Karei Verburg zelf kan beslissen of hij al dan niet 
stemt.

IV. Voorstel tot uitbreiding van het Hoofdbestuur;
de voorzitter licht het voorstel eerst uitvoerig toe.
Na een uitvoerige discussie, waarin Erik-Pieter Vlaanderen 
voorstelt om het HB uit te breiden tot 9 en anderen duide
lijk laten blijken geen behoefte te hebben aan uitbreiding 
blijkt bij de stemming dat 15 leden en 12 leden voor uit
breiding v/h BB zijn, terwijl 1 lid zich onthoudt van stem
ming .
Het voorstel van Erik-Pieter wordt met 14 tegen,11 voor 
en 1 onthouding verworpen.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering, zodat het HB 

: zich kan beraden over het verdere verloop van de agenda.
V. Hoofdbestuurswisseling:

Het HB stelt voor om nu het advies in te winnen over de 
genoemde kandidaten bij een HB bestaande uit 8 personen, 
omdat het HB zich moet beraden vrat zij gaan doen nu de VR 
een negatief advies heeft uitgebracht over de uitbreiding 
maar dat het HB eventueel nog wel. het voorstel aan het 
congres kan voorleggen. Mocht het congres het voorstel wel 
aannemen, dan wil het KB graag een advies hebben over de 
voorgestelde kandidaten. Het HB zal de volgende verga
dering (9 juni) met een voorstel komen voor een HB bestaande 
uit 7 personen, indien ze mocht besluiten het nu gedane 
voorstel in te trekken.
Bart Lijdsman en Robin Linschoten verlaten de zaal, waarna 
de voorzitter de kandidaturen toelicht. Tijdens de discussie 
blijkt dat een groot aantal mensen Bart als internationaal 
secretaris willen hebben en Robin nog een tijdje op de 
post van 2e secretaris willen laten zitten. Bij de stemming 
blijkt dat 15 leden voor en 10 leden tegen de omruiling van 

Robin en Bart zijn, terwijl 2 leden zich van stemming onthou
den. Het gevoelen van de verenigingsraad over het feit welke 
kandidaat af moet vallen, als het HB besluit haar uitbrei- 
dingsvoorstel in te trekken, blijkt te zijn dat zij de voor
keur geven aan Bart Lijdsman boven Rob Vermeer.

VI. Driemasters
- de verenigingsraad adviseert positief over de kandidaat 

Jan van Zenen als redacteur van het blad.
- het redactielid Gerard Derks deelt mede, dat het wense

lijk zou zijn als de redactie gehoord zou worden over voor 
te stellen kandidaten. De voorzitter deelt hierop mede, 
dat er overleg met de hoofdredacteur is gepleegd en dat 
verondersteld mag worden dat deze op zijn beurt de redactie 
informeert.



(vervolg notulen VR dd, 12 mei' 1979)

VII. Politieke zaken:
-vanwege hét tijdsgebrek wordt het uitvoerig verslag dat 
uitgebracht zou worden n.'a.v. de laatst gehouden HB-ver- 
gadering uitgesteld tot 9 juni a.s.

VIII. Internationale zaken:
-Met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt er besloten 
om een stemadvies inzake de Europese Verkiezingen uit te 
brengen. Het HB zegt toe een brief naar D'66 te schrijven, 
waarin een uitleg gegeven wordt over het uitgebrachte 
stemadvies.

-Bart Lijdsman vraagt het HB een brief te schrijven naar 
de VVD met de vraag waarom de JOVD niet uitgenodigd is 
voor het congres op 18 mei. Het HB zal deze zaak nader 
bekijken.

IX. ' Reiskostenregelingen verenigingsraad/congressen:
gezien het tijdsgebrek wordt besloten dit agendapunt
uit te stellen tot 9 juni. Bovendien heeft de penningmeester
dan de mogelijkheid om het een en ander op papier te zetten.

X. W.V.T.T.K.
De internationaal secretaris verzoekt iedereen bewijsma
teriaal op te sturen als ondersteuning voor de vergoeding 
van de kosten, gemaakt in het kader van informatie over 
dé Eurgpése Verkiezingen.

XI. Rondvraag:
Wil Houben: de afdelingspenningmeester heeft met de vorige
penningmeester een regeling weten te treffen voor mensen, 
die later in het jaar lid worden. Hij wenst hier een vaste 
-regeling voor te zien. :
Het HB zegt toe deze zaak te bekijken én verslag uit te 
brengen op de volgende verenigingsraads-vergadering.
-nu het uitbreidingsvoorstel is afgewezen vraagt hij zich 
af hoe het verder moet. ■
Het HB moet deze kwestie eerst intern bespreken, maar zal 
volgende maand met een voorstel komen.

, Wlm Stapel: is van mening, dat!er zowel in geval v/h uit- 
breidingsvoorstel als in de resolutie dienstplichtbeleid 
te weinig informatie aan de leden is gegeven.
Hij wil graag weten hoe de CRM-subsidieregeling exact in 
elkaar zit. De voorzitter deelt mede, dat informatie hier
over in ieder geval toegestuurd zal worden.
Andreas Dijk: vraagt zich af of plaatsvervangende VR-leden 
ook een HB-info kunnen krijgen. Het antwoord hierop is nee, 
omdat het de taak van de leden is hun plaatsvervangers in 
te lichten.
Marco Swart: vraagt zich af of de JOVD mee gaat doen aan 
de voorbereiding van hét beginsel-programma v.d. W D .  De 
voorzitter deelt mede, dat dit onder agendapunt VII be- 
handels zou worden,- behandeling daarvan is echter uitgesteld 
tot 9 juni.

XII. Sluiting: 18.00 uur.



Het opzetten van een afdelingsblad.

Op uitnodiging van de redactie van De Driemaster vond begin 
dit jaar een gesprek plaats ..tussen de Driemasterreöacteuren 
en de 1 redacties van de afdelingsbladen.Onderstaand overzicht 
'Vórmt de neerslag van deze bespreking.

l.inhoud.

Het ideale afdelingsblad besteedt per nummer aandacht aan 
de volgende zaken:a)verenigingszaken

b) gemeentepolitiek
c) landelijke politiek
d) internationale politiek
e) interview of gastschrijver(s)

ad a)een afdelingsblad is primair een communicatiemiddel 
tussen afdelingsbestuur en leden.Daartoe is het van 
belang te zorgen leden op de hoogte te houden van wat - 
er in de vereniging en/of afdeling gebeurt.Met name 
verslagen van vergaderingen en andere bijeenkomsten 
houden leden goed op de hoogte.Het EB-info kun je 
gebruiken om landelijk nieuws uit te halen, 

ad b)door een bepaald artikel over gemeentepolitiek te plaatsen 
hetzij van een raadslid,.hetzij van een redacteur of 
een interview af te nemen en; te publiceren sla. je als 
regel drie vliegen in één klap
-raadsleden zullen het blad verplicht moeten gaan lezen 

om op de hoogte te blij ven(abonneewerving)
-als de inhoud interessant genoeg is,wordt het blad 

ook gelezen door de plaatselijks pers,die er dan.de 
nodige aandacht aan kan besteden.

-de afdelingsleden,raken meer betrokken bij de gemeente
politiek zodat zij eerder in een werkgroep gemeente
politiek zullen plaats némen.Er gaat dus een kader- 
vormend effect van.uit.

ad c)met'name. de voorbereiding van een congres-thema is 
makkelijker te effectueren via een afdelingsblad.
Lang van te voren kun je al de aandacht vestigen op’ het 
thema middels interviews of bepaalde artikelen.Men 
weet er dan meer van af en zal dus eerder dé schroom 
overwinnen om er een zegje over te doen in de. werk-, 
groep ter voorbereiding van het thema.
De overige mogelijkheden over dit onderwerp zijn verder 
legio.

ad d)nu we hopen dat het komend Europees parlement een
blijvende stimulans zal zijn voor de Europese Eenwording 
kun je hiervoor niet genoeg mensen mobiliseren.De 
commissies op buitenlands gebied willen je hierover 
met genoegen van advies dienen, 

ad e)interviews en artikelen van gastschrijvers hebben drie 
voordelen:ze maken een blad leesbaarder,ze openen de 
mogelijkheid onderwerpen te belichten 'waaromtrent de 
redactie zelf onvoldoende deskundigheid bezit en ze 
verhogen de prestige van het blad.



2.organisatorische opzet.

-lay out .
deze is bepalend voor de indruk die het blad op lezers en 
potentiële adverteerders maakt.Vermijdt een rommelige lay-out 
typefouten,slecht stencilwerk ,en kinderachtige tekeningen.
Aan een visitekaartje mogen hoge eisen gesteld worden.

De meest gebruikte drukmethodes zijn stencillen of offsetten. 
Offsetten geeft'betere resultaten doch stencilen is goedkoper. 
Regelmatig worden binnen de JOVD stencilmachines aangeboden 
voor - f 200,-Het kan zinvol zijn zo'n ding aan te schaffen. 
Over offsetten kun je informatie krijgen bij het PJK, 
tel. 020-224592.Andere mogelijkheden zijn bepaalde instellingen' 
zoals de gemeente,een sportvereniging of de jeugdraad.

-frequentie

het verdient aanbeveling het blad in de maanden september- 
december en januari-mei maandelijks te laten verschijnen,Op die 
manier fungeert het blad het beste als communicatiemiddel 
en is het mogelijk snel en zinvol te reageren op een artikel 
van de vorige maand.

-verhouding redactie bestuur.

het verdient aanbeveling de verhouding te regelen in het 
afdelingsreglement.Vaak is het zo,dat een bestuurslid tevens 
zitting heeft in de redactie,of omgekeerd.De verhouding moet 
gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en goede persoonlijke 
verhoudingen.

3.financiën.

gestreefd moot worden naar een self supporting blad.
-het beste kan men één maal per jaar de advertenties werven 
en wel in januari,omdat veel bedrijven hun rekening net hebben 
afgesloten.Je kunt het beste voor een bepaald aantal nummers 
een contract sluiten (het beste voor een heel jaar) en de 
adverteerders vooruit laten betalen.

-de prijs kan variëren met de kwaliteit en de oplaag van het 
blad.Een gemiddelde prijs van f10,- voor een halve pagina 
(dwz. x maal dat bedrag per jaar) garandeert een groot aantal 
advertenties.Iedere ondernemer of winkelier kan dat wel missen, 

-steunadvertenties vormen een vrij zekere bron van inkomsten.
Zo willen de ondernemers die vaak met de afdeling te maken 
hebben vaak wel een advertentie plaatsen (zaalverhuur,café, 
drukkerij e.d.).Ook liberale winkeliers kan men vaak met succes 
benaderen.

Tevens vormen abonnees een inkomstenbron.Veel VVD-afdelings- 
bestuursleden en raadsleden willen zich vaak wel abonneren. 
Tevens kan men werven op afdelingsvergaderingen van VVD en D'65.



Van de Penningmeester.

met de invoering van de nieuwe statuten zijn twee peildata 
vastgesteld.Op die data worden de betalende leden per afdeling 
geteld en op basis daarvan de stemmen van de afdelingen 
vastgesteld.Pas op de volgende peildatum komt hier verandering 
in.De eerstvolgende peildatum is 1 juli^Het is dus zaak om 
als.afdeling ervoor te zorgen dat~dan-zöveel mogelijk leden 
hun contributie voor 1979 voldaan hebben.De stemverdeling geldt 
dan tot 1 januari 1980.
-Begin juni zullen aan leden die nog NIET betaald hebben 
nogmaals acceptgirokaarten verstuurd worden.Gezien de peildatum 
van 1 juli verdient het aanbeveling om deze leden (via af
delingsblad of persoonlijk) aan te sporen om te betalen.
Ieder betalend lid telt maar 1 keer mee.De leden,die lid zijn 
van, twee afdelingen tellen mee als betalend lid in die afdeling 
waar ze het. eerst hun contributie voor hebben voldaan,tenzij 
ze duidelijk te kennen geven van welke afdeling ze hoofdlid 
zijn.Daarom hierbij nogmaals het verzoek aan die leden even door 
te geven van welke afdeling ze hoofdlid zijn,om ;later allerlei 
misverstanden te voorkomen.
Nieuwe leden gelden pas als betalend lid als alle gegevens, 
via mutatieformulieren,zijn doorgegeven aan het Algemeen 
Secretariaat en als ze betaald hebben.Nieuwe afdelingen,die 
stemmen krijgen op basis van het aantal betalende leden bij 
oprichting, dienen zo spoedig mogelijk, via mutcitief ormulieren 
de gegevns door te sturen

Titia Siertsema
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MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN EN DISTRIKTEN

algemeen secretariaat 
Nieuwe Eijds Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam

29 juni 1979 ' \ BBI 7906/07

Beste mensen,

Dit is het laatste HBInfo voor de vakantiemaanden.
De volgende zal eind augustus verschijnen. ! ■'

Evenals vorig jaar zal het secretariaat werken aan de 
hand van een vakantierooster. Dit houdt in dat het 
secretariaat niet altijd geopend is.
Vakantierooster ;
1 juli t/m 4 augustus open dinsdags, woensdags, donderdag

morgen.
6 t/m 10 augustus hele week gesloten
13 t/m 17 augustus open dinsdags, woensdags, donderdag

morgen

Op de tijden dat het secretariaat gesloten is, zijn in principe 
Karin Veneman ( 05172 - 2099) en ondergetekende (080-236722) 
bereikbaar.

Per abuis is er in de vorige HBInfo een foutieve mededeling 
gemaakt, de prijs van de sticker is geen ƒ0,20 maar ƒ0,10.

Een ieder een prettige vakantie toewensend,

Norbert Klein 
Algemeen Secretaris

Inhoudsopgave

pao; 2 Vergaderdata verenigingsraad, kongres 
Adressenvraagbaak wijzigingen 

3 Notulen verenigingsraad 9 juni 1979 
9 Moties apeldoorn 

10 distrikt gelderland 
.11 resolutie Dienstplichtbeleid



Vergaderdata van september 1979 tot mpril 19B0

1 september 
27 oktober
24 en 25 raovember. 
19 januari
2 februari 
9 februari 
15 maart
29 en 30 maart

verenigingsraad 
verenigingsraad 
kongres eneegie 
verenigingsraad 
B.A.L.V. Beginselprogram 
idem

verenigingsraad
Jaarvergadering

Houdt met deze data rekening bij de planning van de 
afdelings-' en distriktsbijeenkomsten.

ADRESSENVRAAGBAAK WIJZIGINGEN 

HBleden

internationaal Secretaris 
Robin Linschoten 
Churchulllaan 133 111 
1078 Amsterdam 
020 - 723613

Vice voorzitter politiek 
Bart Lijdsman 
Magelhaenstraat 1 
Den Bosch 
073 - 217271

Tweede Secretaris
Rob Vermeer
Gen» Spoorlaan 361
Rijswijk
070 - 987397

Afdeling Den Bosch 
voorzitter; Chris Koelemij

Rompert park 134'
Den Bosch 073 - 419897

secretaris Theo Weterings 
Oudelangstraat 43 
5041 CD Tilburg 
013 - 425490

Vice-voorzittcr; Reinier Schenk 
Antoon Coolenlaan 7 
5044 MI< Tilburg 
013 - 674458

afdeling Tilburg 
Voorzitter; Karei Want

Dolomietenlaan 40 
5022 JI< Tilburg 
013 - 426236

Distrikt West

voorzitter Marius de Bloeme Oostdwarsgracht 1 2312 PM Leiden 
V.v. politiek Bert de GrootSLfocherstraat 137 3067 AW Rotterdam 
v.v. organisatie Teddy Koning Vlamingstraat 89 2611 LA Delft 
secretaris Jacqueline v.d.Honert Pieter Meinerstraat 88 

2597 VM 's Gravenhage
penningmeester Paul van Lith Lisstraat 4 3333 EV Zwijndrecht 
propaganda Rolf Hansma Landsmanhof 44 Hendrik Ido Ambacht

2 .



1. opening.13.40 uur.
de voorzitter deelt mede,dat hij het zeer betreurt,dat 
er zoveel leden niet aanwezig zijn.Als dit zo doorgaat1 
kan de Verenigingsraad niet goed functioneren en kan 
ook niet meer representatief genoemd worden.

2. notulen verenigingsraad d.d. 12 mei 1979
-rii.n het algemeen wordt gesteld dat de notulen uitvoeriger 
.moeten zijn;zeker waar het de argumentatie van voor
stellen betreft.

; -blz. 26 agendapunt 5.■de laatste vijf zinnen zijn te
criptisch gesteld.Bovendien blijkt niet duidelijk genoeg 
dat Rob Vermeer af moet vallen volgens de Verenigings
raad als het KB mocht besluiten da uitbreiding van het 
Hoofdbestuur niet dóór te laten gaan.

-blz 26 agendapunt 4 stemming BB voorstel 15 stemmen tegen 
12 voor en één‘onthouding

-blz 27 agendapunt 11 Wil Kouben heeft gevraagd of het HB 
de hoogste prioriteit aan administratieve werkzaamheden ' 
geeft - • :

-blz 27 agendapunt 11 tijdens de vergadering d.d. 12-5-179 
is gezegd dat de Verenigingsraad haar standpunt eventueel 
wel wilde herzien over de uitbreiding van het 'Hoofdbestuur 
indien het :HB haar standpunt uitgebreid zou motiveren.

3. ingekomen stukken en mededelingen
-afzeggingen zijn binnengekemen van Wiljan Loomans,
Han van Bemmel en Wim Stapel.

4. Hoofdbestuurswisseling <
■ nadat de kandidaten dé zaal hebben verlaten,:deelt de 
voorzitter mede dat het HB bezig'is geweest om diverse.: 
stukken te produceren ter motivering van haar voorstel 
-'tot uitbreidifigiBat: het echter niet zo ver is gekomen, 
omdat RinO Schréuder te kennen heeft gegeven om strikt 
persoonlijke redenen met ingang.van.het zomercongres 
het--vicer-voorzitterschap politiek te zullen'.neerleggen. 
Dezë mededeling' betékende,dat:twee HB-leden in; juni 
■zullen aftreden1 en dat het erg moeilijk-is i.v.m. in-:
■ 'Werken,ïfündtionëren e.d. om dan':ook nog een extra HB-liö 
•aan -te Vrekken.Vandaar dat het HB voorstelt,het voorstel 
:tot‘":üitbféiding te verschuiven1 naar het najaarscongres.
De ;Verenigingsraad kan dan ook uitgebreid gehoord worden 
en na de zomervacantie naar aanleiding van het uitgebreid 
gemotiveerde voorstel tot uitbreiding uitvoerig discus
siëren , waarbij ook eventuele alternatieven bekeken'kunnen 
worden.
De kandidatuur'van Robin kinschoten is gehandhaafd in 
ovërlegkmet Bart Lijdsman,die voor de functie van Inter
nationaal 'Secretaris niet in aanmerking wenst te-komen. 
-Van het:voorstel om Inge Kallen als tegenkandidaat voor 
Röb Vermeer te stellen zegt de voorzitter dat hij de ge
volgde procedure een juiste procedure vindt,namelijk dat 
de officiële kandidatuur•mede afhankelijk wordt gesteld 
van het gevoelen van de Verenigingsraad.
Het Hoofdbestuur is niet voornemens ^m een afweging van



kwaliteiten te maken tijdens de vergadering,maar wel om,gezien 
de adviserende taak van de Verenigingsraad in te gaan.op de furicti 
omschrijving van'de tweede secretaris.
Daar de adjunct-secretaris voer het secretariaat grotendeels 
wegvalt, gezien haar vcrmingsv/orkzaamheden, moet er iemand komen 
die haar taken o verneemt. Geprobeerd is om ..iemand te krijgen 
via :de interim-regeling werklozen,maar deze oude regeling is 
per i januari j . 1. afgeschaf t . ...Daar ock niet verwacht kan wer
den van de algemeen secretaris dat hij deze "vacature" in zijn 
geheel kan opvullen,is de functiecmschrijving van de tweede 
secretaris dusdanig veranderd,dat deze nu in eerste instantie 
de taak van de adjunct-secretaris grotendeels moet overnemen 
(zowel de feitelijke werkzaamheden als de spilfunctie) Vandaar 
dat de post in principe geen doorschuiffunctie meer is,Omdat 
gezien de zware taak ( vooral .vanwege cie vele tijd die het in 
beslag .neemt) daar eenspeciaal voor deze functie geschikte 
persoon moet zitten.
Het Hoofdbestuur is van oordeel clat Rob Vermeer voor deze 
functie geschikt is en wil .geen uitspraak doen over liet al dan 
niet geschikt zijn van Inge Kallen.Zij geeft bovenstaande 
uiteenzetting om in dat licht de kandidatuur van In ge Kallen 
te bekijken.
Besloten -wordt om de kandidaturen apart te behandelen. . 

-uitbreiding Hoofdbestuur:
Will Houben deelt mede dat hij.,over de uitbreiding liever 
een oordeel geeft in-,november gezien de argumentatie van het 
Hoofdbestuur
Marco Swart geeft het HB de suggestie um het hele functio
neren van de JOVD landelijk eens te bekijken,om op die manier 
alle knelpunten er uit te kunnen halen.Tevens stelt hij -voor 
om in plaats van een HB-lid te belasten met de vorming een 
commissie van hooguit drie mensen in het leven te roepen,waar
van de leden verspreid over het land wonen en cie de vormings
werker rechtstreeks bij kunnen staan.HB de eerste suggestie . 
is zeer nuttig en kan wellicht de eerste vergadering na de 

zomervacantie ter tafel gebracht worden. Vooral voor het HB 
is zo iets erg stimulerend. De 2e suggestie zal door het HB 
worden meegenomen, maar levert natuurlijk wel de nodige coör
dinatieproblemen op. Jan van Zanen: wil graag nu al informatie 
hebben over het takenpakket van de secretaris vorming.
HB: is op zich niet zo nodig, daar het HB toegezegd heeft 
met uitgebreide informatie te komen direct na de zomervacantie. 
Erik Pieter Vlaanderen: wil vermijden dat er de volgende keer 
weer een naam van een kandidaat op de achtergrond meespeelt en 
had dus graag gezien dat de zaak sec op het zomercongres be
handeld was. Hij vindt de kandidaatstelling op zich helemaal 
onjuist. Als het HB al een kandidaat heeft aangezocht, is het 
extra moeilijk voor de 1eden: om een kandidaat af te wijzen 
via de procedure van een tegen-kandidaat. Hij stelt dan ook 
voor om de VR in het vervolg eerst wat suggesties voor kandi
daten te laten doen, waarna het HB dan keuze kan maken.
HB: wat betreft het eerste idee, deelt het HB mede, dat er 
direct na de zomervacantie ook nog geen naam op de achtergrond 
speelt en dat het congres geen geschikt lichaam is, omdat deze 
moet beslissen, nadat door de VR de grove kantjes er zijn af
gehaald. Bovendien is er al een overvolle agenda voor het 
zomercongres.
Wat het tweede idee betreft, meent het HB dat ook deze sug
gestie vervelende kanten heeft voor de eventuele kandidaten. 
Bovendien zijn alle namen die door de VR genoemd zouden kun
nen worden, natuurlijk ook tijdens de HB-vergadering aan de 
orde geweest. Erik-Pieter heeft wel gelijk dat het niet zo 
moet worden, dat als het HB een kandidaat stelt, daar altijd 
persé aan vast moet worden gehouden. /



Marco. Swart; wil. de levensbeschrijving van de kandidaat meer 
op de functie toegespitst zien.
Rolf Rijkmans; wil graag,een duidelijke omschrijving van de 
functie.
HB: is een voorstander van een flexibel-werkterrein, waardoor 
bovenstaand verzoek niet altijd ingewilligd zal kunnen worden, 
kandidatuur Bart, Lijdsman als VVP „
Erik-Pieter Vlaanderen stelt voor om do namen van bepaalde 
posten te veranderen en wel in Viqe Voorzitter Vorming (Bart 
Lijdsman) en een Vice Voorzitter (Robert de Haze Winkelman).
,De V.V.V. kan naast zijn eigenlijke functie, politieke acti
viteiten verrichten, maar voor bijv. het verdedigen van een 
resolutie is RObert meer geschikt, gezien zijn ervaring;,,:hetgeen 
niet wil zeggen dat Bart niet geschikt is als VVP.
HB; het is duidelijk dat er gestart moet worden met het vormings
werk. ,Besloten is om in overleg met betrokkenen tot herverkave
ling van,de taken te komen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat 
Bart de; vorming er tijdelijk bij doen en neemt Robert èen:aan
tal politieke taken over. Erik-Pieter wil dat als Bart nu met 
vorming begint, hij dat ook een tijdje blijft doen.
Het HB antwoordt hierop, dat hierover pas in november bekeken 
kan worden, daar dan de uitbreiding weer aan de; orde komt en. cr 
dan wederom gezorgd moet worden dat de juiste man op de juiste 
plaats komt. Dan kan ook de takenverdeling eventueel veranderen. 
Het KB zal het voorstel van Erik-Pieter in ieder gevai in over
weging nemen bij het formuleren van het uitbreidingsvoorstel in 
november.
Chris Hulsbus: vindt het voorstel volkomen onverantwoord, daar 
Bart eerst moet groeien in het HB, voordat hij goed kan functio
neren als VVP.
Robert Polman Tuin: Bart is uitstekend geschikt als secretaris 
vorming. Dat Is een hele moeilijke en zware post; als je hem nu 
als VVP benoemt, krijg je waarschijnlijk geen goede kandidaat 
voor die functie in november.
HB: ziet wel kandidaten voor die pest, maar is van mening dat er 
nu een vacature voor het WP-schap is ;en dat daar een geschikte , 
persoon voor gevonden moet worden; het is niet zinvol om nu al
lerlei constructies te gaan verzinnen voor november. Robert 
maakt van zijn opmerking een ordevoorstel,, daar het uiterst 
belangrijk is voor de vereniging . HB: is van mening dat de 
besluitvorming- plaats moet vinden op grond van de nu bestaande 
vacatures. Dit houdt in dat cr gespreken moet worden over de 
al dan niet geschiktheid van Bart Lijdsman als W P .
HB; er zijn nu 2 punten aan de orde: het voorstel van Robert 
Polman Tuin en het voorstel van het HB. Daar gespreken is over 
het voorstel van Robert, wenst deze een stemverklaring af te peg
gen. Hij deelt mede, dat er een beleid uitgestippeld moet worden; 
dat er verder gekeken dient te worden dan een neus lang is.. 
Vandaar dat hij vindt dat ondanks de geschiktheid van Bart; ais 
VVP, het moeilijk zal worden om een secretaris vorming te.vinden 
en dat hij Bart daarom graag op het vermingsterrein aan het 
werk ziet gaan.
Erik-Pieter dient een ordevoorstel in, om eerst een taakafbake
ning te maken, voordat er over de kandidaten gesproken kan wórden 
Dit voorstel wordt verworpen. Het voorstel tot schorsing van de 
vergadering wordt ingewilligd.
Hierna legt Chris Hülsbus een stemverklaring af; hij heeft, geen 
harde argumenten gehoord waaruit de geschiktheid van Bart als 
W P  kan worden afgeleid. : '
Stemverklaring Rolf Rijkmans: verontschuldigingen voor de af
wezigheid van vele Dis tri ct-Noord verenigingsraadsleden; ,fmaar 
deze staan allemaal achter de kandidatuur van Bart als VVP.



Na de stemming blijkt; 8 mensen voor, 10 mensen tegen en 1 
onthouding van het KB-voorstel.
Het HB zal het advies van de VR meenemen.

- kandidatuur Robin Linschoten als internationaal secretaris.
Deze kandidatuur wordt unaniem ondersteund.

- kandidatuur Rob Vermeer als tweede secretaris in samenhang 
met de eventuele kandidatuur van Inge Kallen.
Adriaan Geelhoed is van mening dat met deze vorm van tegen- 
kandidatuur een goede middenweg is gekozen. Hij ziet Inge als 
iemand, die zich pas beschikbaar stelt als zij zeker weet dat ze 
de zaak goed aankan, die zich heeft geprofileerd in de afdeling 
als een werkpaard en die zich kandidaat heeft gesteld binnen de 
nieuwe functie-omschrijving.
Michiel Jacobs; gezien de uitspraken van de vorige VR gekeken 
naar geschikte tegenkandidaat. Inge is* bereid 1 jaar van haar 
studie op te geven. Michiel vindt dat afgeleden streken ook 
wel eens een HB-lid mogen leveren en als een jongen en een meisje 
kwalitatief even goed zijn, dan geeft hij, gezien de samenstel
ling van het HB, de voorkeur aan een meisje.
Erik-Pieter Vlaanderen vindt Rob uiterst geschikt voor de functie 
van 2e secretaris en houdt Inge graag in reserve voor een andere 
vacature, want hij acht haar wel een goed HB-liö.
Will Houben informeert hoe het met de tijd zit, die Rob beschik
baar heeft en zet zijn vraagtekens daarbij.
HB; Rob heeft zijn kandidatuur geaccepteerd en gezégd, dat hij 
voldoende tijd heeft; daar moet je dan in goed vertrouwen op af 
gaan. Marco Swart mist in de levensbeschrijving van beide kandi
daten argumenten waarom'ze juist voor die plaats geschikt zijn, 
bijv. bij Rob secretariaatsi-ervaring.
HB; iedereen moet in staat geacht worden om.zo men het niet kan, 
dan toch in ieder geval te leren stencillen, fypen, etc.
Bij stemming blijkt dat er 6 mensen voor Inge izijn, dat 11 mensen 
voor Rob zijn en dat 3 mensen zich van stemming onthouden.
De procedure zal als volgt verlopen; mocht hei; HB aanleiding 
zien om de kandidatuur van Bart Lijdsman te wijzigen, dan zal 
dit zo spoedig mogelijk via een apart HB-info aan de VR-leden 
worden m.eegedeelö.
Robert Polman Tuin schrijft een brief naar het HB; mocht dit het 
HB tot een ander voorstel brengen, dan ook graag mededeling aan 
de VR-leden voor het congres. Will Houben wil eigenlijk de mo
tieven voor het vertrek van Rino te horen krijgen. Rino deelt 
deelt mede, dat hij 2 jaar HB-lid is geweest en dat de motieven 
zuiver persoonlijk zijn, al liggen die wel in het vlak van de 
vereniging en het HB.
HB; het is gebruikelijk dat zakelijke motieven bespreekbaar zijn 
en besproken worden, maar persoonlijke argumenten vallen niet te 
bespreken, juist omdat ze strikt persoonlijk zijn en voor de ver
eniging niet interessant.

5. Reiskostenregeling
De penningmeester deelt mede, dat het niet mogelijk is om alle 
reiskosten te vergoeden, omdat er geen post op de begroting staat. 
Vandaar dat het geen te hoge post mag worden, dus stelt zij voor 
iedereen ƒ 15,—  zelf te laten bijdragen en de rest te vergoeden, 
aan hen die daarom vragen (op basis van NS-tarieven).
Mochten mensen gezamenlijk met de auto gaan, wordt een km-prijs van 
19 ct vergoed. Het voorstel geldt voorlopig en met terugwerkende 
kracht.



Rolf Riikmans; stelt voor cm ieder VR-lid b.v. ƒ 10,—  te 
•laten storten in een pot, waaruit de reiskosten, dan vergoed 
kunnen worden.
Erik-Pieter Vlaanderen stelt voor dat iedereen zijn eigen 
reiskosten betaalt en dat mensen,, die daarmee in moeilijkheden 
raken, aankloppen'bij het HB.
Bij stemming blijkt dat de meeste leden achter het HB-voorstel 
staan.
Het voorstel van Erik-Pieter Vlaanderen om afwisseling van 
vergaderdagen in te stellen i.v.m. het altijd moeten vrijnemen 
van personen cp zaterdag, wordt uitgesteld tot de volgende V.R.

6. Politieke zaken
De W P  geeft een overzicht van het functioneren van de politieke 
commissiess
1. onderwijscie bezig met democratisering; een kleine kern v.d. 

cie is actief.
2. cie volkshuisvesting; in de herfst hopen ze de nota,over 

jongerenhuisvesting klaar te hebben
3. cie verkeer/vervoer.loopt niet
4. cie dienstplichtbeleid; bezig geweest met de congresreso

lutie
5. cie beginselprogramma; gaat deze maand aan het werk met het 

liberaal manifest en het beginselprogramma W D .
Beide zaken zijn érg belangrijk. Het voorstel is om het kern
programma van de JOVD, dat herzien moet worden, maar erg snel 
verouderd en dus weinig zinvol is om je wederom voor 5 jaar 
vast te leggen, te laten vervallen en de cie een beginselpro
gramma te laten maken met daarbij uitspraken over actuele za
ken.
Dit kan gelijk gaan met de behandeling van de 2 zaken in de 
WD, waardoor de JOVD invloed hierop kan uitoefenen via de 
VVD-afdeling.
Bovenstaande procedure zal in ruim overleg met de VR gevoerd 
worden.
Het wegvallen van het kernprogramma wordt opgevangen door 
een jaarlijkse politieke vraagbaak en verwerking in een nieuwe 
informatie-brochure.
Bovenstaande voorstellen vereisen een actieve medewerking van 
alle afdelingen, anders lukt dat niet en faalt de JOVD, gezien 
het belang van deze twee zalven voor de toekomst van het libe
ralisme .

6. cie energie-beleid; gaat ook deze maand van start. De opvolger 
van d<3 huidige VVP moet het geheel plannen en organiseren.
Rolf Rijkmans vraagt of, als het district Noord met een;motie 
komt over dit onderwerp op het zomerccngres, gezien het feit 
dat zij er al lang mee bezig zijn en het van erg veel belang 
achten, deze motie ook in behandeling kan komen.
Het HB antwoord hierop dat de motie dan niet behandeld zal 
worden, gezien het feit dat energie zo'n belangrijk, omvang
rijk probleem is, dat daar zeer wel overwogen een uitspraak 
over moet worden gedaan en vandaar dat het HB voorstelt het 
najaarscongres aari dit onderwerp te wijden.
De J.O.V.D. zal dus één onderwerp bij de kop pakken, nl. het 
jeugdbeleid, in het WD-beginselprogramma en daar een stukje 
politieke pressie aan verbinden. Resoluties worden al te vaak 
aangenomen en verdwijnen vervolgens in het archief.
In het vervolg zal dit niet meer gebeuren, bijv. met de re
solutie dienstplichtbeleiö, zal naar de W D  en D'66 gegaan 
worden en laten zien vrat onze ideeën zijn en proberen deze 
ook verwezenlijkt te krijgen.



Bovenstaand pakket van maatregelen heeft de instemming van de 
VR; evenals het voorstel öm het naj aarscongres aan de energié*- 
problematiek te wijden.
Het HB is voornemens om congresmoties in het vervolg dezelfde 
weg te laten bewandelen alser met de resolutie is gebeurd ë n  
dan met een soort congresboek uit te komen. Hierover volgt 
echter nog een concreet voorstel.

7. Internationale zaken
Over de indonesiëreis valt mee te delen dat we vooralsnog een 
afwijzing van het subsidieverzoek van CRM hebben ontvangen.
De brief was erg onduidelijk? getracht wordt om meer duidelijk
heid te krijgen en als dat niet lukt eventueel een AROB-beroep 
aan te spannen.
Voor mededelingen over het zomerkamp zie het Interfo.

8. W.V.T.T.K.
De penningmeester stelt voor om de ccntributieheffing voor 
leden, dië zich na 1 juli aanmelden als lid, te stellen op de 
helft van het bedrag {in ieder geval wat betreft het HB~deel).
De afdelingen worden verzocht duidelijk kenbaar te maken aan 
de penningmeester/algemeen secretariaat hoe hoog de contri
butie in de 2e helft van het jaar is, gezien de acceptgiro
kaarten die door het Algemeen Secretariaat naar nieuwe leden 
worden gestuurd.

9. Rondvraag
- de brief die volgens de afspraak van de vorige VR, naar de 

VVD gestuurd zou worden is niet geschreven, daar Gijs de Vries 
wel gesproken heeft. Nu is de JOVD echter niet uitgenodigd voor 
de partijraad van zaterdag 16 juni in Den Bosch, terwijl daar 
gesproken zal worden over het jeugdbeleid. De voorzitter roept 
dan ook iedereen öp om naar Den Bosch te gaan.

- Rolf Rijkmans ziet op de le vergadering na de VR graag een be
leidsplan van zowel de Internationaal Secretaris als de W P .
Het HB zegt dit toe.

- Adriaan Geelhoed; het subsidieverzoek aan de provincie Zeeland 
wordt hoogst waarschijnlijk toegewezen. Is van plan om een 
mapje met informatie uit te geven.

- Michiel Jacobs: i.v.m. o.a. subsidie-aanvragen is het belang
rijk te weten van de rechtspersoonlijkheid van de afdeling/ 
districten.
HB; onderzoek zal aan de statuten die gevraagd worden, alleen 
is daar de voorzitter van afgetreden, zodat het even kan duren, 
zeker gezien het feit dat het huishoudelijk reglement ook opge- 
stëld moet worden.
HB 1) hieuw propaganda-materiaal te bestellen;

2) opgaven voor congresbetaling moeten zo spoedig mogelijk 
binnen zijn;

3) afdelingen, die gelijkstrekkende amendementen hebben, 
worden verzocht om voor het congres met elkaar te over
leggen 'en zc overeenstemming bereikt kan worden, graag 
mededeling aan W P  + cie, zodat onnodige discussie op 
het congres vermeden kan worden.

10. Sluiting
16.45 uur met mededeling van de voorzitter dat de aanwezigen 
aan de niet-aanwezige VR-leden duidelijk kenbaar moeten maken, 
dat zij geacht worden aanwezig te zijn, gezien de taakstelling 
van de VR en als ze persé niet kunnen in ieder geval een bericht 
van verhindering door te geven.



RESOLUTIE DIENSTPLICHTBELEID EN LEGERVORMING

Preambule; Dienstplicht is hetgrondwettelijk recht om dienst 
te mogen nemen in het apparaat dat ons land en zijn 
bevolking moet verdedigen en beschermen

d e e l  i , r ; ,: v ; ' :

1. Nederland heeft een apparaat nodig om, in geval, van’: agressie 
van buitenaf of noodsituaties,in het binnenland, de” onafhanke
lijkheid van; het land en . de . besc.hgpming van zijn. bevolking en 
grondgebied te waarborgen,

2. Dit apparaat wordt bemand door een kern van beroepsmilitairen 
en vrijwillig dienenden, aangevuld met dienstplichten.

3. De dienstplicht geldt . voor alle Nederlapds die daartoe fysiek 
en qua geestelijke vermogens in staat zijn. De plicht geldt 
Vanaf'het achttiende levensjaar en beslaat een periode van 
minstens twaalf maanden.
Het beleid t.a.v. opróêp, uitstel.on vrijstelling dient te 
worden geregeld zoals wordt voorgesteld in deel II van deze 
resolutie.

4. Het deel van dit apparaat dat ̂ permanent aanwezig i s ’eri gewa-!
penderhand. tegen agressie van buitenaf en tegen noodsituaties 
in het binnenland kan optreden, heet de krijgsmacht. De eerste 
oefening voor dienstplichtigen bij dit onderdeel bestaat uit 
een aaneengesloten periode rvan twaalf maanden... Een deel van, 
'onze krijgsmacht staat onder, bevel van de NAVO en zal, .aan de 
NAVO-criteria moeten voldoen. ... ,

5. Een speciaal onderdeel van de primaire krijgsmacht i's: inzet
baar voor VN-vredestaken. Deze eenheid moet bestaan uit vrij
willigers r. beroepsmilitairen, vrijwillig dienenden en..,dienst
plicht i gen.‘De parate troepen dienen bij voorkeur te .bestaan 
uit vrijwilligers die tegen passende beloning langer in dienst 
blijven dan voor opleiding en training noodzakelijk is.

6. Het deel van het apparaat dat tot taak heeft de bevolking te 
instrueren, bij te staan en te beschermen in geval van bedrei
ging of crisissituatie heet de dienst Bescherming Bevolking 
Nieuwe Stijl. Deze dienst is verder verantwoordelijk voor de 
bewaking en het in bedrijf houden van essentiële voorzieningen. 
Zij is. daartoe geoefend in het handelen tijdens crisissituaties 
en treedt voortdurend voorlichtend op,, opdat iedere Nederlander 
weet hóe! te handelen bij rampen als milieurampen, ocrlbgsdrei- 
ging, oorlogssituaties etc.
De Bescherming Bevolking? Nieuwe Stijl heeft dus een sociale en 

, een paramilitaire functie.
Alle dienstplichtigen dient overigens,..de grondbeginselen van 
de bescherming van de bevolking, tegen milieurampen etc. bijge
bracht te worden. De, diensttijd;, .in..- de BB nieuwe stijl bestaat 
uit een basiscursus van enkele maanden en herhalingscursussen 
tot een totaal van 12 maanden.

7. Iedere dienstplichtige kan in principe kiezen voor het dienst 
doen in de krijgsmacht cf in de Bescherming Bevolking Nieuwe 
Stijl, nadat goede voorlichting over alle mogelijkheden is <•,, 
gegeven.: Aan de hand van de gebleken, voorkeuren en geschikt
heid wordt een bindende indeling gemaakt.
Bij het Vaststellen van de criteria voor gewetensbezwaarden 
moet onderscheid gemaakt worden tussen de krijgsmacht en de 
Bescherming Bevolkinr Nieuwe Stijl.11



8. De beide organisaties moeten intensief met;-elkaar samenwerken. 
Middels periodieke oefeningen moet deze samenwerking op zijn 
effectiviteit worden getoetst.
Toelichting; leden van beide organisaties moeten op de hoogte 
zijn van eikaars grondbeginselen. '

9. De democratische structuur van het leger is bedoeld in vredes
tijd een algemene deelname aan de besluitvormingsprocessen te 
verkrijgen. De beide organisaties moeten daartoe een eigen
soortige democratische structuur krijgen. Deze structuur mag 
geen afbreuk doen aan de effectiviteit van de organisaties.
De huidige structuur functioneert nog onvoldoende democra
tisch.

INLEIDING
- de Bescherming Bevolking Nieuwe Stijl moet voor een groot deel

nog worden opgebouwd. Op korte termijn moet echter het huidige 
dienstplichtsysteem nog worden aangepast en gemoderniseerd.

- uitgangspunt vooral ook in de huidige situatie/ met een onge
lijke verdeling van lasten,; moet zijn dat een dienstplichtige 
zo min mogelijk maatschappelijk nadeel meet ondervinden van het 
feit dat hij in dienst moet.

10. Op korte termijn moet de wedde van dienstplichtigen ópgetrokken
worden tot beroepsniveau. '
Toelichting; op de lange termijn bij de nieuwe structuur moet 
er een redelijke wedde worden vastgesteld.

11. De inhouding voor kost en inwoning moet worden afgeschaft. In
woning moet een gratis voorziening zijn, terwijl maaltijden 
alleen moeten worden verrekend voor zover ze in dienstver
band worden gebruikt.

12. De plaats van de opkomst Van eerste oefening en de. plaatsing 
daarna moet zo dicht mogelijk bij de voorkeursplaats van de 
dienstplichtigen zijn.

13. Aangehouden.'
14. Aangehouden.
15. De overheid moet voorzieningen treffen,, waardoor het vervolgen 

of beginnen van een opleiding tijdens de diensttijd gemakke
lijker wordt gemaakt.

16. Degenen die hun dienstplicht hebben vervuld moeten bij de aan
vang of bij het vervolg van een studie of opleiding of bij het 
zoeken van werk optimale faciliteiten krijgen, zonder dat daar
bij vervallen mag worden in positieve discriminatie.

17. Oneigenlijke selectiecriteria als geslacht, kostwinnerschap en 
broederdienst dienen te vervallen. Het sneuvelen van de vader 
dienst de dienstplichtige op zijn verzoek het recht te geven op 
vrijstelling van gevechtsdienst.
Toelichting; Nederland heeft zich door ondertekening van het 
verdrag van New York verplicht vrouwen toe te laten in alle 
overheidsfuncties. Aan het functioneren van vrouwen in de 
Krijgsmacht mogen slechts voorwaarden worden gesteld die ook 
aan het functioneren van mannen^worden gesteld.

18.De zogeheten 'doorstromers1 op dagopleiding (mavo,havo,etc.) en 
ook de werkende jongeren die naast hun werk een studie volgen 
in een leerlingstelsel of in hun vrije tijd (avonduren) stu
deren, moeten het recht hebben hun studie c.q. beroepsopleiding 
te vervolgen, zolang het de dienst niet schaadt.
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H BIn Po
MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN 'ENETSTRIKTEN'

algemeen secretariaat 
Nieuwe Zijdsvocrburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 020-2*2000

27 augustus 1979 HBI 7908/8

• Beste mensen, un

De vakantie zit,,er weer op, dus weer-hard aan de slag.
Ik wijs de afdelingen vast op de procedure voor de 
behandeling van de resolutie Energie. Houdt ar dus 
rekening .-met het plannen van de afdelingsvergaderingen.

Met ingang van 27 augustus,; is in dienst getreden als 
secretariaatsmedewerker Ton van der Meer in het kader 
van de interim-maatregel Jeugdige werkelozen.

Het secretariaat is weer geopend tijdens de normale kantooruren.

Kopij voor de volgende KBInfo insturen voor 1 oktober.
Met vriendelijke groeten,..

Norbert Klein 
Algemeen Secretaris

Inhoudsopgave
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ADRESSFNVPAAGBAAK WIJZIGINGEN

Afdeling Amersfoort:
voorzitter: Rijk van Laar secr.+prop.: Loet Madarasz

Verhoevenstraat 22 Park Schoonoord 16
3818 PM Amersfoort Hoogland
tel. 033 - 16659 tel. 033 - 802121

penningmr: Theo Hakvoort
Gersteland 6 
3833 CS Leusden

Afdeling Den Haag:
tijdelijk secretariaatsadres: Postbus 53 Den Haag - t.a.v.

Jet van Essen.

Afdeling J feist: bestuurslid:
vice-voorz. Alain Brauwere Pieter-Bas Mijnster

Kasteel Amerongen Burg. v.d. Boschlaan 48
3958 BK Amerongen Leersum
tel. 03434 - 1212 tel. 03434 - 1845

Het nieuwe adres van onze stafmedewerkster luidt:
Karin Veneman,
Welderingsstraat 58
9035 EA DRONRIJP - tel. 05172 - 2099.

ACTIVITEITENKALENDER
27 augustus te Nijmegen; Vrouwen in de VVD, Hatertseweg 14 te 

Malden. Aanvang 9.30 uur.
8 september te Maasdam: afd. Z.H.E. organiseert een voetbalwed

strijd in Sportzaal Duyvesteyn, Fasant 3 te 
Maasdam. Aanvang 19.30 uur.

13 september te Enschede, afd. Twente - beginselprogramma van de
W D .  Spreker: mr. W.J. Geertsema.
in: De Schermerhornhall van het I.T.C., Boulevard 
1945 - 2, Enschede. Aanvang: 20.00 uur.

14 september te Gorssel: district Gelderland: distriktsavond
Nieuwe Stijl in Hotel De Roskam, Hoofdstraat 26 
te Gorssel. Aanvang: 19.30 uur

29 september: afd. Kanaalstreek: conferentie regionaal beleid i.d. 
E.G. Inleider: HH.̂  Samkalden en de Vries. 
Forumleden: Vondeling, Beumer, Berkhouwer en 
De Goede.

8 oktober te Utrecht: afd. Utrecht: thema Midden-Oostenproble- 
matiek. Poort van Kleef te Utrecht. 20.00 uur 

Excursie Distrikt Gelderland:
Het distrikt Gelderland organiseert van 17 t/m 19 oktober a.s. een 
excrusie naar SHAPE in Mons,Navo-voorlichtingsdienst in Brussel en 
op de terugweg Heineken in Den Bosch.
Totale kosten ƒ 50,—  (eclusief één diner).
Leden van de JOVD buiten het distriktsgebied kunnen mee, indien 
er plaatsen over zijn. Opgave schriftelijk bij E. Vos, Graafseweg 
208, 6531 ZX Nijmegen voor 18 september 1979.

Wijzigingen vergaderdata Verenigingsraad
27 oktober wordt 20 oktober 
19 januari wordt 12 januari

2



PROCEDURE JOVD LIBERAAL MANIFEST
Zoals op de Verenigingsraad al naar veren kwam, werkt., een door het 
Hoofdbestuur ingestelde commissie aan een liberaal manifest voer ... ’ 
de JOVD. De herziening van het politiek kernprogram,' een langdurige 
en weinig vruchtbare operatie, kan dan komen te vervallen. Wanneer 
dit; stuk in z'n •totaliteit big de afdelingen ter amendering 'ifcan lig
gen is nog niet helemaal te- cverzien doch. de commissie streeft er
naar in de maand oktober het stuk gereed te hebben voer de verzen
ding. Daarna hebben de afdelingen geruime tijd cm het stuk door te • 
nemen en te amenderen. Omstreeks 1 januari zullen de amendementen 
binnen moeten zijn, zodat de , commissie tijd. hedfti’-om deze te ver- 
werken en op ëën överzichtelijke wijze in een;congresboek kan onder- 
brengen. Op de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van 2 en 9 
februari a.s. zal het geheel worden vastgesteld. ■

Verdeling van de afdelingen over de diverse HB-leden

Frank - Bart Robert Ncrbert
Assen Breda'd Alphen Arnhem o
Meppel Roosendaal Den Haag Doctinchem
Z .0.Drente Berg.op Zoom 0.Ijsselmonde Nijmegen
Midden Drente Den Bosch Hoekse Waard >Ede ' x 'i,.v.
•■Züuiölaren Waalwijk Gouda 0. Gelderland
D. Noord Zeeland Kennemerland N. Veluwe
Stadskanaal Venlo Rijnmond D. Oost
Leeuwarden Oost.Mijnstr. Asp.Leerdam Oost.Flevoland
Drachten Maastricht 't Gooi Ermelo
Sneek 't Sticht

Robin Titia Rob
Amsterdam Groningen Delfland
Amstelland N. Groningen Dordrecht
Zaanstreek Fivelingo Utrecht
Purmerend Twente Soest
Edam Steenwijk Zeist
Hoorn Zwolle Amersfoort
Castricum N.0.Polder Nijenrode
Den Helder Haren
Apeldoorn Heerenveen

Verenigingsraad dd. 1 september 1979, aanvano 1.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Notulen dd. 9 juni 1979
3. Ingekomen mededelingen
4. Plannen HB m.b.t. vorming (nota bijgesloten)
5. Voorstel nieuwe opzet kongressen (nota bijgesloten)
6. Beleidsnota VVP (nota bijgesloten)
7. Internationale zaken
8. WVTTK
9. Rondvraag

Om een optimaal functioneren van de verenigingsraad te waarborgen, 
-— -wordt de aanwezigheid van alle verenigingsraadleden verwacht.



MEDEDELINGEN VVP
De Jongeren tegen Racisme hebben met steun van Welsuria een hekel
schrift uitgegeven, getiteld: Racisme? Neei Wij doen niet mee. Deze 
publikatie wil een bijdrage leveren tot de uitbanning van racisme 
en rassendiscriminatie.
Dit hekelschrift is te bestellen door ƒ 3,50 te storten op gemeen
tegiro. W 23077, postbus 12206, Amsterdam, t.n.v. M. Wijngaarde 
onder vermelding van 'Hekelschrift'.

Regeling indiening congres-moties -
Gebleken is dat moties die op congressen:door de afdelingen worden 
ingediend over een niet al te hoge actualiteitsgraad beschikken.
In het vervolg zullen daarom moties 1 maand voor het betreffende 
congres op het algemeen secretariaat aanwezig moeten zijn. Hier
door moet het mogelijk worden deze op te nemen in een congres-info 
(een speciale uitgave van het HE-info) hetgeen een evenwichtige 
besluitvorming wellicht zal bevorderen.
Voor het najaarscongres impliceert dit dat vóór 24 oktober de moties 
op het algemeen secretariaat binnen dienen te zijn.

Mededeling: behandeling enercie-resolutie
In het kader van de aktiviteitenplanning van de vereniging merken 
wij op dat de energie-resolutie gepubliceerd zal worden in de Drie
master, die in de laatste week van oktober bij de leden in de brie
venbus komt te liggen. /
Amendementen op deze resolutie dienen 14 november a.s. op het al
gemeen secretariaat aanwezig te zijn.



BELEIDSNOTA W P  1979
Verbetering politieke organisatie-structuurvan de J.O.V.D. <
- De verantwoorde!! jkheid van de . vvp. betref t in de eerste plaats 
het politieke beleid van dë J.O.V.D..De politieke koers van de JOVD 
moet gedragen woröeh .door de 'vereniging..-Als zodanig zal. het-.noo.d- 
zakëlijk zijn dat er een goede, communicatie .bestaat tussen de vvp 
enerzijds en de vereniging anderzijds.
In dit'kader 'is' het rn.i. geven t om een reorganisatie, van de bin- . 
nenlahdsa corr’nissië op korte .termijn door te voeren. Gelefc op het . 
feit dat Feerlands politi.ek 'voor een groot deel wordt bepaald’ door’ 
sociale, economische, juridische en onderwijskundige vraagstukken 
vereisen deze onderwerpen speciale aandacht van do J.O.V.D. <
daarom moeten de commissies vjorden samengesteld op basis van voor
noemde probleem splitsing. Uiteindelijk zullen de commissies als 
adviesorganen van de vvp moeten dienen. Voortbcrdurend cp deze orga
nisatie—structuur is hgt instellen van-een landelijke politieke . 
commissie als péhc’ant van de CoBuPo. Deze commissie: wordt, samenge
steld uit de voorzitters.van de betreffende commissies. Dé leden van 
dit team, verder tc noerpen: assistent vvp's, moeten in staat zijn. 
de vvp zelfstandig te adviseren over binnenlandse politieke zaken.
Ook is het "wenselijk''/dat zij een bijdrage gaan leveren aan de opbouw 
van een regelmatig contact met het. Parlement. .Dit laatste moet dienen 
als éen van de middelen om onze ideeën beter in het voetlicht te 
brengen.
Naast de vaste commissies moeten er ook zgn. ad hoe commissies gaan 
functioneren, die zich met een. bepaald,, veelal door de actualiteit 
ingegeven, onderwerp bezighouden.- «
Het zal duidelijk 'zijn dat voor een en ander een financiële struc
tuur geschapen' zal moeten worden.
Waakzaamheid is' geboden voor een te groot aantal commissies. Een 1 
absoluut aantal is evenwel niet aan te geven daar dit mede. afhangt 
van het beschikbare kader 'in de JOVD en de financiële mogelijkheden.

Werkterrein
- Wat de politieke koers betreft geloof, ik dat wij prioriteit moe
ten geven'aan standpuntbepaling aangaande onderwerpen die betrek-, 
king hebben op jongeren , of binnen hun denkraam vallen. Hierbij 
denk ik aan, vrat je gemakshalve justitiële zaken zou kunnen noemen 
zoals het abortusvraagstuk en het minderhedenbeleid. Verder kun
nen genoemd werden onderwijsvraagstukken, huisvestingsproblemen, 
jeugdwerkloosheid en de energieproblematiek.

Spreiding J.O.V.D.-invloed en -werkterrein
- De gewetensfunctie van de J.O.V.D. t.o.v. het Nederlandse libe
ralisme vereist het nauwlettend in öe gaten houden van ontwikke
lingen in zowel de VVD als D'66. Die ontwikkelingen moeten niet 
alleen beschouwd worden vanuit een landelijke invalshoek, zoals 
tot dusver vooral gebeurt. Het gevaar ontstaat dan dat we bij de 
buitenwereld een 'waterhoefdidee1-image creëren. Daarom moet er 
grote aandacht geschonken worden aan het optreden van m.n. W D
en D'66 in de lagere bestuursniveau's .
Voor een evenwichtige JOVD-koers is het ook hier ven belang dat 
er regelmatig contact bestaat tussen vvp en de afdelingen c.q. 
samenwerkingsverband of districten. Dit lijkt mij te realiseren 
door regelmatig gespreksronden te organiseren in het land over 
deze problematiek.



Liberaal Manifest
- Het liberale manifest dat door de VVD wordt opgesteid, biedt 
een uitstekende mogelijkheid om het liberale denken in het alge
meen weer eens onder de loep te nemen. M.i. dienen de afdelingen 
voorrang te geven aan de discussie over deze materie. Er dient 
in dit verband een zo breed mogelijke gedachtenwisseling in de 
JOVD te worden gevoerd. Ik zou de afdelingen willen adviseren om, 
in het komende jaar, ten minste een avond te organiseren, in de 
vorm Van óen lezing of discussie met als thema: Het Liberale 
Manifest. Hiervoor kan men b.v. de leden van de "JOVD-beginsel- 
programma" commissie benaderen.

Verhouding D 166/VVD
- De positie die de JOVD inneemt t.o.v. D'66 en W D  heeft aan 
duidelijkheid ingeboet. D.w.z. bij onze leden, de W D  en D'66 
bespeur ik nogal vrat onbegrip.
Het duidelijkst bewijs hiervan vormt het ontstaan van zon.
WD-jongerencontacten en D ’66 jongerenwerkgroepen. Naar het 
mij voorkomt dient D'66 te moeten worden gezien als een pro- 
test-partij (vergelijk functie JOVD): een partij die bestaat 
uit gedesillusioneerde personen met verschillende politieke achter
gronden.
Omdat de beginselen van D'66 erg vaag zijn omschreven is de 
handelingsvrijheid van deze partij erg groot. Het optreden van 
D'66 heeft een liberaal gezicht, waardoor splitsing van het li- . 
berale kamp dreigt, hetgeen door de JOVD beslist niet kan worden 
aanvaard. Wij moeten dan ook duidelijk gaan maken, dunkt mij, 
welke positie D'66 nu precies inneemt in het politieke krachten
veld.
Het succes van D'66 is nog steeds gebaseerd op achterblijvende 
presentatie van een liberale visie door de W D  op hedendaagse 
maatschappelijke problemen. De W D  is in naam wel een liberale ; 
partij, maar zei wil dat in de politiek van alledag nog wel 
eens vergeten. De functie van de JOVD is om ze hier blijvend 
aan tc helpen herinneren.



NOTA VORMINGSACTIVITEITEN

Inleiding
Gezien het feit dat volgens CRM subsidieregeling de stafkracht 
geacht wordt haar tijd: grotendeels te besteden aan vormings- 
aktiviteiten en daar tot nu toe weinig of geen tijd aan is 
besteed, volgt hieronder een overzicht van de plannen, die 
gemaakt zijn om te starten met het vormingswerk.
Onder staande plannen zijn tot stand gekomen n.a.v. de doelstel-r 
ling van het politiek jongerenwerk n .1. jongerenpolitiek 
bekwaam te maken. Dit doel kan worden bereikt door jongeren 
duidelijke informatie te verschaffen over met name de politieke 
stroming het liberalisme en hen door kennisoverdracht deze 
beginselen te laten vertalen in een bepaald politiek onderwerp. 
Ook moet getracht worden jongeren, die belangstelling hebben 
voor de liberale politiek zoveel mogelijk de gelegeheid te geven 
deel te nemen aan de besluitvorming over politieke onderwérpen 
binnen de JQVD, aangezien:jongeren elke dag te maken hebben 
met de consequenties van de genomen politieke beslissingen en 
derhalve de mogelijkheid moeten hebben om invloed uit te oefenen 
op de inhoud van een te nemen politieke beslissing.

2 Kursussen

2.1 Introduktiekampen

Gezien de bovengenoemde doelstlling is gekozen voor een andere 
opzet van de kaderweekenden. De tot nu toe georganiseerde 
kaderweekenden waren een mengelmoes van introduktie binnen 
de JOVD, kennisoverdracht en kennismaking met de leden van het 
Hoofdbestuur. Daar er door den dérgelijke organisatie mensen 
vanuit een verschillende invalshoek mee doen, komen de diverse 
onderdelen niet goed tot hun recht. Vandaar dat er gekozen is 
voor een splitsing in introduktie en kennisoverdracht.
De bedoeling van een introduktiekamp is om nieuwe leden 
bekend te maken met de doelstelling en organisatie van de 
JOVD. Tevens wordt getracht op deze manier de drempelvrees voor 
nieuwe leden te verlagen, waardoor participatie binnen de ;
JOVD eerder mogelijk is.' Getracht zal worden om een dergelijk 
kamp per jaar te organiseren in het westen het zuiden, het: 
noorden en het oosten van het land. De afdelingen binnen'het 
gebied waar het kamp wordt georganiseerd zullen gestimuleerd 
worden om voor die tijd een ledenwerfaktie opte zetten.
Elk lid dat nog niet-langer dan een jaar lid is zal worden 
aangeschreven en-aan de hand van een uiteenzetting over de 
doelstelling van het kamp en een programmaoverzicht uitgenodigd 
worden aan het introduktiekamp mee te doen.
Het afdelingsbestuur zal mede moeten helpen om zoveel mogelijk 
nieuwe leden naar het kamp toe te krijgen..De kampen zullen 
georganiseerd worden in jeugdherbergen o.i.d.'om de kosten1 
zo laag mogelijk te houden.
Zo ligt het in de bedoeling medio oktober een dergelijk kamp 
te organiseren in Brabant.

2.2 Kaderkursussen

Als mensen de mogelijkheid willen hebben om invloed uit te 
oefenen op de inhoud van politieke beslissingen is een vereiste 
dat deze mensen genoeg kennis over het onderwerp hebben om een 
gefundeerd oordeel over het onderwerp te kunnen vellen. Vandaar 
dat getracht zal worden 2 tot 4 maal per jaar een kaderkursus 
te organiseren over een bepaald onderwerp.7-



Tijdens het kaderweekend zal alleen dat bepaalde 'onderwerp be
handeld worden. Daar waar het onderwerp het toelaat zal ook 
hier zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van jeugdherbergen 
indien de kadercursus een weekend beslaat en zal van het Stikker- 
huis te A'dam gebruik gemaakt worden als er een eendaagse cursus 
georganiseerd wordt. Zo ligt het b.v. in de bedoeling om tegen 
februari 1980 een kadercursus over de V.N. te organiseren. Arjen 
van Rijn is dan net terug in Nederland van zijn reis naar Amerika 
als vertegenwoordiger in de V.N.

3. Nota's

3.1. Introductienota
Jongeren, die overwegen om lid te worden van de JOVD en derhalve 
om informatie verzoeken, krijgen momenteel 2 verouderde kernpam- 
fletten, een oude 3-Master en een blauwe folder. Daar dit niet 
voldoende informatie ever de JOVD verstrekt, zal een introductie
nota geschreven worden met de volgende globale inhoud.:
1. waarom een JOVD, waarom lid van de JOVD
2. geschiedenis-overzicht
3. organisatorisch overzicht
4. politieke standpunten

3.2. Brochure "de inrichting van politiek Nederland"
Daar een vereiste is voor het meedoen aan het politieke spel om 
te weten.hoe de politieke organen organisatorisch werken, welke 
bevoegdheden ze hebben etc., zal een brochure "de inrichting 
van politiek Nederland" geschreven worden. ■■

3.3. Subsidienota
Als een afdeling veel activiteiten wil verrichten voor haar le
den, worden zij daarin vaak belemmerd door de financiële conse
quenties die het. een en ander met zich meebrengt. Aangezien er 
echter vaak wel' potjes bij de gemeente en provincie beschikbaar 
zijn om politieke activiteiten financieel te ondersteunen en nog 
niet alle afdelingen daarvan op de hoogte zijn, zal een uiteen
zetting over de subsidie-mogelijkheden gemaakt worden.
3.4. Gemeente-politieke vraagbaak
Aangezien het voor een afdeling vaak stimulerend werkt om zich 
met de gemeente-politiek bezig te houden, daar de problematiek 
in een gemeente dichter bij de mensen staat dan de landspol.itiek 
en het contact met de plaatselijke politieke partijen makkelijker 
te leggen is (waardoor de ideeën van de JOVD eerder kans krijgen 
mee te worden genomen in de besluitvorming) zal een nota: ge
meentepolitiek als leidraad voor de afdelingen werden geschreven.

4. Overige activiteiten

Om de leden niet alleen bezig te laten zijn met het formuleren 
standpunten en het luisteren naar informatie zullen, indien 
daar althans belangstelling voor bestaat, excursies georga
niseerd worden naar b.v. die parlementsgebouwen en kerncen
trales, zodat jongeren kunnen' zien hoe bepaalde organisaties 
in de praktijk werken.

8. . . , , . , . . . ...



- Ook zal getracht worden studie-avonden bij afdelingen te beleg
gen, die bedoeld zijn om mensen, aan de hand yan een cursus, te

leren hun standpunt te bepalen en dat duidelijk en goed gemoti
veerd naar voren te brengen. Dit kan b.v. aan de hand van een 
rollenspel, waarin een onderwerp betreffende de gemeentepolitiek 
wordt behandeld.
- In plaatsen, waar nog geen JOVD-afdeling bestaat, maar waar 
jongeren wél actief in de politiek willen gaan worden, kan een 
speciale cursus voor nog-niet JOVD-leden georganiseerd worden.,,

noot;
Deze nota geeft allerlei mogelijkheden aan om met vormingswerk 1 
bezig te zijn. Een aantal van deze activiteiten (zoals dé/nota's) 
gebeuren uiteraard onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur 
maar andere activiteiten kunnen (en moeten eigenlijk)door de af
delingen en districten zelf opgezet en uitgevoerd worden. 
Vanzelfsprekend zal van de kant van de vormingsmedewerkstér alle 
steun en medewerking hierbij nodig, verleend worden.

I.v.m. vacantie van de penningmeester is in dit voorstel nog geen 
financiële paragraaf ópgenomen. Deze zal zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt worden aan de Verenigingsraad.

Notitie: nieuwe opzet congres V

Naar mijn stellige overtuiging functioneert de eongresopzet, waarmee wij de 
afgelopen jaren hebben gewerkt niet meer naar tevredenheid. Tot deze over
weging ben ik gekomen na geconstateerd te hebben dat:
a. het kader-potentieel van de JOVD vergroot moet worden;
b. è afgelopen congressen werden gekenmerkt door gebrek aan tijd, speciaal 

daar waar het de behandeling van de congres-resolutie betrof. In dit 
verband mag ik misschien in herinnering roepen de behandeling van de 
resoluties welzijn en dienstplichtbeleid;

c. betrokkenheid van de aanwezigen bij het congresonderwerp tot dusver als 
onvoldoende kan worden beschouwd; met alle gevolgen van dien, zoa.ls on- 
èigenlijk stemgedrag.

Daarom zou ik de vereniging willen vragen om in te stemmen met de navolgende 
nieuwe opzet van het eerst volgende congres: op 24 en 25 november te Zandvport. 
Een en ander kan, dunkt mij, het best een experimenteel karakter dragen, 
waardoor de nieuwe opzet waarschijnlijk ook voor de verenigingsraad aan
vaardbaar is. 'Bovendien kan dit naderhand het evaluatie-proces ten goede komen.

Al gemene_o£s teH in£,:

-.t.b.v. een congres wordt door het Hoofdbestuur een ad hoe commissie ingesteld 
Deze commissie heeft tot taak een concept-resolutie op te stellen.
- de concept-resolutie wordt gepubliceerd in de Driemaster (themanummer).
Deze Driemaster verschijnt minimaal anderhalve maand voor de aanvangsdatum van 
het congres. Tevens wordt in deze Driemaster de overige "technische" (gebrui
kelijke) informatie verstrekt. Hierbij hoort de mogelijkheid om je op te geven 
bij een discussiegroep?
- na het verschijnen van de concept-resolutie kunnen de afdelingen amende
menten indienen tot twee (?) weken voor de congresdatum.
- vervólgens wordt er een congres-in^o uitgebracht waarin o.m.. voornoemde 
amendementen zijn verwerkt.
- wanneer mogelijk moet deze info wd©**fen verstuurd aan de congresdeelnemers.
- de personenverdeling over de discu^sie-groepen zal door de congres-commissie
geschieden. { j



time-tabel congres:
Zaterdag
11.00 uur'Aanvang huishoudelijke verg.
13.00 uur lunch
14.00 uur rede voorzitter
14.30 uur gastspreker(s)
15.15 uur pauze

15.45 uur discussie over congres 
onderwerp met inleiders

17.00 uur borrel, diner
19.30 uur discussie in groepen over 

resolutie
22.00 uur .... FEEST.,,,..,.....

zondag _ _ _ .   . ,
09.00' uur .ontbijtr  '■  • : " t  r ~  .10.00 uur voortzetting huishoudelijke vergadering
12.30 uur Mnbh'ire' 'déi'c- ,
13".30‘uur plenaire vergadering
16.30 uur sluiting

In herinnering wordt geroepen het feit dat ook nu de zgn. "actuele moties" 
in het congres-infc- vermeld gaan staan. :

D isc u s sie- gr £epe n
De discussiegroepen worden ingedeeld analoog aan de hoofdstuk verdeling van 
de voorgestelde concept-resolutie, zoals die is opgesteld door de congres
commissie. Het zou wenselijk zijn wanneer de groepen bestaan uit ongeveer 
35 man. Elke groep wordt geleid door e'en voorzitter (= HB-lid), de coördi
nator van de congres-commissie voert het woord namens die commissie (de ver
dediger van de resolutie), een secretaris notuleert ( = een congres-cie-lid).
De stellingen in de discussie-groepen kunnen geamendeerd worden. Er zijn twee 
sprekers ronden over elke stelling, daarna volgt stemming.
Amendementen die minder dan drietiende deel van de uitgebrachte stemmen krijgen 
worden niet in behandelinh genomen op de plenaire vergadering. Amendementen 
die aangenomen worden met zeventiende deel van de stemmen uit te brengen, 

worden toegevoegd aan de stelling. Overname betekent hier dat deze amende
menten ook niet meer ter discussie: staan op de plenaire vergadering, De 
overige amendementen worden voorgelgd aan de plenaire vergadering.
Het is de verantwoording van een tweede secretaris om nauwkeurig te. regis
treren wat er met de amendementen gebeurt.

■ . '■ i..?* :.. w,v,r... l.' , . - ..clc*.!:.’ :
De resultaten van het werk van de discussiegroepen worden verwerkt door een 
zgn. "steering-comité". Dit comté bestaat uit de W P  (voorzitter), de 
commissieco rdinatoren en..de tweede secretarissen. Zij komt zaterdagsavonds 
bijeen en zorgen ervoor dat de betreffende stukken voor de plenaire 
vergadering de volgende ochtend aanwezig zijn.

Pl£na_ire_verg_ad_e_r ing_

Het is de bedoeling dat op deze zitting alle stellingen aanbod komen, zoals 
die zijn opgesteld door de discussiegroepen. De totstandkoming van elke 
stelling in de betreffende groep zal in eerste instantie worden toegelicht, op 
deze zitting, door de commissieco"ordinator. Daarna volgen twee sprekers- 
ronden over de voorgestelde amendementen. Vervolgens vindt stemming plaats;
Het stemmen geschiedmdoor de stemhebbende afgevaardigden van de afdeling. 
Stellingen worden aanvaard met gewone meerderheid van stemmen.

Conclusie

Het zal duidelijk zijn dat door deze opzet veel meer mensen bij de. behande
ling van de resolutie worden betrokken. Was het zo dat één persoon voor bv. 
een samenwerkingsverband het woord voerde bij de resolutiebehandeling en 
besluitvorming, thans is dat bij bovenvermelde gedecentraliceerde opzet 
niet meer mogelijk. Een ander beoogd effect is, dat hierdoor de betrokken
heid van de congres-deelnemer groter wordt.
Kursus Samenlevingsvormen Afdeling Stadsgewest's-Hertogenbosch 

In november kosten incl. overnachting ƒ 40,--. Inlichtingen:
Oh-r-i a T f o o l p m i i  R n m n p r t r i a r k  1 3 4  D e n  R o s c h  0 7 3 - 4 1  9R37



JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD

Beste mensen,

Door een nanstelling;in vaste betrekking beeft T.van der Meer 
ons al vrij spoedig moeten verlaten.
Per 1 oktober is nu bij ons in dienst :.Glione Snoijl-Zand- 
wijken. ,.

Onlangs is de te ochure "Ter introduktie" verschenen. Deze, 
brochure is, bedoeld alg aanvulling op de bekende folders. , 
en kernpamfletten, en ogeeftnnieuwe leden een ruime inf c r mat ie 
over de JOVD. Te bestellen bij het Algemeen Secretariaat a ƒ 1,—  
De stickers en buttons■zijn ;weer volop verkrijgbaar.. .

Wil een ieder er aan blij ven denken, dat er • een kopietje van 
krantenknipsels over ,de JOVD gons toegezonden .worden. ..

Met vriéndelijke groet,

Norbert Klein ■
Algemeen Secretaris

Inhoud

pag. ,2 Notulen Verenigingsraad 1 september 1979 .. .,
4 ,'Ad.ressenvraagbaak wijzigingen :

Agenda verenigingsraad -3 nov. 197*9
5 Berichten penningmeester
6 Diskussiestuk Verenigingsraad.
7 Tips voer de.afdelingen
8 JOVD over miljoenennota
9 Mededelingen -Statuten en HuishoudelijkReglement-kommissie

10 Aktiviteitenkalender ■■ ■

MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN E N .DISTRIKTEN

algemeen secretariaat 
Nieuwe-zijds. Vporbir gwal. 288 
1012 RT Amsterdam 020-242000

17 oktober 1979 HBI 7910/9



Notulen verenigingsraad dd. 1 - 9—  197r9 te Amsterdam 

Opening 13.30 uur
Notulen dd. 9-7-1979 '

geen opmerkingen
Het blijkt dat de leden geen behoeften hebben aan de 
zeer uitvoerige notulen; het is voldoende de argurenten 
voor de al dan niet genomenbesluiten duidelijk weergege
ven worden.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Het HB heeft gemeend het advies van de verenigingsraad 
te moeten volgen en voorlopig niet over te gaan tot het 
voorstel om het HB uit te breiden met een secretaris vorming. 
De W P  zal als HB lid aanspreekbaar zijn voor de vormings
activiteiten. 1 i ■■■; : '
Bovenstaande beslissing is genomen ha uitvoerig overleg 
met het PJK, dat als overköepelend orgaan toeziet op de 
uitvoering van de CRM subsidie.
De 2 genoemde data voor de volgende vergadering van de 
verenigingsraad (20 en 27 october):kunnen beiden;niet door- 
aan O.a. i.v.m. deelcongres v/d VVD: Als nieuwe datum 

wordt 3 november vastgesteld.
Daar de stellingen, 13 en 14 van de resolutie dienstplicht- 
beleid op het congres niet behah (bid zijn, stelt het HB 
voor de defentie cie te verzoeken om in overleg met de af
delingen, die amendementen hebben ingediend een voorstel 
te maken voor de vergadering v/d verenigingsraad dd. 3 no- 
i Gember.
Het verzoek van Marco Swart (dd. 9-6-"79) om het algemeen 

functioneren v/d JOVD op de agem a te zetten, is nu niet 
ingewilligd gezien de overvolle agenda met allerlei nieu
we activiteiten.
Afzeggingen zijn binnengekemen van Eill Houben, Roelof 
Houwing, Johan Lier, Frank Spoelman en Titia Siertsema.

Plannen HB met betrekking tot de vormingsactiviteiten.
De voorgestélde activiteiten zijn de minimum-activiteiten 
dwz die moeten in ieder geval uitgevoerd worden. Verder 
hangt het grotendeels v/d initiatieven v/d afdelinen en 
districten af welke activiteiten er plaats vinden. DE 
vormingsmedewerkster is altijd bereid cm adviezen te geven 
en het geheel te begeleiden. !
De suggesti om een cursus te organiseren m.b.t. practische 
tips (bijv. hoe zet ik een afdelingsblaadje èp)wordt_ o p - •••. 
genomen.
Ter verduidelijking wordt medegedeeld dati:izowel '-tijdens 
het introductiekamp als;tijdens de kadercursus aandacht 
zal worden besteed aan vaardigheden.
De cursus voor niet-JOVD-ers zal bekend gemaakt worden bij 
de VVD, zodat we op die manier nieuwe leden kunnen werven 
en onze eigen positie sterk kunnen maken (dit in het kader 
v/h opbloeien v.h. VVD jongeren contact).
Het HB zal gaan praten met het HE van de VVD over deze 
zaak en over de vraag of het mogelijk is het financieel 
aantrekkelijker te maken om
zowel lid v.d VVD als lid v.d JOVD te zijn.

Voorstel nieuwe opzet congressen.
De bedoeling van het voorstel is om meer leden te betrekken 
bij de politieke meningsvorming.
Het blijkt dat de meeste leden het voorstel niet haalbaar 
achten i.v.m. de veel te korte tijd, die er beschikbaar is.
De volgende suggesties werden geciaan en zullen door het HB 
worden bekeken bij het opstellen v/e nieuwe nota, daar bij 
stemming steek dat de verenigingsraad van mening was dat 
het HB niet verder moet' gaan' cp de lijn zoals voorgesteld 
in de nota:



Congres reeds vrijdagavond laten beginnen (mits'de congresprijs dan 
niet hoger wordt dan ƒ 65,-).
Huishoudelijke vergadering verplaatsen naar een 2 LV. (mocht dat niet 
kunnen, dan wil de raad dat de huishoudelijke vergadering niét meer 
gespiltst behandeld wordt tijdens het congres).
Weglaten van inleidende sprekers.
Huishoudelijke vergadering eerst bespreken op de verenigingsraad, dan 
voorstellen,terug naar de afdelingen. Het huishoudelijke gedeelte zal 
dan veel minder tijd op het congres in beslag nemen.
Aantal sprekers beperken op congres door schifting tijdens vóórverga
deringen bij de districten.

Beleidsnota WD.
Vragen worden gesteld over hét' stukjes verhouding D'66 - WD, de be- : 
doeling is om niet alleen de W D  kritisch te volgan, naar ook D'66, 
zodat duidelijk wordt of het politieke opzicht dat D'66 heeft, over
eenkomt met de werkelijke stellingneme van deze partij.
De verenigingsraad geeft te kennen het eens te zijn met de bedoeling, 
maar verzoekt het HB in het vervolg deze meteen duidelijk kenbaar te 
maken op papier en niet (zoals nu) pas later bij een mondelinge toe
lichting.
T.a.v. de reorganisatie v/d commissies wordt de suggestie gedaan cm 
deze democratisch tot stand te laten kernen en dusi e leden te laten 
benoemen door de verenigingsraad of door het congres. Het HB zegt toe 
dit te overwegen.

Internationale zaken.
De volgende vergadering zal de internationaal secretaris met een be- ’ 
leidsnota komen.
Arjen van RIJN houdt een verhaaltje over zijn reis naar Amerika, 
i.'v.m de zitting v/d Algemene Vergadering v/d V.N..
Afdelingen die belangstelling hebben voor internationale zaken en/of 
de V.Ni kunnen contact met hera opnamen, zodat hij na zijn terugkomst 

- ;( dec/jan) 'eén avondje langs kan kamen. Iedereen, die op de hoogte
wil blijven van zijn belevenissen, moet luisteren naar het programma 
Pop Donder op Hilversum '1'. : '

WVTIK. ■
Jan van Zanéru wil graag dg moties voor het congres-info i.p.v; 4 we- 

; ken 3 weken van te voren ingeleverd zien. Het HB deelt mede dat het
moeilijk is i.v.m. verwerking op het secretariaat, maar als het mo- ; ' 
gelijk is gebeurt het.
: heeft gehoord dat themadagen voorlopig niet georganiseerd zullen 
worden, hoezo 1111
HB; i.v.m. geringe opkomst en de betere mogelijkheden via het vormings
werk.
Adriaan Geelhoed; is van mening ebt je erg voorzichtig moet zijn 
met uitspraken t.a.v. personen (dit in het kader v/d congresrede over 
dhr Berkkouwer).
HB; ;is het geheel met Adriaan eens, naar zo hu en' dan moet er wel' 
ééns opgetreden worden.
Rolf Rijkmans: wil graag op de hoogte-gehouden worden v/d besprekin
gen, met de W D  over- een financiële regelirig (zie eerder in dit verslag) 
i.v.m. de onafhankelijke positie v/d JOVD.
HB: vanzelfsprekend, vandaar dat nu al medegedeeld is dat er gesproken 
. gaat worden : '
'MarcoSwart en Evert Vos: hoe ver is de statutenccmirissie gevorderd 
en wat zijn ze van plan met de aansprakelijkheidsregeling en de 
rechtspersocnlijkheidspositie?.
HB: eind september zal het voorstel ter amendering bij de afdelihgeh 
liggen met vermelding van een tijclscherre.
Ook bij het HB bestaan vraagtekens over de gestelde concrete onderdelen. 
Het HB zal dit overleggen met de carmissie en misschien is Jen wel een 
statutenwijziging nodig.
Jos Smit. in de notulen v/d V.R. staat dat de interim regeling jeugdige 
werklozen is opgeheven, terwijl voor op het HB~infc staat dat er in 
het kader van deze regeling weer iemand aangesteld is.



HBs de jeugdige werkloze, die bij ons in dienst was is tussentijds 
mee dpgehuuclen, zodat we neg 32 weken te goed hadden.

Sluiting: 17.30 uur.

Adressenvraagbaak1' '7
Secr. Adreswijzigingen:o.-.  - AGEI'T)A VTRI7'ÏIÏ''GINGSPAAD 3 NOVEMBER 1979
Afd. 1t Gooi 
Lilianne Langhout 
Willanslaen 16 
l'iuiclenberg. V

Aanvang: 1 3;00 uur
Plaats; Stikkerhuis Amsterdam

Agenda
Afd. GRONINGEN 
Edwin Otten (a.i„) 
Parelstraat 68 ;
9743 JD Groningen 
tel. 050 - 733130

Afd. Nijmegen 
Paul van den Broek 
Jacob Canisstraat 12-6 
Nijmegen
tel. 080-221826 ;

1: cgening
'2. Notulen 1.1. 1-9-1979 
.3. Ingekcmen stukken en mededelingen 
4. Nieuwe qpzet kengressen 
5i Voorstellen HE- m.b.t. funktieneren 

van Verenigingsraad, (zie notitie)
6. Benoeming; redacteuren Driem ster
7. Financiën ( zie notitie)
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag 
10. S lui tin;;

district NOORD 
Jorrit Volkers 
Molukkenstraat 20 
Groningen

ad 4: Het HB kemt ncxj met nadere; voor
stellen m.b.t. een nieuwe opzet 
kengressen» Dit' n. a.v.'kemmentaren 
uit de Verenigingsraad van 1 sert.j.1..

Afd. Oostelijke Mijnstreek 
Eddie Ramaekers 
Olierrolenstraat 4 
6343 PVJ Wenstenrade

ad 6 ° Het HB is v .r merens tot nieuwe... 
heef-dredactc-ur te benoemen Maren' 

r • - Swart on tet redactrice Inge Kallen.

Afd. Rijnmond 
Dick R. Buter 
Planetenlaan 41 
3204 BN Spijkenisse

M EDEDELINGEN W P

- - In nurfl er 11 van het progressieve niaandblad "Spil". wordt 
de problematiek rond de Postbank behandeld.
Wanneer JOVDers belangstelling hebben in de Postbank,dan 
bestaat er de mogelijkheid om dit yia het Algemeen Secretariaat 
' tegen gereduceerde prijs van ƒ 3,-- per st ik te bestellen.

- Mensen, die belangstelling hebben voor de volgende onderwerpen, 
Justitie, Sociale zaken. Economische zaken, Onderwijs, Europa 
kunnen zich voor do desbetreffende, commissies opgeven bij het 
Algemeen Secretariaat. Bij de aanmelding strekt een schrifte
lijke motivering tot aanbeveling.



Berichten van het financiële front:

Als een afdeling de contributie zelf wil innen moet zij daarvoor toestem
ming hebben van de landelijk penningmeester.
In 1980 zal wederom centraal geïnd worden. Afdeling, cie menen veer het zelf 
innen in aanmerking te kanen worden verxocht, een met redenen omkleed, 
verzoek hiertoe bij de landelijke penningmeester in te dienen.
Zij ontvangt deze verzoeken gaarne voor 18 november.
Verder moeten deze afdelingen er rekening mee houden dat cp het najaarscon
gres de HB-afdracht voor 1980 wordt vastgesteld.

In de week van 14 tot 19 eeteber zal een derde acceptgiro-kaart verstuurd 
worden naar die leden die nog steeds niet betaald hebben. Dus ga even bij 
deze mensen langs om ze aan te manen te betalen, want dan heeft de afdeling 
op .de volgende peildatum ( 1 januari ) weer meer betalende leden. Dit be
tekend, weer.: meer stormen en. dat met een half jaar dat kanen gaat met twee' 
Congressen en twee B.A.L.V. "s...

“ --~T ~
Aan de leden van de Verenigingsraad.

Op het naj aarscongres 24/25 november zal de hoogte van het HB-deèl van de 
contributie voor 1980 vastgesteld.moeten worden. . ' ", /
Mijn voorstel aan het congres zal zijn dit HB-deel met ƒ 1,—  të vërhegeri 
tot ƒ 13,- , cm de volgende, redenen.
Door de groei van de vereniging de laatste jaren zijn de activiteiten ook 
teegenemsn. Er draaien weer vele commissies qp volle toeren, de' congres
sen worden door meer leden bezocht, en er zijn vele afdelingen opgericht. 
Met de groei van de vereniging is deze ook verjongd. Dit laatste brengt 
met zich mee dat er getracht moet worden.' allerlei kosten zo laag tegelijk 
te, houden, opdat ook deze.grpep leden volop mee tem .doen.
Het HBr-deel is de laatste jaren niet verhoogd, terwijl allerlei zakën ; ! i 
zoals congreskosten,papier, pofci etc./wel in prijs zijn gestegen.
Daar kant verder nog. bij dat je tegenwoordig, met name bij de jongere 
naar evengoed bij andere leden, er niet meer vanuit kunt gaan dat alle 
cdtmissie-leden in staat zijn de reis- en andere onkosten die het commis
siewerk met zich meebrengt, volledig uit eigen zak te betalen.
Het zijn nu deze posten die het komende jaar hoger zullen zijn dan dit 
jaar, wil men door kunnen gaan met alle activiteiten. Bovendien kamt 
er. een nieuwe post bij, nl.. vorming doordat we daadwerkelijk daarmee be
gonnen zijn. Dit houdt in dat er meer introductieweekenden, kadercursus
sen’ georganiseerd gaan worden clan in de voorgaande jaren 
De verhoging zal een "extra" inkomen kunnen betekenen (bij evenveel beta
lende leden als dit jaar) van + ƒ 1800,-. Het is m.i. niet mogelijk 
qm dit bedrag te verkrijgen door te bezuinigen op andere posten.
Ik dacht ciat het bedrag van f 1,- niet onoverkomelijk boog is voor de 
leden. De contributie in de afdelingen loopt van ƒ 20,- tot .ƒ 30,-. 
Evehtiieie doorberekening naar de leden, opdat de afdeling niet in zijn/ 
haar inkomsten achter uit gaat, zal m.i. niet jongeren ervan weer houden 
lid te worden.

Titia Siertsema, 
Landelijk Penningmeester



Discussiestuk over de vorenigings e q g - en vliegende brigade.

Na bijna een jaar vergaderen net de verenigingsraad zijn zowel het Hoofd
bestuur als de leden van de verenigingsraad enigdzins teleurgesteld over 
het verloop van een aantal vergaderingen, terwijl ook de opkomst een 
groot probleem bleek te zijn. Teruggaan naar het oude systeem is echter 
niet wenselijk omdat efficiënt vergaderen daar- veel moeilijker was. Cm 
toch weer tot een betere gang van zaken te komen zijn een aantal mogelijk
heden boven water gekomen, die op de verenigingsraad van 3 november aan 
de orde zullen komen.
In de eerste plaats is het mogelijk het aantal vergaderingen terug te 
schroeven naar bijv. 4 jaar, maar dan een hele dag. Enerzijds komt op 
die wijze het onderling contact beter tot zijn recht, terwijl anderzijds 
het beslag op de.leden minder is. Een aantal zullen'iets vroeger op moe
ten staan doch men hoeft enige malen minder per jaar haar Amsterdam.
Het kostenaspect zal in dat geval minder zwaar wegen.
In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid om het aantal leden van de 
verenigingsraad te verkleinen. Het was in eerste instantie ook de be
doeling van het hoofdbestuur het aantal iets kleiner te houden dan het 
uiteindelijk is geworden. Het blijkt voor veel,provincies moeilijk te zijn 
voldoende mensen (inclusief Plaatsvervangers) te vinden. Door het aantal 
te verkleinen is het makkelij ker voldoende gemotiveerde mensen te verkie
zen. Verder bestaat de mogelijkheid de plaatsvervangers af te schaffen.
Het terugdringen van' het aantal leden zou kunnen geschieden door de extra 
zetel per provincie te laten vervallen, met dien verstande dat iedere 
provincie minimaal een zetel heeft. Met minder mensen iri de raad wordt 
de kans op een gamoédelijke en inhoudelijk goede discussie groter.,
Deer de' enorme cumulatie van functies van. ge vereriigingsraadledén heb
bende meeste leden het veel te druk. Immers: bijna iedereen is in zijn 
afdeling of district actief? velen zijn actief in landelijke carmissies 
of andere landelijke activiteiten en semmmigen moeten naast het bijwonen 
van de vergaderingen cok organisatorisch werk verzetten als vliegende 
brigadelid. Voor de mensen die een afdeling of district, besturen ligt 
het .voor de hand. dat zij graag via de verenigingsraad het Hoofdbestuur 
adviseren. Het ligt echter veel minder voor de hand dat;zij eek naast .' 
alle hierboven opgesomtle activiteiten het vliegende brigadewerk doen. 
Derhalve zal de automatische koppeling verenigingsraadlid-vliegende bri
gadelid moeten vervallen. De vliegende brigade kan dan weer een organi
satie commissie worden, met mensen die daar echt voer gekozen hebben, en 
die daar misschien veel meer zin in hebben dan in een verenigingsraad te 
gaan zitten. Het is in ieder geval duidelijk dat de selectie van Vliegen
de brigadeleden beperkt wordt door ze uit de verenigingsraad te moeten 
halen, omdat men verehigingsraadlid wordt vanwege het adviseren terwijl 
het organisatorisch werk er welliswaar bij hoert doch men kiest daar 
niet voor.
Op bovengenoemde wijze hoopt.het Hoofdbestuur voer de grootste problemen 
oplossingen te hebben aangedragen. Op 3 november zullen deze ter discus
sie staan.



Tics voor de afdelingen.

Hierdoor wil de kommissie volkshuisvesting een aantal ideën spuien waarmee 
de afdelingen konkreet politiek bezig kunnen zijn. Het volkshuisvestings
beleid is op gemeentelijke nivo, is door veel inspraakmogelijkheden, een 
goed terrein cm daadwerkelijk en praktisch mee te :kunnen denken.

Het belangrijkste kader waarbinnen de ruimtelijke planning, alsook de be
storming van de beschikbare grond en gebouwen wordt geregeld is hét be
stemmingsplan

Zo'n plan bestrijkt een gedeelte van de gemeente, en wordt door de gemeen
telijke diensten ontworpen. Na publicatie ligt het' een maand ter visie cp 
de gemeentesekreta^rie. In die periode heeft een ieder;de mogelijkheid 
bezwaren in te dienen tegen het plan als geheel, cf tegen gedeelten ervan, 
(te richten aan "deraad der gemeente") De raad beslist uiteindelijk over 
het plan en de bezwaarschriften. Daarna meet het plan door G.S. worden 
vastgesteld, waarbij ook weer een fcezwaarschriftenprocedure mbgelijk is,., 
tenslotte kan er nadien neg bezwaar bij de Kroon worden geraakt.d(we zul
len de gehele procedure niet verder in detail uitwerken).

Als JOVD-afdeling, kun je dus via deze tezwaorschriftenprocedure trachten 
het gemeentelijke beleid te beïnvloeden. Wij denken daarbij aan het in een 
bezwaarschrift vragen on in het bestarmingsplan (meer) plaats in te rui- 
men voor "woonruimte• voor alleenstaanden en.tweepersgnenhuishouden". ....

Je kunt met dat bezwaarschrift natuurlijk verder .aan het weirk, taak bij
voorbeeld, een afspraak met een journalist, die liet bezwaarsclirift wellicht 
wil publiceren/, en-licht je visie toe. .Praat erover met de. vertegenwoordi
gers van de W D  en D'66 frakties. Die moeten er uiteindelijk over sterrmen.

Uiteraard kunnen er in de tervisieligyende Lestermiingsplannen wei andere 
zakenizijn, .waarmee je het niet eensgeënt. Ook daar.kun je middels de be- 
zwaarschriftenproceGure tegen-protesteren. . /d bï

Ben andere mogelijkheid om uit te oefenen in dit spektrum is te werken 
via de woningbouwverenigingen. Je kunt daar lid van worden en op de jaèry h. 
vergadering vragen■ steiaièh.-biv'ü^ar^-.deibéfereff&hSe vereniging niet cf . 
weinig ruimte ter beschikking van jongeren stelt, en of er bij nieuwe 
kcmplexen wel wooneenheden voor deze green zullen worden gerealiseerd.

Probeer zelf eens een i n v u l l i n g  of functie te vinden voor leegstaande . 
panden of braakliggende terreinen. Geef daar een verklaring ever ‘uit, ga 
met de gemeentelijke instanties praten enz.
Het houden van een enquete in een wijk, of onder kamerbewoners, of anderen 
is niet het alleenrecht van linkse mensen. Ook een JOVD-afdeling kan dat

Qmgeef al je akties indeze altijd met zoveel rrcyelijk publiciteit. Het 
onderwerp "jongerenhuisvesting" is voor de meeste journalisten wel inte
ressant. Daarnaast is het oen betrekkelijk eenvoudige wijze, via bestem
mingsplannen, cm de besluitvorming te beinvloeden en betreft het een ken- 
kreet en aansprekend probleem. Tenslotte is het onder behoorlijke omstandig!-, 
heden wonen een vocrwaarde tot onplcoiing en "gewoon jezelf kunnen zijn", 
last but not least zal het werken aan deze problemen en de publiciteit er
omheen wellicht een wervende funktie voor je afdeling hebben.

N.B. Voer de technische gang van zaken bij oen Lezwaarschriftenprocedure 
kun je altijd inlichtingen inwinnen bij de kommissie volkhuisvesting. 0- 
verigens zal ook de ambtenaar die meestal bij het inzien van het bestem
mingsplan aanwezig is, je ook het nodige kunnen vertollen.

Succesi



Persbericht sept. '79

JOVD OVER MILJOENENNOTA: NAUWELIJKS LEUKE DINGEN VOOR LIBERALE MENSEN.

Het Hoofdbestuur van de onafhankelijke,:liberale jongerenorganisatie JOVD 
heeft met een zeker gevoel van moedeloosheid kennis genomen van de begro
ting 1980.
Zij constateert dat voor liberalen, en zeker voor liberale .jongeren, nau
welijks krenten in de brij zijn te ontdekken.
Met name het geheel ontbreken van aandacht voor het geweldige probleem 
van de jeugdwerkloosheid acht de JOVD teleurstellend.
De JOVD acht de begroting 1980 een typische CDA-begrcting, waarbij essen
tiële "leuzen zijn vermeden en de problemen niet rundamenteel worden aange
pakt.
Wil het Kabinet de steun van het nederlandse volk verkrijgen voor de ~be- 1 
strijding van .de huidige economische problemen, dan dient zij de bevol
king een concreet overall programma te bieden, gebaseerd op een duidelij
ke visie.
Met alle kritiek die mogelijk is op Bestek'81, het laten vallen van de 
impopulaire gedeelten van dit prcgrairtna, zender daarvoor nieuw beleid in 
de plaats te stellen, acht de JOVD onjuist.
Met name naakt de JOVD zich zorgen ever de toename van het financierings
tekort. o.
Positief waardeert, de JOVD de haoöhaving van de koopkracht van de. laagst
betaalden en de aankondiging in de troonrede, dat het Kabinet zich gaat 
beraden op een cverall-inkcmensbeleid. J
De JOVD doet een beroep pp het Kabinet zo spoedig mogelijk hierover een . 
breed maatschappelijk overleg te starten.
Positief staat de JOVD eveneens tegenover de handhaving' van de aftrekbaar
heid van de hypotheekrente vanuit de liberale visie op de wenselijkheid 
van de stimulering van heb eigen woningbezit en de aankondiging in.de 
troonrede van het opheffen van wettelijke verschillen tussen gehuwden en 
engehuwden.
De JOVD vraagt zich af met welke punten uit haar prcgrairma de W D  de libe
rale kiezers zal gaan aanspreken.
Plet alle. begrip voor de minderheidspositie van de W D  in het Kabinet, van 
een liberale herkenbaarheid is in deze miljoenennota nauwelijks sprake.
Dit legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de W D  Tweede 
Kamerfractie bijide .komende begrotingsbehandeling.
De JOVD verwacht daarbij stevige politieke druk van de W D  cm de liberale 
inbreng in het kabinetsbeleid naar voren te halen.

Nadere inlichtingen: 
Tel. 020- 242000 ;

050- 121462



ERRATA (ontwerp huishoudelijk reglement le versie) s
in art. 1.4.3.i d,e : twee.de keer "afdelingsbestuur" moet "afdelings 

vergadering" zijn.
in art. 6.4.2. smoet achter 6.4.1. dccrgetypt worden, art. 6.4.3. 

wordt dan 6.4.2.
in art. 7.1.1. sin de zesde regel moet tussen ''kandidaat" en

"-hoofdbestuursleden ; "en ex" .worden.:ingevoegd.
in art„10.4.5.szevende regel, laatste woord "twee" moet "vier" 

worden.
in art.10.4.6.:vierde regel dient gelezen te worden, "binnen de 

provincie die, tesamen de provinciale vergadering 
vormen"

art;10.4.15 geheel schrappen.

De indiening van amendementen veer 1 november a.s. bij
mr. M.J.iJ. van den Horiért, Pieter Meinersstraat 88 "s-Gravenhage



ACTIVITEITENKALENDER
20 oktober'79: Ter gelegenheid van haar .30-jarig bestaan organi

seert de afd. GRONINGEN een thema-avond over JEUGD
WERKLOOSHEID . Op deze avond, za 20 okt., houdt het,, 
Tweede-kamerlid De Voogd een inleiding over de pas- 
verschenen nota van de Tweede-kamerfractie van de 
VVD. Vervolgens zal een forum o ,1.v . Johan Remkos 
verder over dit onderwetp discussiëren.
In het forum hebben zitting: Peter Heukels(lande
lijk voorzitter CDJA, Frank d e ,Grave(landelijk vz. 
JOVD), Rutger Schuitemaker(jeugdwerkloosheidsspecia- 
list v.d. JS), Paul Uienbelt(idem v.h. .FNV en jonge
rencontact)
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Stadspaviljoenpark in 
Groningen.
Inl. en aanmeldingen: Dirk Botje, Lekstr. 6 Groningen 
tel. 050 - 252384.

20 oktober'79: introductieweekend nwe leden zuidelijke afd. te
Hilvarenbeek

25 oktober'79: : Afd. Breda,: Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering
Afd. Twente: avond met; fractievoorzitters van PvdA,-;: 
CDA, VVD en D'66 - gewestraad over problematiek rond 
gewenst Twente.
afd. 't Gooi: thema-avond 'de immateriële eisen 
v.d. vakbond'. Raadhuiskelder Bussum.
Congres D'66, Veernarkthallen te Utrecht.

27 oktober'79: VVD/regionaal congres Marum. Aanvang: 10.30-16.00 u.
.Sprekers: prof. J.A.A.v. Doorn, hr. Vonhoff en 
dr. G. Zoutendijk.(inl. R. Houwing, tel.050-131255)

31 oktober'79: Afd.Delfland: A1V, gecombineerd met 2e thema-avond
"De toekomst van Nederland in, t.o.v. het buitenland" 
Spreker:dr.Chr.A. v.d. Klaauw - Min. BuZa.
Plaats:Gebouw Irene, Herenstraat 44b te Rijswijk. 
Aanvang ALV: 19.30 uur.Aanvang thema-avond: + 21.00 u.

3 november'79: afd. Den Bosch: themadag "Samenlevingsvormen".
Datum: 3 november'79 in café De Unie,Kard. v. Ros- 
sumplein te Den Bosch. Kosten f 10-15.- (incl. 
lunch en toezending deelnemers stukken).
Aanvang: 10.00; inleiding 10.30 Monique Bouman,
Schaijk(namens gespreksgroep homofielen Nijmegen), 
mw. v. Tijn, Ed Nijpels.
11.00: discussiegroepen met roulatiesysteem.
14.00: lunch + afzakkertje 
15.30: evaluatie
Opgave: Crhis Koelemij tel. 080 - 543128.

30 oktober'79: afd. Rijnmond kamerleden Stomerdink en Blaauw
ever defensie en B Abeleiö.

november ALV over conceptresoultie energiebeleid. Spreek
beurt van een wethouder over gemeentepolitiek, 
commissie gemeentepolitiek.

7 november'79: afd. Apeldoorn: Structuren binnen de JOBD.
Plaats; Doofpot, /ipeldccrn.

12 november'79 dr. R. de Korte, 2e kamerlid voor de WD, leest
voor uit eigen werk.

District GELDERLAND: wegens gebrek aan belangstelling gaat de 
reis naar Brussel (dd. 17 oktober'79) niet door. 10



JOVD JOVD JOV i JOVD JOVD JOVD JOVD JOVD JDVtt JOVD JOVD JOVD

MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN EN DISTRIKTEN ,

Algemeen Secretariaat 
Nieuwe Zijd.svoorbuirc wel 288 
1012 UT Amsterdam ~020 - 242000

3 idècember. 1979 HBI 7912/10

Beste mensen,

In dit HBInfo vind je. de rEslutaten van het afgelopen 
Najaarskongres, dat voor de nodige opwinding heeft gezorgd. 
Speciale aandacht.'vraag ik voor het reglement Verenigings
raad, dit in verb énd met Ie nieuwe. verkiezingen voor de 
verenigingsraadleden 1980.

Het propagandamateriaal is uitgebreid met grote affiches 
(driekleurig 50 x 70 cm), en de Politiek Kalender 1980, 
beide tc bestellen voor ƒ 1,—  per stuk. Ook de envellopes 
zijn weer in voldoende mate voorradig. De Politieke Vraag
baak is uitverkocht. Begin januari hopen wij de Politieke 
..Vtaagbaak 1979 uit te kunnen geven.

Ee kopij sluiting voor de volgende HBInfo is 17 december a.s.
)$et vriendelijke groet,

Norbert Klein 
Algemeen Secretaris

Inhoudsopgave . : , .

phgina .2 :Aktiviteitenkalender
3 :Brief Politiek Jongerenkontakt
4 :Notulen Verenigingsraad 3 - 11 - 1979
7 ïAdressenvraagbaakwijzigingen
8 :Van de penningmeesteresse
9 ;De komende verenigingsraadvepkiezingon 

; 13 ;Resolutie energie deel. A
14 ïMoties aangenomen op kongres.Zanvoort *



A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

december 
7 afd

12 afd 
11 afd

28 afd
28 afd
29 afd

Heerenveen houdt in "de paarclenruif " om 20 00 uur 
een avond met de vereniging Friese Dorpen 
Twente afdelingsvergade ring
't Gooi ledenvergadering in de Raadhuiskelder Bussum 
om 20.00 uur
Apeldoorn informele avond 
Leeuwarden puzzelrit
Den Bosch viert haar driejarig bestaan 
spreker:Frank de Grave

januari .......
4 afd Breda nieuwjaarsborrel
4 afd Heerenveen nieuwjaarsborrel in de paarclenruif

14 afd Rijnmond deb i over onderwijsbeleid met* Waarschijnlijk)
van Kemenade en Ginjaar 
plaats :de Harlekijn tijd: 2-0 .;'00 uur

18 afd Breda huishoudelijke vergadering
19 en 20 introductieweekend voor de afdelingen in west-

Nederland. in de jeugdherberg te Bakkum(NH)

introductieweekend
In het weekend van 19 en 20 januari 1980 wordt, er een intro
ductieweekend georganiseerd voor de nieuwe leden van de JOVD 
afdelingen in west Nederland.
In dit weekend, dat gehouden zal worden in jeugdherberg 
"Koningsbosch"' te Bakkum(NH),zal aandacht besteed worden aan 
de JOVD als organisatie en aan de doelstellingen van onze 
vereniging.

De kosten verbonden aan dit kamp zijn fl 30,- 
Inlichtingen en opgave zijn mogelijk bij Karin Veneman,tel 
05172-2099

VN kaderweekend
Daar momenteel de OOVDer Arjen van Rijn de jongerenvertegen
woordiger bij de l Agemene Vergadering van de Verenigde Naties 
is,zal in het weekend van 23 op 24 februari 1980 in de 
jeugdherberg te Amersfoort een kadercursus georganiseerd 
worden waar het onderwerp:de Verenigde Naties centraal zal 
staan.
De kosten verbonden aan dit weekend bedragen'fl 40,-. 
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Robin Linschoten(intern, 
secretaris) en bij Karin Veneman.Bij de laatstgenoemde persoon 
kun je je tevens aanmelden als deelnemer (tel 05172-2099)

Naqekomen:
14 december: afdeling Zeist: openbare spreekavond.

Spreker, de heer D.P. Spierenburg, oud-nederlands 
ambassadeur bij de NAVO
Onderwerp; Modernisering van de nucleaire wapens ‘ 
in Europa
aaiivang. : 20.00 uur
Plaats: Hotel Figi, aan het Rond te Zeist.

9



Hieronder treffen jullie een brief aan die door het Politiek 
Jongeren Kontakt is verzonden tiaar alle gemeentebesturen in. 
Nederland,teneinde de aandacht te vestigen op de regeling om 
het politiek jongerenwerk te subsidiëren.
We drukken de brief hier af,omdat de afdelingen dan op de 
hoogte zijn met het feit dat een dergelijke regeling bestaat: 
en met het feit dat het gemeentebestuur op de hoogte is van 
deze regeling.
Mocht je nog iets onduidelijk zijn,dan kun je contact cpnemen 
met Kees Knol of Hans Pot van het PJK tel 020-224592

Karin Veneman

Geacht bestuur,
Zoals U bekend is, is met ingang van 1 januari j.1. de.Rijks
bijdrageregeling Sociaal Cultureel A'ktiviteiten in werking 
getreden.Volgend, jaar zult U naar alle waarschijnlijkheid uw 
eerste vierjarenplan voor het scciaal-culturele terrein vaststel. 
len.In dit kader vragen wij Uw aandacht voor het volgende.

Ruwweg vanaf het midden van de zestiger jaren is in Nederland 
de "demokratiseringsdiskussie" sterk geïntensiveerd.Allerwegen. 
werd de behoefte gevoeld om de bevolking van ons land sterker 
te betrekken bij,en meer zeggenschap te geven over zaken hen aan
gaande .
Een skala van activiteiten was en is hiervan uitdrukking binnen 
allerlei instituten,van en voor allerlei groepen en categoriën.
Ook jongeren vroegen speciale aandacht -en voorzover ze deze 
niet kregen vroegen ze deze zelf.Een zichtbaar resultaat,was 
de subsidiering met ingang van 1 januari 1976 door het ministerie 
van CRM via de. Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongerenwerk 
aan het werk. van de politieke jongerenorganisaties op landelijk 
niveau.Dat het ministerie van CRM dit werk is gaan subsidiëren 
-met ruime steun van regering en parlement- vloeide recht
streeks voort uit de gesignaleerde noodzaak om jcngerenwerk 
■genokans te geven zelf deel tc nemen aan de vormgevende poli
tieke processen van onze samenleving.
De zelfstandige deelname van de jongerenorganisaties wordt 
bevorderd door de bepaling bij de subsidiëring dat de organisaties 
een eigen rechtspersoonlijkheid moeten bezitten -los van de 
bestaande politieke beslissingen.
Daarnaast wordt erkenning door een in de Tweede Kamer verte
genwoordigde politieke partij als voorwaarde gesteld..
Momenteel-: ontvangen 9 organisaties subsidie.De organisaties 
voeren tal van activiteiten uit op het gebied van voorlichting, 
vorming,scholing,belangenbehartiging van jongeren.Zeer verheugend 
is dat de methode van "zelforganisatie" blijkt aan te slaan. 
Momenteel zijn zo'n 10.000 jongeren op de één of andere wijze 
verbonden met het politiek jongerenwerk.Ten opzichte van 1976 
betekent dit een groei van bijna 30%.
Aanleiding om stil te blijven staan bij hetgeen is bereikt is 
er ons inziens dus nog niet.
Een goede mogelijkheid om het werk verder te ontwikkelen zien 
wij met name op gemeentelijk niveau-dichter bij huis dan het 
provinciaal en landelijk niveau,mogelijk in samenwerking met 
bestaande jongerengroepen al dan niet gebonden aan een politieke 
partij.Uw medewerking daartoe is echter onontbeerlijk.Een eerste 
stap om het werk te bevorderen is opname ervan in uw scciaal- 
cultureel plan,al is dit slechts als een PM activiteit,met een 
bijhorende Pro memorie begrotingspost.
Deze stap vragen vrij u te doen.Natuurlijk, juichen wij verder
gaande initiatieven toe.
Tenslotte bieden wij u graag onze diensten 
activiteiten wilt gaan ontplooien.

aan als u verdere



Notulen Verenigingsraad dd. 3-11-'79 te Amsterdam.

Opening. 13.30 uur. 30 leden zijn aanwezig:tijdens de vergadering 
verschijnen nog een aantal leden.

Notulen dd. l-9-'79
blz 1 Onder ingekomen stukken t.a.v. beloofde voorstèlxivv^im.

resolutie dienstplicht. VVP deelt mede,dat het voorstel 
zeer binnenkort te verwachten valt, maar dat nog even 
gewacht moet worden op reacties op de resolutie van diverse 
instellingen, zodat alles in een keer behandeld kan worden, 

blz 1 onder vormingsactiviteiten HE J.O.V.D. gaat 12 november a.s.
praten met het HB van de VVD. De eerstvolgende verenigings
raad zal hierover verslag worden gedaan. 

blz.1 onder afzeggingen: Eill Houben moet zijn Will Houben.
blz.2 onder WVTTK t.a.v. themadagen. Inderdaad worden deze voor

lopig niet meer landelijk georganiseerd door de geringe op
komst en de betere mogelijkheden via het vormingswerk.
E. P.Vlaanderen is het hier niet mee eens; afgesproken wordt 
dat hij zijn bezwaren c.q. suggesties door zal geven aan de 
voorzitter of schriftelijk aan de verenigingsraad. Hier kan 
dan nog eens over gesproken worden.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Opgenomen moeten nog worden: de agendapunten:politieke zaken 
en internationale zaken. Onder dit laatste punt valt de be- 

■r spreking van de beleidsnota van de intern, secretaris. 
-Ingekomen stukken: brief van Onno Hoes, waarin hij meedeelt 
dat hij : al zijn J.O.V.D-activiteiten staakt. Alle argumen
ten hiervoor zijn genoemd in de brief, die na de verenigings
raad voor ieder lid ter inzage ligt.
Reactie op deze brief is ingezonden door afdeling Tilburg, 
die tevens een kandidaat stelt voor de verenigingsraad.
N.a.v. deze kandidaatstelling wordt er gevraagd of er 
tussentijds een plaatsvervanger van een plaatsvervanger kan 
worden gekozen.
HB: dit kan wel, alleen moet er dan een nieuwe provinciale 
vergadering uitgeschreven worden. Het nieuwe reglement 
stelt ook nog tijdslimieteh, maar met instemming van de af
delingen is daar vrat van af geweken.

-afzeggingen zijn binnengekomen van:Wil Houben, Henk Westmaas, 
Karei Verburg en Rob Vermeer.

Opzet nieuwe congressen.
Dit agendapunt is opgevoerd vanwege het komende congres te 
Zandvoort. Daar zal ruimte in het programma gemaakt worden 
worden voer ±  3 a4 groepen, waarin afhankelijk van de wil 
.van de groep, de resolutie in zijn geheel of gedeeltelijk 
besproken kan worden, zonder dat daar consequenties aan ver
bonden zijn voor de resolutie behandeling van zondag.
De adviezen die de Verenigingsraad vorige vergaderingen 
heeft meegeven aan het Hoofdbestuur zijn nog in bespreking 
binnen het HB.
Bovenstaand voorstel geldt alleen voor het novembercongres 
en is gedaan om toch iedereen mee te kunnen laten praten 
over de resolutie. De verenigingsraad stemt in met het voor
stel

Evoluatie verenigingsraad.
Over de voorstellen van het HB m.b.t. het functioneren van de 
verenigingsraad ni.1. lagere vergaderfrequentie,

2. minder leden
3. loskoppeling Vliegende Brigade van de 

verenigingsraad.
wordt zeer verschillend gedacht. Na een zeer uitgebreide



discussie, waarin ook verschillende alternatieven 
op tafel worden gelegd, werd besloten tot het instellen 
van een commissie, die. een reglement voor de verenigings
raad (alleen voor het jaar 1980) moet vaststellen en die 
met voorstellen moet komen voor veranderingen in de . 
structuur van de vereinigingsraad, Deze voorstellen kun
nen meegenomen worden bij de definitieve vaststelling 
van het verenigingsraar reglement.in maart 1980.
De commissie bestaat uit: E .P.Vlaanderen, Roelof Houwing, 
Marius de Bloeme, Marco: Swart, Petra de Lange, de VVD en 
iemand van de statutencommissie.
De:volgende suggesties worden meegegeven aan de commissie:
- loskoppeling Vliegende Brigade van de verenigingsraad
- zelfde vergaderfrequentie
- een zgn. dubbele raad van elf d.w.z. elke provincie is 
door een persoon vertegenwoordigd in de raad en er is een 
"politieke" raad en een ; "organisatorische" raad.
- vastlegging van het feit dat de verenigingsraadleden één 
maal per jaar verantwoording moeten afleggen aan hun pro
vincie;. op deze manier wordt de binding met de kleinere 
afdelingen groter.
- hoe ligt de politieke verantwoordelijkheid bij de ver
schillende organen zoals bijv. bij verenigingsraad en com
missies? Hoe ligt deze verhouding??

Benoeming hoofdredacteur Driemaster:
Jan den Dekker heeft zich wegens studie-redenen terugge
trokken. Het voorstel is om Marco Swart tot hoofdredacteur 
en Inge Kallen tot redactrice te benoemen.
E.P. Vlaanderen wil graag zien dat Inge Kallen hoofdredac
trice wordt, gezien het feit dat er binnen de J.O.V.D. te 
weinig vrouwen op verantwoordelijke posities zitten.
De verenigingsraad deelt zijn mening niet en ondersteunt 
dus het HB voorstel.
Marius de Bloeme wil graag eens op papier zien:
- op welke wijze de inhoud.van een Driemaster tot stand 
komt.
-Waarom bepaalde stukken wel of niet geplaatst worden.
-hoe de ledenadministratie van de Driemaster werkt.
De HB-auditor zal bovenstaand verzoek doorgeven aan de 
redactie, zodat er een agendapunt Driemaster met al zijn 
facetten op de agenda van de.verenigingsraad kan komen.

Financiën:
Redenen voor de verhoging met ƒ1 1,— -■■zijn de volgende:

-Vergroting en verjonging van het aantal leden, hetgeen 
tot gevolg heeft dat de prijzen (van alles) zo laag moge
lijk gehouden moeten worden om alles toegankelijk voor 
ieder JOVB-lid te houden.
-het HB deel gaat grotendeels naar activiteiten bestemd 
voor alle leden.
-CRM subsidie grotendeels bestemd voor personeelskosten: 
slechts zeer. beperkte ruimte voor een activiteiten-subsidie 
-al een aantal jaren geen verhoging van het HB-deel ter
wijl de prijzen omhoog zijn gegaan en de activiteiten van 
de JOVD zijn uitgebreid bijv. vormingsactiviteiten.

De verhoging met ƒ 1,-- houdt in dat het huidige beleid gecontinu
eerd kan worden; er is dus geen ruimte voor extra activiteiten.
Mocht ér echter toch nog geld uit het een of andere potje te halen 
zijn,1 dan is afgesproken dat dit naar de/commissies gaat.
Tijdens de discussie blijkt dat er zeer verschillende opvattingen 
leven:
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1) Er zijn helemaal geen gegevens waaruit blijkt dat ver
hoging ■noodzakelijk is. HB zegt toe met cijfers te komen 
bij het verhogingsvoorstel aan het congres.
2) ƒ1,-- verhoging is te weinig; als we als politiekeor- 
ganisatie iets willen moeten wij daar ook het geld voor 
over hebben het beleid moet niet gecontinueerd, maar uit- 
gebreid daaruit volgt ƒ 3,— verhoging.
3 ) het HB moet maar uit haar bestaande middelen ... ,.e„' 
alles zien te bekostigen. Vroeger is al gezegd dat het con
tract met Van Vliet ons geld zou gaan kosten: toen is daar 
niet naar geluisterd, maar dat kan niet inhouden dat de le-
. den nu meer moeten gaan betalen.

, 4) de contributie moet naar beneden,* hoe lager de prijs,
hoe meer mensen er gebruik van maken en hoe meer leden,hoe 
lager de kosten voor alles worden.

-Roelof Houwing wenst een principe uitspraak van de vereni 
gingsraad over het feit dat de politieke output van de J o W  
groter moet worden en als blijkt dat het HB het binnen deze 
begroting niet kan betalen, dat dan de- consequenties van 
deze uitspraak getrokken moet worden hetgeen bijv. in kan 
houden dat ieder lid ƒ 1,—  moet betalen voor de commissie 
werkzaamheden.

Stemming: 12 voor 3 tegen 5 blanco
Bij de stemming over de diverse verhogingen en de verlaging 
blijkt dat het HB-voorstel mét 12voor, 8 tegen en 1 onthou- 

; ding de meeste steun 'ondervindt .
-E.P. Vlaanderen stelt nog voor om een financiële commissie 
te benoemen, die in de tijd voor het congres de gelegenheid 

,• krijgt de boeken van de penningmeester in te zien en dan 
met bezuiningsvoorstellen kan komen en met voorstellen 
tot nieuwe inkomstenbronnen.
Dit alles kan dan naast het HB-voorstel gelegd worden, zo
dat het congres een gefundeerd oordeel kan vellen.

-HB: Dit voorstel lijkt in te houden een motie van wantrou
wen tegen de penningmeester, daar lijkt alsof zij zelf de 
financiën niet zo goed mogelijk beheert.

-E.P.Vlaanderen: zo is het niet bedoeld, maar een aantal 
mensen weten meer dan één.
Bij stemming blijkt dat 9 mensen voor, 12 mensen tegen het 

7 r v o o r s t e l  te zijn.
Internationale zaken:

N.a.v. de vraag van Roelof Houwing over de beleidsnota 
legt de intern secretaris uit dat het politiek gewicht lijkt 
te liggen binnen de Lymec, omdat zij als jongerenorganisatie 
van de ELD is erkend (dus Europees terrein), terwijl de 

; - . , , . IFLRY (vroeger EFLRY) zich bezig houdt op internationale
terrein.

WVTTK :
-is binnenkort WDM-congres ever dienstplichtbeleid inlich
tingen te krijgen bij de VVP.
-aanmeldingen voor commissies zijn nog steeds welkom 
-gaarne de machtigingsformulieren voor het congres z.s.m 
opsturen naar Titia.

Rondvraag:
-WiM Stapel: werden laatst mensen gevraagd voor de raad 
voor het jeugdbeleid. Is dat niets voor. d'e J.O.V.D.???
-Jorit Volkers: 23 november viert de afdeling Leeuwarden 
haar lustrum.
-Adriaan Geelhoed: zijn er namens de J.O.V.D. mensen naar 
de demonstratie in Soest geweest?



HB: nee, JOVD heeft geen uitnodiging gehad, zodat wij 
pas uit de kranten vernamen dat er een tegen-demonstratie 
was.
-Adriaan vindt het een falen van het BB, dat er geen 
persverklaring over deze zaak is uitgebracht. ;
-Jan van Zanen.verzoekt een soepele houding t.a.v. zelf- - 
innende afdelingen 

Sluiting? 17.30 uur.

ADRESSENVRAAGBAAK WIJZIGINGEN?

Afdeling Assen
Secretatis: Wim Hoving, Lingestraat 21, 9406 PL Assen.

tel.:05920-50110
Vice-voorzitter:Kor Bralten, Hunze 11, 9406 ED Assen.05920-54529 

Afdeling Baronie van Breda.
Voorzitter: Eduard van Berckel (voorheen secretaris)
Vice-Voorzitter Politiek: Teun de Bruijn (voorheen Vice-Voorzitter) 
Vice-voorzitter organisatie: Jan Karei Mossou

J. Catssingel 82
4819 HC Breda tel. 076-146394.

Secreataris: Henk Leijten, Wilhelminasingel 7a, 4818 AA Breda 
tel. 075-148710

Penningmeester: Roos Jacobs, Lijsterlaan 12, 5104 PE Dongen 
tel. 01623-13064

Afdeling Bergen on Zoom:
Voorzitster : Monique Asselbergs-v.d. Linde, Dalemstraat 13

4691 CV Tholen. tel. 01660-3698 
Secretaresse ; Mieke.Gjeltema, van Houtenstraat 21

Penningmeester :

J deling Delfland orzitter :

Vice-Voorz. :
Secretaris :

Penningmeester %

Afdeling Rijnmond 
voorzitter :

W O  :

W P  :
Secretaris :
Penningmeester :

Afdeling Venlo 
Voorzitter :
Vice-voorzitter :

Secretaris :

4623 XK Bergen op Zoom. tel. 01640-41045 
Loek de Klsyn, Hooghuisstraat 70,
4611 JT Bergen op Zoom. ...

Teddy Koning, Vlamingstraat 98,2611 LA Delft, 
tel. 015-140258 (H) 070-995354 (K)
Jos Smit, Geestbrugweg 38-40, 2281 CL Rijswijk 
Ewald Van Wees, Essesteynstraat 5,
2272 XT Vgorburg. tel. 070-868460
Leo Hilligehekken, Pr. Willem Alexanderstraat 20,
2691 GJ 's-Gravenzande tel. 01748-2002

Piet-Heyn Goedhart, Jacob van Campenplein 258, 
3067 TN Rotterdam
Peter Schonewille, Schiebroeksesingel 30 
3051 JM Rotterdam
Inge Kallen, Zocherstraat 139, 3067 AV Rotterdam 
Dick Buter, Planetenlaan 41, 3204 BN Spijkenisse 
Henk van Kalkeren, Jacob van Campenplein 282, 
3067 TN Rotterdam

Harry van Heijst, Vleesstraat 19, 5911 JC Venlo 
Marcel Gubbels, Venloseweg 43,
5993 PH Maasbree tel. 04765-2359 
Monique van Bael, Kamperfoelieweg 5,
5915 HR Venlo tel. 077-11883
Ton Geurts, Gulikstraat 53, 5913 CT Venlo
tel. 077-17365. r~7
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Van de penningmeester.

-In verband met verzending van de acceptgirokaarten voor de inning 
van de contributie voor 1980, worden de afdelingen verzocht zo 
spoedig mogelijk (voor 1 januari"80) de hoogte van de contributie 
door te géven. Zonder bericht van de afdeling zal een zelfde be
drag als dit jaar aangehouden worden. Wel dienen afdelingen er 
dan rekening mee te houden dat op het afgelopen najaarscongres 
het HB-deel van f 12,—  tot ƒ 13,-- is verhoogd.

-Afdelingen die een verzoek om zelf te innen hebben ingediend, 
krijgen nog deze week bericht van de penningmeester.

-Afzeggingen en adreswijzigingen dient men:'.zo spoedig mogelijk door 
te gegeven, ' opdat deze dan nog kunnen worden verwerkt; ■■ voordat de 

acceptgirokaarten worden- verzonden. Gaarne zenden aan het Algemeen 
Secretariaat in Amsterdam.

-De nieuwe leden die nog in december lid worden krijgen geen ac
ceptgirokaart smeer toegestuurd. Als de afdeling dit nog wel op 
prijs stelt, bv. in verband met de peildatum dan gaarne even een 
berichtje naar de penningmeester of het Algemeen Secretariaat.

-Op 1 januari 1980 is er weer een peildatum. Dan wordt 'het totaal 
aantal betalende leden over 1979 geteld. Op grond daarvan worden 
de stemmen voor de afdeling vastgesteld. Deze verdeling zal dan 
gelden tot 1 juli 1980. Probeer dus ook die laatste wanbetalers 
te laten betalen opdat zoveel mogelijk leden over 1979 hun con
tributie betaald hebben.

-OPROEP. diegene die menen op grond van hun:ervaring en/of kennis 
de penningmeester te kunnen adviseren m.b.t. het vergroten, danwel 
het vinden van nieuwe middelen (donateurs, abonnnee's stc) worden 
verzocht zich op te geven bij de penningmeester of op het Alge
meen Secretariaat. Inlichtingen bij de penningmeester.
Vervolg adressenvraagbaak. 
Afdeling Utrecht:
Dian Bartels,■
tel nr. gewijzigd in 030-311028 
Afdeling Den Haag,
Secr. Kees Rooke 
Fr. Hendriklaan 291,
2582 CE Den Haag, tel.070-543236 
PSP Jongeren,
NWE Looiensstraat 45-47 
1017 VB Amsterdam 
Postbus 700 
1000 AS Amsterdam 
Afdeling Assen 
VR lid: Marco Swart,
V. van Goghstraat 14,
2162 CH Lisse, tel. 02521-15918 
Afdeling Heerenveen 
Secretaris: Meint Waterlander, 
Herenwal 101 
8441 BC Heerenveen

"STENCILMACHINE 
te koop gevraagd.
Wensen:-electrisch

-goedkoop, en 
-niet op alcohol 

voor reacties bellen naar 
afdeling Edam,
Marian Laan, 
tel. 02993-72021"



De komende verenigingsraadverkiezingen.

Vooruitlopend op het huishoudelijk.reglement, vinden jullie 
hieronder een voorlopig . reglement vastgesteld door een speciale 
commissie uit de verenigingsraad., De gehele procedu e die gevolgd 
moet worden staat hier duidelijk in.
Voor dit moment.is het vooral van belang dat de districten Noord, 
Gelderland en West, alsmede de afdelingen Twente, 't Sticht,
't Gooi, Den Bosch en Maastricht uiterlijk, doch liever ruim voor 
de jaarwisseling overgaan tot uitschrijven van de provinciale 
vergaderingen. I hn dit schrijven dient ook een exenplaar naar het 
Algemeen Secretariaat gestuurd te worden. De minimale termijn die 
aangehouden moet worden is zes weken, nl. tussen convoceren en 
het houden van de vergadering. Tot twee wecken voor de vergadering 
kunnen afdelingen kandidaten indienen bij het Algemeen Secretari
aat middels toezending van de notulen van de afdelingsvergadering 
w arop de kandidaatstelling plaata ond. • '
Let wel, vorig jaar was het hopfabestu r nog redelijk soepel, in 
een aantal zaken in verband met de toen nieuwe situatie, dit jaar 
zal het Hoofdbestuur een ieder strak aan de regels houden!!

Reglement Verenigingsraad.

art.1. De verenigingsraad bestaat uit de leden van het Hoofdbe
stuur en verenigingsraadleden. ■

art.2. De landelijk voorzitter is voorzitter van de raad.
De algemeen secretaris is secretaris van de raad.

art. 3. De leden 'van de raad hebben als taak:
a. het leveren van een bijdrage aan het tot stand komen van 

gevraagde en/of ongevraagde adviezen aan het Hoofdbestuur.
b. het doorgeven van informatie van en naar de afdelingen 
van en naar het Hoofdbestuur en andere leden van de raad.
Zij krijgen daartoe voldoende informatie van het Hoofdbe
stuur.

art.4. De verenigingsraad kan met bijzondere machtiging ex art.86 
‘van de statuten politieke uitspraken doen.

Kandidaatstelling Verenigingsraadleden, .
art.5. De afdelingen,kunnen kandidaten stellen voor het verenigings- 

. raadslidmaatschap.

art.6. De kandidaatstelling geschiedt door schriftelijke- opgave
van de namen i an de kandidaten en de afdelingen waartoe zij 
behoren aan.de secretaris van de raad. Deze opgave dient 
uiterlijk twee weken voor de provinciale vergadering, waarin 
de benoeming van raadleden plaatsvindt, in het bezit te zijn 
van de secretaris. De opgave dient .vergezeld te gaan van de 
notulen van de afdeiingsvergadering,. :waarin tot kandidaat
stelling is besloten, en een bereidverklaring van de kan- 
didaatgestelde.

art.7. Uiterlijk een week voor de provinciale vergadering, waarin 
de benoeming van verenigingsraadleden plaatsvindt, doet de 
secretaris een lijst met alle door de-afdelingen in die 
provincie gestelde kandidaten toekomen aande afdelingsbe
sturen.



art-8. Op de kandidaatstelling van plaatsvervangers zijn de be
palingen met betrekking tot de kandidaatstelling van vere- 
nigingsraadlerlen van overeenkomstige toepassing.

Provinciale vergadering.
art.9. De provinciale vergadering bestaat uit de afgevaardigden , 

van de afdelingen in een provincie.

art.10.In provincies waar minder dan de helft van de afdelingen 
tot een'district behoort, is de voorzitter van het bestuur van de 
in ledental per de peildatum van 1 juli van het voorafgaande ver
enigings jaar grootste afdeling voorzitter van de provinciale ver
gadering. De secretaris van dat bestuur is secretaris van de pro
vinciale vergadering.
In provincies waar meer dan de helft van de afdelingen tot een dis
trict behoort, is de voorzitter van het districtsbestuur voorzitter 
van de provinciale vergadering^ i.De secretaris van het districtsbe
stuur is secretaris van de provinciale vergadering.

art.11.Komen meerdere personen voor van de in art.10 genoemde 
functies in aanmerking dan beslist het lot.

art.12.De Provinciale vergaderingen worden in de eerste zes weken 
van het verenigingsjaar bijeengeroepen door de secretarissen van de 
provinciale vergaderingen.

art.13.De bijeenroeping geschiedt uiterlijk zes weken voor de dag 
van de vergadering middels een schrijven gericht aan de be
sturen van de afdelingen in de provincie. De secretaris van 
de verenigingsraad ontvangt hiervan een afschrift.

art. 14.De benoeming van afgevaardigden, naar de provinciale vergade
ring is geregeld overeenkomstig de bepalingen welke gelden 
voor de benoeming van afgevaardigden naar de Algemene verga
dering.

art.15.Heeft de secretaris van de raad niet uiterlijk zes weken
voor de dag, waarop de provinciale vergadering dient te hebben 
plaatsgevonden, het in art.13 bedoelde afschrift ontvangen, 
dan is hij bevoegd zelf tot bijeenroeping van. ce provinciale 
vergadering over te gaan. Hij treedt dan zelf op als secreta- 
ris van de provinciale vergadering. Het Hoofdbestuur wijst in 
dit geval uit haar midden een voorzitter van de provinciale 
vergadering aan.
De secretaris van de raad dient uiterlijk bij dg aanvang van 
het verenigingsjaar van hem in dit artikel gegeven bevoegdheid 
gebruik te maken.

art.16.Provinciale vergaderingen worden gehouden binnen de grenzen 
van de desbetreffende provincie.

art.17.Leden van het Hoofdbestuur zijn te allen tijde bevoegd ^e 
provinciale vergaderingen bij te wonen. Zij hebben daarin 
geen stemrecht.

art.18.Afdelingen die buiten een provincie gevestigd zijn worden na 
overleg ingedeeld door het Hoofdbestuur.

VerkjazLnq vereniqinqsraadleden.
art.19.De verenigingsraadleden worden voor de duur van één jaar ver

kozen.



art.20. De door een provinciale vergadering te benoemen vereni- 
gingsraadsleden dienen te behoren tot een afdeling, die 
in de desbetreffende provincie gevestigd is.

art 21. Verenigingsraadleden kunnen hun raadslidmaatschap slechts
verliezen door:
a. het verlopen van de termijn waarvoor zij zijn benoemd,
b. het overleggen van een schriftelijke verklaring tegen

over de secretaris van de raad, dat zij er afstand van 
doen.

c. het ontzet worden uit hun functie op de wijze bepaald in 
art.5,5.2. van het toekomstige huishoudelijk reglement.

d. verlies van lidmaatschap van de J.O.V.D.

art.22. Een door het aftreden van een verenigingsraadlid tussen
tijds ontstane vacature wordt vervuld door de plaatsvervan
ger van dat verenigingsraadlid, tenzij het bepaalde in art. 
24 wordt overtreden. Is dit laatste het geval of ontbreekt 
de plaatsvervanger, dan kan in de vacature worden voorzien 
dooi een daartoe bijeen te roepen provinciale vergadering. 
Het in een tussentijds ontstane vacature opgetreden vere
nigingsraadlid treedt af op het moment, dat degeen wiens 
vacature hij vervult had moeten aftreden.

art.23. Voor elke volle 4% van het aantal leden van de landelijke 
organisatie per 31 december kan de provinciale vergadering 
één verenigingsraadlid verkiezen met een minimum van één.

art.24. Het aantal verenigingsraadleden dat tot één afdeling kan 
behoren is minimaal één en maximaal het aantal malen dat de 
afdeling volledig 4%. van het aantal leden van de landelijke 
organisatie per 31 december heeft.

art.25. Indien door het ontbreken van kandidaten geen verkiezing 
van verenigingsraadleden kan plaatsvinden, wordt het aantal 
verenigingsraadleden dat door de betrokken provinciale 
vergadering verkozen kan worden, verminderd met het aantal 
ontbrekende kandidaten.

art.26. Voor ieder verenigingsraadlid kunnen de provinciale vergade 
ringen gelijktijdig max. twee plaatsvervangers verkiezen. ,

art.27. Op de verkiezing van plaatsvervangers zijn de bepalingen 
met betrekking tot de verkiezing van verenigingsraadleden 
van overeenkomstige toepassing.

art.28. De kandidaten worden op een lijst geplaatst in de volgorde 
van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. Kandidaten waarop geen 
stem is uitgebs acht worden onderaan de lijst geplaatst.

art.29. De kandidaten op de bovenste plaatsen van de lijst worden 
geacht te zijn verkozen, en wel tot het aantal verenigings
raadleden dat door de betreffende provinciale vergadering 
verkozen kan worden.

art.30. Eindigen meerdere kandidaten op de laatste plaats die ver
kiezing inhoudt, dan vindt tussen hen herstemming op dezelf 
de wijze plaats.

art.31. Niet verkozen kandidaat-verenigingsraadleden kunnen staande 
de vergadering worden toegevoegd aan de kandidaat-plaats- 
vervangers. s \ /i



art.32. Voor de toepassing van de art.20,23,24 geldt 1 januari 
daaraan voorafgaand als peildatum.

art.33. Tenzij de provinciale vergadering unaniem anders van óór
deel is, dienen de stemmingen schriftelijk te geschieden.

Vergadering van de verenigingsraad.. •
art.34. De voorzitter roept de verenigingsraad bijeen zo dikwijls 

hij dat wenselijk oordeelt of wanneer hij daartoe door het 
huishoudelijk reglement verplicht is.

art.35. De voorzitter is verplicht tot het bijeenroepen van de ver
enigingsraad op een termijn van niet langer dan drie weken 
indien hij daartoe tenminste ofwel door vijf raadsleden 
ofwel door drie uit minimaal twee provincies wordt verzocht.

art.35. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste
veertien dagen voor de 'dag van de vergadering middels een 
schrijven aan de afdelingsbesturen, de leden van het Hoofd
bestuur en de raadsleden. Dit schrijven bevat de agenda, 
eventueel voorzien van een toelichting en de voorstellen 
van het Hoofdbestuur.

art.37. Een lid van de raad dat verhinderd is de vergadering bij te 
wonen stelt hiervan zijn plaatsvervanger(s) zo spoedig mo
gelijk onder doorzending van het in art,36 genoemde schrij
ven in: kennis. Tevens stelt hij de secretaris van de raad 
op de hoogte van zijn verhindering.

art.38. De voorzitter kan niet-verenigingsraadledeh uitnodigen een 
vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Hetzelfde 
recht komt toe aan tenminste 5 leden of aan 3 leden uit mi
nimaal . twee provincies na overleg met de voorzitter.

art.39. Van het verhandelde in de vergadering van de raad worden
door .de .secretaris van de raad notulen opgemaakt. Deze worden 
zc spoedig mogelijk na de; vergadering toegezonden aan de af
delingsbesturen, de leden.van het Hoofdbestuur' en de vereni- 
gingsraadleden.

art.40. Adviezen aan het Hoofdbestuur werden vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen. Stemmingen, zowel over personen, 
als over zaken geschieden door middel van handopsteken,met 
dien verstande dat stemmingen over personen schriftelijk 
geschieden indien één van de leden vcan de raad daarom verzoekt. 
De leden van dc raad stemmen zonder last of ruggespraak.
De leden van het Hoofdbestuur en de uitgenodigde niet-vereni- 
gingsraadsleden hebben in de vergadering van de raad.geen 
stemrecht.

/I



1-
reso u deel A  ene  rqie
Onze welvaart is voor een onverantwoord groot gedeelte geba
seerd- -op verbruik van eindige energievoorraden. Onze verant
woordelijkheid ten opzichte van na ons levende generaties en 
mindere ontwikkelde landen eist dat energieverbruik met name 
in de geïndustrialiseerde landen verminderd wordt.

2. De energiepblitiek zal - zeker op korte termijn - gericht moe
ten zijn op het openhouden van alle aanvaardbare keuzemogelijk
heden ten aanzien van de in de toekomst te benutten energie
dragers zolang men onvoldoende gegevens heeft om alle moeilijk- 
heden en gevolgen van bepaalde keuzen te overzien.

3. Elke energievorm draagt een risico met zich mee, slechts die 
vormen waarvoor die risico,te bepalen en tot een minimum te be
perken is, kunnen behoren tot de maatschappelijk aanvaardbare . 
mogelijkheden.

4. Milieuaspecten moeten, een: zeer belangrijke wegingsfactor zijn 
bij de keuze van een .energiedrager.

5. Bij de energievoorziening moeten de financiële factoren onder
geschikt zijn aan het geheel van voornoemde factorendiversi
teit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en milieueffecten.

6. Het huidige energieverbruik in met name de geïndustrialiseerde 
wereld diend verminderd te \rorden door onder andere; effectieve 
besparingen, energetische rendementsverbeteringen en overscha
keling op energiegebruik'.

7. Materiële economische groei die niet past in een verantwoord
energiebeleid is t -oor ons onaanvaardbaar. vt

8. Het energiebeleid moet passen in het streven naar een verande
ring van het consumptie en productiepatroon; gericht op minder 
energieverbruik door miöclel van bewustmaking, het prijsmechanisme
’en wettelijke normering (zoals het stellen van eisen aan de be
nodigde energie voor het produceren en het gebruiken van produkten)

9. Een verminderde afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele 
brandstoffen heeft een positieve invloed c-p de stabiliteit in
de wereld,, zeker als bovendien een verstandige spreiding over de 
fossiele brandstoffen -en daarmee over het aantal leveranciers- 
in het oog wordt gehouden.

10. Een liberale energiepolitiek cp korte termijn moet zijn gericht 
op het scheppen .van voorwaarden vóór'een' verantwoord en recht
vaardig energiegebruik. Onze energievoorziening moet in de 
toekomst werden gebaseerd op het gebruik van energiedragers. 
Zolang dit ideaal niet bereikt is, moet gestreefd worden naar 
een verstandige spreiding over de diverse verbruikmogelijkhë- 
den.

( Door tijdgebrek kon deel B van de resolutie niet behandeld 
worden. Begin 1980 zal dit op een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering gebeuren.)



MOTIE NAVO MODERNISERING

De JOVD in vergadering...enz.enz.

Overwegende,
- dat in het kader van vrede en veiligheid in de wereld, een militair 
machtsevenwicht tussen Oost en West essentieel is

- dat middels een militair machtsevenwicht latente agressie onder con
trole kan worden gebracht

- dat het opschroeven van de bewapeningswedloop een lugubere en vol
strekt af te wijzen activiteit is

- dat evenwel de NAVO de verantwoordelijkheid heeft een machtseven
wicht te handhaven
Spreekt als haar mening uit,

- dat de NAVO en het Warschau-pact de verantwoordelijkheid en de 
plicht heeft een militair evenwicht op een:zo laag mogelijk niveau 
te realiseren

- dat de U.S.S.R. dreigt met het opstellen van de nieuwe 'SS-20'- :
raketten het machtsevenwicht te doorkruisen

- dat slechts tot modernisering van het NAVO-arsenaal zal mogen worden 
overgegaan als niet op andere wijze blijkt een militair evenwicht te 
realiseren

- dat ten principale op dit moment de beslissing om tot modernisering 
en plaatsing van het NAVO-arsenaal over te gaan moet worden genomen

- dat deze beslissing in onderhandelingen over wapenbeheersing moet 
worden ingebracht

Doet een beroep op, de bij onderhandeling over:
- bewapeningsbeheersing, betrokken partijen een reële en positieve 

discussie over wapenbeheersing aan te gaan

Doet een beroep op de bij deze onderhandeling
- betrokken partijen om terwille van vrede en veiligheid in de wereld, 

en terwille van de leefbaarheid van onze wereld de overkill capa
citeit tot een minder onaanvaardbaar niveau terug te brengen en de 
onnodige verspilling van gelden tegen te gaan

Doet een beroep op
- de U.S.S.R. c.q. het Warschau-pact opstelling van de SS-20 raket
ten te beëindigen en daarmee een modernisering v.d. NAVO-wapens 
onnodig te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE HOGER COMMISSARIAAT VOOR DE MENSENRECHTEN
De JOVD in vergadering enz.enz.
constaterende:
- dat de mensenrechtenproblematiek in de wereld nog een schrijnend 

probleem is
- dat deze problematiek schreeuwt om verbetering
- dat de liberale visie omtrent de waardigheid van het individu, in 

vele landen, door een niet-acceptatie van de meest fundamentele 
rechten van de mens, gefrustreerd wordt

- dat de mensenrechtenproblematiek onze voortdurende aandacht en 
zorg heeft

Doet een beroep op de kamer der Staten Generaal over te gaan tot :
instelling van een vaste kamercie voor de Mensenrechten

Doet een beroep op de Nederlandse regering
om er bij de V.N. op aan te dringen over te gaan tot instelling
van een hoger Commissariaat voor de Mensenrechten

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE JONGERENVERTEGENWOORDIGER

Dp> JOVD in vergadering enz.enz.

cunstaterende:
- dat het instituut jongerenvertegenwoordiger bij de A.V.V.N. 

positief geëvalueerd kan worden
- dat het opnemen van jongerenvertegenwoordigers in officiële 

regeringsdelegaties aan alle mogelijke internationale confe
renties een positieve en nuttig zaak is

doet een beroep op de Nederlandse regering deze gedachtengang 
in positieve zin over te nemen en zo snel als mogelijk in over
leg met het P.J.K. en het N.P.S.G. over te gaan tct concrete 
invulling van deze zaak.

En gaat over tot de orde van de dag.



MOTIE POLITIEK JONGERENWERK

De J.O.V.D, in vergadering enz.enz.

Overwegende dat per 1 januari 1980 de subsidiëring van het politiek jonge
renwerk afloopt;

Overwegende dat de Raad voor de Jeugdvorming een advies heeft uitgebracht.
aan de minister inzake de subsidie aan politieke jongerenorga
nisaties / Waardoor hun werk ernstig in gevaar wordt gebracht;

Overwegende dat het Politiek Jongeren Kontakt de conclusies en onderbouwing 
van voornoemd advies aanvecht;

Overwegende dat in de memorie van toelichting van de CRM-begroting wordt 
vermeld: "Dat het politiek jongerenwerk kan bijdragen in het 
betrekken van jongeren bij het totale politieke gebeuren";

Spreekt als haar mening uit, dat duidelijkheid op korte termijn vereist 
m.b.t. de voortzetting van de subsidiëring;

Roept het parlement op alles in het werk te stellen om al het mogelijke te 
doen os het politieke jongerenwerk zeker te stellen voor de 
toekomst en de staatssecretaris te vragen hierover een uitspraak 
te doen in december bij de begrotingsbehandelingen.



MOTIE M.B.T. DE OPEN SCHOOL EN DE SPONTANE GROEPEN 
} i
De JOVD in vergadering bijeen...enz.enz.
overwegende dat vanuit liberale principes de gedachte van gelijke

kansen voor iedereen van hartè ondersteund dient te worden .
overwegende dat juist de Open School en de spontane groepen kansen

bieden aan mensen die weinig of geen kansen hebben gehad, met 
name vrouwen - ■

overwegende dat HBO, WO en de Open Universiteit kansen bieden aan 
mensen dieal in een veel gunstiger positie zitten dan de 
deelnemers/sters van de Open School en dc spontane groepen

Ö^erwegende dat de concept-beleidsnotitie van de ministers van Onder
wijs en Wetenschappen en Sociale Zaken en de staatssecretaris 
CRM (emancipatie) de positie van de Open School aantast

overwegende dat de Open School en de spontane groepen voldoende aan de 
dringende behoefte aan scholing en dat het aantal deelnemers/ 
sters aan deze:vorm van onderwijs stijgende is (hét aantal be
draagt reeds enige duizenden)

overwegende dat op de begroting van onderwijs één miljoen gulden min
der is uitgetrokken dan het jaar daarvoor, terwijl deze post . 
toen ook al met één miljoen gulden omlaag is, gegaan :

overwegende dat de spontane groepen (mensen die wel de werkwijze heb
ben overgenomen, maar niet staan ingeschreven bij de O.S.) 
door het te laat verschijnen van de concept-beleidsnotitie zeer 
zijn benadeeld omdat zij zich nu niet meer tot de gemeentes 
kunnen wenden, daar de gemeentes gbeddëëlds hun begrotingen . 
hebben vastgesteld; dit heeft tot gevolg dat er geen subsidies 
meer kunnen worden verstrekt

van mening zijnde dat het werk van de Open School vanuit liberale 
principes gesteund dient te worden

van mening zijnde dat het overheidsbeleid op deze wijze de ontwikke
ling van het Open-Schoolwerk belemmert en bestaande activiteiten 
bemoeilijkt

van mening zijnde dat nu ook de spontane groepen financiële ondersteu
ning dienen te krijgen

van mening zijnde dat de doelstelling tot matiging van de overheids- 
uitgeven onverkort gehandhaafd dient te blijven

spreekt als haar mening uit dat de Open School en de spontane groepen 
onmisbaar zijn voor genoemde kansarmen,
dat voor 1980 de projecten en activiteiten ongehinderd door
gang moet vinden

En doet een beroep op parlement en regering een hoger bedrag - wij 
denken aan ƒ 4 miljoen extra - beschikbaar te stellen dan de reeds 
toegezegde ƒ 1 miljoen en de gelden daarvoor te zoeken op de begroting 
van HBO, WO én Open Universiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

\



PERSVERKLARING van het Hoofdbestuur van'de JOVD öd. 27 november'79

"Wij zullen ons moeten herbezinnen op onze sociaal-economische doel
stellingen willen we tot een verantwoord energiebeleid in de;toe
komst kunnen-komen11.
Dit is het resultaat van de discussie die de onafhankelijke liberale 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.) heeft gevoerd 
op haar najaarscongres te Zandvoort.
In de discussie over onze toekomstige energiehuishouding zullen 
aan factoren als milieu, maatschappelijke aanvaardbaarheid en diver
siteit van energiedragers meer waarde moeten worden .gegeven. Dit 
houdt in, dat economische groei niet zonder meer kan worden nage
streefd volgens de J.O.V.D.
Op korte termijn moet worden gestreefd naar een vermindering van het. 
energieverbruik. Dit kan volgens de J.O.V.D. alleen wanneer gewerkt' 
wordt aan een verandering van het consumptie- en "produktiepatroon.
Het is aan de overheid om wegen aan' te géven hoe dat zou moeten en 
wat de consequenties zijn van een en ander.
Verder uitte de J.O.V.D. kritiek op de;,-onderwijsplannen van V.V.D.- 
minister Pais waar het zijn benadering betreft van de Open School.
De J.O.V.D. is van mening, dat de; Open School meer ontplooiings
mogelijkheden biedt aan kansarmere groepen, zoals vrouwen, in onze 
maatschappij. Het budget op de onderwijsbegroting voor de Open 
School moet derhalve worden vergroot bijvoorbeeld ten koste van de 
post "Open Universiteit".
Ook eist de J.O.V.D. een uitspraak van staatssecretaris Kraaijeveld 
van C.R.M. inzake de subsidiëring van politiek jongerenwerk.
Overigens kon de J.O.V.D. het VVD-standpunt met betrekking tot de 
paralympics onderschrijven.
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HBlnPo !
MEDEDELINGENBLAD VOOR AFDELINGEN EN DISTRIKTEN
Algemeen Secretariaat
Nieuwe Zij cis Voorburgwal 288
1012 RT Amsterdam - tel. 020 - 242000

18 december 1979 HBI 7912/11

Beste mensen,

Allereerst wens ik een ieder namens het Hoofdbestuur een voor
spoedig 1980, en hoop dat het nieuwe decennium voor ons allen 
een uitdaging betekent om de goede zaak van ,het liberalisme te 
jBteunen.
Het secretariaat is gesloten van 25 december 1979 tot 2 januari'80. 
Er is dan wel een antwoordapparaat aangesloten, zodat medede
lingen toch nog doorgegeven kunnen worden.

Afdelingen waarvan de besturen gewisseld zijn, worden verzocht 
dit, voor zover dit nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk aan 
het algemeen secretariaat door te geven. Hierdoor kan de! nieuwe 
Adressenvraagbaak sneller uitgegeven worden.
Sluitingsdatum voor adressenvraagbaak is IJL januari 1980. ,

De gestegen kosten van briefpapier, enveloppes, stickers en 
folders zullen niet doorberekend worden aan de afdelingen.
Een aantal nota's zullen in prijs hierdoor worden aangepast.
De volledige prijslijst zal in het volgend HBlnfo worden vermeld.

Met vriéndelijke,groet,

Norbert Klein 
Algemeen Secretaris

P.S. Bestel nu nog de Politieke Kalender 1980, een speciale 
JOVD-uitgave om. 1980 bij te kunnen houden.
Voor 1 gulden is deze kalender bij het algemeen secretariaat 
te bestellen.

Inhoudsopgave.
pag. 2 
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Vergaderdata 1980
Buitengewone Algemene Ledenvergadering 9-2-1980 
Procedure behandeling Beginselen 
Introductieweekend 19 en 20 februari 1980 
Artikel over verkiezing V.R.-raadleden 
Aktiviviteitenkalender + wijz. adressenvraagbaak 
PERSBERICHT inzake Kernwapendiscussie



V e r g a d e r d a t a  1980 2

9 februari: B.A.L.V. Amersfoort
1 maart: Verenigingsraad

21 jan.,17feb„, 15 mrt : KB-vergadering 
29-30 mrt: Kongres Beginselen, Jaarvergadering
14-15 juni: , Zomerkongres

Buitengewone Algemene Ledenvergadering dd. 9 februari 1980:
Plaats: "Kobus aan de Poort te Amersfoort»
Aanvang: 11„00 uur»
Behandeld worden: - 2e deel Energieresolutie

notitie m.b„t. Zïiid-Afrika
N.B.: Denk eraan om het kongresinfo van het novemberkongres mee 

te nemen i.v.m. de energieresolutie.

Procedure behandeling Beginselen:
Door tijdgebrek is het niet mogelijk gebleken om dé Beginselen 
Liberalisme, welke tevens van belang zijn voor amendering van het 
Liberaal Manifest VVD, in dé eerder aangekondigde B.A.L.V. in fe
bruari te behandelen. Vandaar dat deze problematiek behandeld zal 
worden op het voorjaarskongres.
De behandeling van het Huishoudelijk Reglement zal dan geschieden 
op het Zomerkongres. Eind januari verschijnt de concept-tekst.
Tot lmaart a.s. is er gelegenheid om amendementen in te dienen, 
zodat het Hoofdbestuur er voor kan zorgen dat het kongres-info 
ruim op tijd uit kan komen.
Reserveer dus in februari een datum voor een afdelingsbijeenkomst 
om de beginselen te behandelen. -

Introduktieweekend
Er zijn nog plaatsen vijf voor hét introduktieweekendWest-Nederland. 
Laat zoveel mogelijk leden hiervan op de hoogte zijn.
Programma: - JOVD: de organisatie en de doelstelling.

Er zal een film vertoond wórden en diskussie met HB- 
leden plaatsvinden.

- JOVD: een liberale politiek. Een 2e Kamerlid zal hier 
een inleiding over geven»

- 'Rollenspel: Bedrijfssubsidiëring

De verkiezing van vereniainqsraadleden
Voor het eind van het, jaar moeten alle provinciale vergaderingen 
voor de verkiezing van de verenigingsraadleden zijn uitgeschreven.
Dit is de taak van de grootste afdeling in een provincie tenzij in 
die provincie een district opereert. Dus als je als grootste afdeling 
of district nog geen vergadering in de eerste zes weken van het 
nieuwe jaar hebt uitgeschreven dus zeer snel aan de slag. Tevens 
moet van het convocaat naar de afdelingen een exemplaar naar het 
Algemeen Secretariaat gestuurd worden. De kandidaatstelling meet 
geschieden twee weken voor de vergadering plaatsvindt en moet ge
stuurd worden naar het Algemeen Secretariaat middels de notulen 
van de afdelingsvergadering waarop de kandidaatstelling plaatsvond. 
Het Algemeen Secretariaat zorgt er dan voor dat alle afdelingen een 
week tevoren een lijst met de kandidaten in een provincie toege
stuurd krijgen»
Het voorlopig reglement waarin alles beschreven staat is geplaatst 
in de vorige HB-info. Als er desondanks toch problemen zijn of heb 
je stagnatie bij het uitschrijven van de provinciale vergadering 
neem dan snel met mij contact op.

Rober/t de Haze Winkelman
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Activiteitenkalender:

Afd.r O.Flevoland; discussieavond met o.a. mw.Blink (WD) 
hr. y.d. Heuvel(CDA) en Hr. Goedkoop (PvdA).
Plaats;' bovenzaal v.d. manege. Aanvang; 20.00 uur.

,  .  . . .

Afd. Fiveiingo; H .H .-vergadering
Afd. Nijmegen; "Republiek of monarchie", spreker Hr.v.d. 
Spek (P.S.P.) Plaats; Elegast, Grotestr. 8 Nijmegen. 
Aanvang; -8.30 uur.
Afd. Kennemerland; liberale nieuwjaarsborrel in café- 
rest. "De Lantaern", Frankenstr. 33 Haarlem. Aanv. 20.00 
Afd. Kennemerland; organiseert een openbare bijeenkomst. 
Thema; streekplannen. Sprekers; Ina Klaren (Statenlid - 
Nrd.Holland D'66), Wil de Vrey (gem.raadslid W D  H'meer) 
dhr. v. Barteld (inspeet. R.O. Nrd.Holland en Utrecht) 
en drh. Rijst (contactpersoon 'milieubescherming Nrd. 
Holland) 1 ; 1 ;
afd. Arnhem; Mw. Smit-Kroes spreekt voor de afd. Arnhem 
Plaats; Bilderberg té OoSterbëek.

Zie voor verdere activiteiten.het vorige HB-Info.

Wijziging Adressenvraagbaak;

Secretariaat afd. Kennemerland
Ingrid Feltman,
Roordastraat 70
HAARLEM - tel. 023 331138! i

Mededeling van de W P
b ONDERWIJSCOMMISSIE heeft commentaar geleverd op de plannen 

^ n  minister Pais om een toets in te stellen, die bepaalt of men 
al dan niet wordt toegelaten tot m.n. de medische faculteit, ook 
als men een V.W.O.-diploma heeft.
De onderwijscie en het HB zijn het hiermee niet eens.

december2

januari
4
8

11

25
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PERSBERICHT VAN HET- J.O.V.D.-HOOFDBESTUUR 
INZAKE: de kernwapensiscussie
Het V.V.D. uitgangspunt "onderhandelen vanuit een positie van 
kracht" is een opzichzeif juiste, maar volstrekt onvoldoende bena^ 
dering van de bewapeningsproblematiek. De onafhankelijke liberale 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.) betreurt het 
dan ook dat de V.V.D.-Tweede Kamerfractie zuiver op emotionele gron 
den unaniem tot voornoemde oordeelsvorming komt.
Immers een rationeel antwoord op de vraag hoe wij tot een wederzijd 
se wapenbeheersing komen van Oost en West eist een nadere standpunt 
bepaling.
De V.V.D. doet het voorkomen alsof de vrede gewaarborg is wanneer 
naast, elke Warschau-pact raket een N.A.T.O. raket wordt geïnsta- 
leerd. . ,, ; \ O'O' .
Een toekomstvisie m . b . t . .deze materie ohtbreekt blijkbaar in de 
V.V.D.,
Een ernstige cotriplicatie Van efeh en ahder is, volgens de- J.O.V.D., 
het gebrek aan manoeuvreer ruimte voor’het Kabinet van Agt/Wiegel 
en de V.V.D.-fractie zelf.
Door deze niet taktische opstelling is het Kabinet welhaast ge
noodzaakt met haar optreden verwarring te stichten en het vertrou
wen in de politiek te schaden.
Het is verwerpelijk om met in principe geheime stukken te gaan 
schermen. En wat moeten wij met de mededeling van C.D.A. minister
president dat het N.A.T.O.-communiqué slechts een persbericht is, 
terwijl de V.V.D. minister van Buitenlandse Zaken daartegen ver
klaart dat het een wezenlijk communicatie middel is. ,
Zonder gezichtsverlies voor een van de twee regeringsfracties in 
de Tweede Kamer is deze tegenstelling alleen maar op te lossen 
wanneer de zaak wordt verdoezeld. Voor de korte termijn is de 
kwestie dan weer geregeld maar voor de lange termijn blijven er te
veel onduidelijkheden bestaan; een typisch kenmerk voor dit Kabi
net waarvoor de C.D.A. en V.V.D.-Tweede Kamerfracties aanspreek
baar zijn:

Nadere inlichtingen:
Algemeen Secretariaat J.O.V.D. 020-242000, 
vice voorzitter politiek (privé) 010-864562
18 december 1979 : ‘
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