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I Voorwoord 

Optima Forma Den Haag, mei 2003 

Het jaar 2002 zal in de analen der geschiedenis ingaan als één van de meest opzienbarende politieke 
jaren ooit. De val van het kabinet Kok-li, de neergang van de VVD en PvdA, de opkomst van en de 
moord op Pim Fortuyn deden Nederland op haar grondvesten schudden. De politiek was het 
afgelopen jaar continu hét nieuws van de dag. De politieke interesse nam daardoor sterk toe. De 
JOVD was in de positie om hiervan te profiteren. 

Het jaar 2002 werd gedomineerd door de politiek, het JOVD-jaar 2002 daarom dus ook. Door het 
opzetten van een goede en uitgebreide campagne, het lanceren van een nieuwe promotielijn, het 
uitzetten van een pro-actief en agressief persbeleid heeft de JOVD zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de situatie om te komen tot een herkenbare JOVD en het aantrekken van nieuwe leden. Aan de 
hand van het in november 2001 vastgestelde PKP kon de JOVD politiek-inhoudelijk het jaar met 
vertrouwen tegemoet zien. 

Ook op organisatorisch vlak bleef de JOVD niet onaangeroerd. De teruggang van de regio's, de opzet 
van de functie Internationaal Secretaris en de afgenomen ledenactivering zorgden ervoor dat in de 
laatste maanden van 2002 allerlei initiateiven werden ontplooid die in 2003 tot een afronding moeten 
komen. Dit alles om de JOVD de komende jaren toonaangevend te houden en te maken. 

Daarnaast hebben zich ook personele wijzigingen voorgedaan. In september 2002 is Landelijk 
Voorzitter Rense Weide afgetreden, gevolgd door Algemeen Bestuurslid Mark van den Anker. De 
resterende periode zijn beide functies intern opgevangen door respectievelijk Ferdi de Lange als 
waarnemend Landelijk Voorzitter en Daniëlle Valkink als waarnemend Algemeen Bestuurslid Interne 
Communicatie, Ledenwerving en - activering. Verder werden de laatste twee maanden van het jaar 
beheerst door de ontstane financiële situatie door het wegvallen van Landelijk Penningmeester  
Nanning  Mol. 

Dit document alsmede het financiëel jaarverslag en het jaarverslag van de Driemaster geven een 
beeld van de JOVD in het jaar 2002. Gekoppeld aan de diverse projectverslagen levert een en ander 
een redelijk compleet beeld. Echter kan een geschreven verslag nooit recht doen aan de 
daadwerkelijk realiteit. Om een JOVD-jaar volledig te kunnen doorgronden en te kunnen interpreteren 
geldt toch altijd het motto:  "You  had to be  there".  

Rest ons u veel leesplezier te wensen! 

Ferdi de Lange Ursula Doorduyn 
Landelijk Voorzitter Algemeen Secretaris 



2 Algemeen 

2.1 Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur heeft in 2002 een aantal personele wijzigingen ondergaan. Op  ii  september is 
Rense Weide afgetreden als Landelijk Voorzitter. Ferdi de Lange heeft de functie waargenomen tot 23 
november (VAV). Vijf dagen later is Mark van den Anker afgetreden als AB Interne Communicatie. 
Ledenwerving en —activering.  Danielle  Valkink heeft die functie tot 23 november waargenomen. 

In oktober 2002 was er een kandidaat Hoofdbestuur geformeerd. Dit KHB had het plan opgevat om in 
te krimpen van 8 Hoofdbestuurders naar 7. De AB-posten Projecten en Campagne en Interne 
Communicatie. Ledenwerving en —activering zouden dan worden samengevoegd tot een functie. 

Op 23 november moest  Nanning  Mol echter zijn kandidatuur voor Vice-voorzitter Organisatie wegens 
ziekte intrekken. Ilona van Haarst, kandidaat AB Projecten, Promotie en Ledenactivering, schoof door 
naar VVO en was voor die functie nu kandidaat. Niek  Kraut  heeft ook op 23 november zijn kandidatuur 
voor Vice-voorzitter Politiek wegens gebrek aan motivatie ingetrokken. De vijf overgebleven 
kandidaten werden op 23 november allen gekozen alsmede hun beleidsplan. 

Voor de twee vacante functies VVP en AB P,P en L werden in december 2002 respectievelijk Lucien 
Weide en Renée van Heusden ad interim benoemd. In december 2002 was het Hoofdbestuur dus 
weer compleet. 

2.1.1 Samenstelling Hoofdbestuur: 
In 2002 had het Hoofdbestuur de volgende leden: 

Per 1 januari 2002: 

Rense Weide Landelijk Voorzitter 
Geit-Jan Jense Algemeen Secretaris  
Nanning  Mol Landelijk Penningmeester 
Thijs van de Vooren Vice-voorzitter Organisatie 
Ferdi de Lange Vice-voorzitter Politiek  
Danielle  Valkink AB Projecten en Campagne 
Mark van den Anker AB Interne Communicatie, Ledenwerving en —activering 
Niek  Kraut  AB Vorming en Scholing 

Per 11 september 2002: 

Ferdi de Lange Waarnemend Landelijk Voorzitter 
Geit-Jan Jense Algemeen Secretaris  
Nanning  Mol Landelijk Penningmeester 
Thijs van de Vooren Vice-voorzitter Organisatie 
Ferdi de Lange Vice-voorzitter Politiek  
Danielle  Valkink AB Projecten en Campagne 
Mark van den Anker AB Interne Communicatie, Ledenwerving en —activering 
Niek  Kraut  AB Vorming en Scholing 

Per 16 september 2002: 

Ferdi de Lange Waarnemend Landelijk Voorzitter 
Gert-Jan Jense Algemeen Secretaris  
Nanning  Mol Landelijk Penningmeester 
Thijs van de Vooren Vice-voorzitter Organisatie 
Ferdi de Lange Vice-voorzitter Politiek  
Danielle  Valkink AB Projecten en Campagne  
Danielle  Valkink Wd. AB Interne Communicatie, Ledenwerving en —activering 
Niek  Kraut  AB Vorming en Scholing 
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Per 23 november 2002: 

Ferdi de Lange Landelijk Voorzitter 
Ursula Doorduyn Algemeen Secretaris 
Jeroen Brinkhuis Landelijk Penningmeester 
Ilona van Haarst Vice-voorzitter Organisatie 
Vacant Vice-voorzitter Politiek 
Vacant AB Projecten, Promotie en Ledenactivering 
Paul van As AB Vorming & Scholing en Informatisering 

Per december 2002: 

Ferdi de Lange Landelijk Voorzitter 
Ursula Doorduyn Algemeen Secretaris 
Jeroen Brinkhuis Landelijk Penningmeester 
Ilona van Haarst Vice-voorzitter Organisatie 
Lucien Weide Vice-voorzitter Politiek a.i. 
Renée van Heusden AB Projecten, Promotie en Ledenactivering a.i. 
Paul van As AB Vorming & Scholing en Informatisering 

2.1.2 Hoofdbestuursvergaderingen 
Het Hoofdbestuur was in 2002 in normale vergadering op de volgende data bijeen: 

10 januari 
4 februari 
11 maart 
17 april 
3 mei 
26 augustus 
19 september 
3 december 

2.1.3 Adviserende hoofdbestuursleden 
Adviseurs van het Hoofdbestuur in 2002: 

Vanaf 1 januari 2002 tot en met 24 november 2002 
Ursula Doorduyn Hoofdredacteur Driemaster 
Martijn Bruijstens Internationaal Secretaris 
Marijke Tsoutsanis - Van der Koogh Adviseur vanuit het  WD  Hoofdbestuur 

Vanaf 24 november 2002 tot en met 31 december 2002 
Stefan de Bruijn Hoofdredacteur Driemaster 
Martijn Bruijstens Internationaal Secretaris 
Marijke Tsoutsanis-van der Koogh Adviseur vanuit het VVD Hoofdbestuur 

2.2 Afdelingen 
De navolgende afdelingen zijn geheel of in delen van 2002 actief geweest: 
Groningen, Noord Groningen, Leeuwarden, De Compagnie, Twente, Amsterdam e.o. Noord- 
Holland Noord, Utrecht e.o., Leiden e.o., Delfiand, Rijnmond, Zeeland, Rijk van Nijmegen c.a., 
Hart van Brabant, Baronie van Breda, Venlo, Maastricht, New York, Water/and, 
Nieuwe afdelingen: 
In 2002 zijn de volgende afdelingen opgericht: Zaanstreek, Den Bosch, Eindhoven en Arnhem. 

2.3 Regio's 
De regio's hebben in 2002 een turbulent jaar meegemaakt. Nadat er al langere tijd strubbelingen in de 
werking van de regio's waren, is er in 2002 gezocht naar een duurzame oplossing voor de 
organisatiestructuur van de JOVD met betrekking tot de regio's. Uiteindelijk is op de Voorbereidende 
Algemene Vergadering in november 2002 aan het Hoofdbestuur middels een motie opgedragen op 



zoek te gaan naar een duurzame oplossing ter afschaffing en mogelijke vervanging van de huidige 
reg iostructuu r. 

Regio Noord. 
Nadat het bestuur van Regio Noord 5 juni 2002 was opgestapt, heeft Regio Noord tijdens haar BAV 
van 10 september besloten om een toekomstvisie te ontwikkelen voor Regio Noord. Teneinde deze 
toekomstvisie te realiseren zijn er twee commissie in het leven geroepen; de eerste commissie houdt 
zich bezig met de financiële kant en een commissie die zich bezig houdt met de statutaire 
mogelijkheden. 

Regio Noord bestond in 2002 uit de volgende afdelingen: Groningen, Noord-Groningen, De 
Compagnie, Leeuwarden e.o., Emmen e.o., Meppel eo., Twente, Water/and, Amsterdam e.o., Noord-
Ho/land Noord, Zaanstreek. 

Regio Midden 
De Regio Midden heeft in de BAV van 7 september 2002 besloten tot de vorming van een Commissie 
van Toezicht (CvT) tijdens haar vergadering van 10 november 2002, indien er geen voltallig nieuw 
bestuur gevonden zou worden. Het kadertekort in Regio Midden is zodanig dat er geen voltallig nieuw 
bestuur gevonden is voor deze datum, zodat tijdens de Algemene Vergadering van 10 november 2002 
is overgegaan tot het instellen van een CvT. 

Regio Midden bestond in 2002 uit de volgende afdelingen: Utrecht e.o., Apeldoorn - Epe, Leiden e.o., 
De/fland, Arnhem. 

Regio Zuid 
In Regio Zuid heeft het bestuur heeft zich actief bezig gehouden met de afdelingen. Het contact met 
de afdelingen is in de meeste gevallen naar wens verlopen. In tegenstelling tot midden en noord heeft 
regio zuid weinig problemen gehad met het vinden van bestuurders. 

Regio Zuid bestond in 2002 uit de volgende afdelingen: Rijk van Nijmegen ca., Rijnmond, Hart van 
Brabant, Baronie van Breda, Maastricht, Venlo, Den Bosch, Eindhoven, Zee/and, New York, West- 
Brabant. 

2.4 Verenigingsorganen 
Eerste Kamer van de commissie van Beroep: 
De vetgedrukte namen zijn herbenoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 26 mei 2002 

Leden 
Ciska Scheidel  
Elmer  Smith 
Eelco Meerdink 
Plaatsvervangende leden:  
Olaf  Penne 
Chris Jetten 
Francine Loos 

(2003, herbenoembaar) 
(2004, herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

(2003, niet herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

Tweede Kamer van de commissie van Beroep 
De vetgedrukte namen zijn herbenoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 26 mei 2002 

Leden:  
Olaf  Penne 
Chris Jetten 
Nicole Maes 
Plaatsvervangende leden: 
Ciska Scheidel 
Eelco Meerdink 
Robin Bremekamp 

(2003, niet herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

(2003, herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

Arbitrageraad 
De vetgedrukte namen zijn herbenoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 26 mei 2002 
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Leden: 
Guido van Aardenne 
Karin Scheidel 
Suzanne  Hartong  
Plaatsvervangende leden: 
Remco van Lunteren 
Daniel Tanahatoe 
Nicole Maes 

Redactieraad 
Van I Januari tot 26 mei 2002: 
Leden: 
Thomas Berghuijs 
Willem Jan Riedé 
Frits van der Scheer  

(2003, herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

(2003, herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar) 
(2005, niet herbenoembaar) 

(2003, herbenoembaar) 
(2004, niet herbenoembaar 
(2002, niet-herbenoembaar) 

Vanaf 26 mei2002 
Tineke Prins (2005, herbenoembaar) vanaf 26 mei 2002 
Plaatsvervangende leden: 
Suzanne  Hartong  is herbenoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 26 mei 2002 
Peter Hietink (2003, niet herbenoembaar) 
Francine Loos (2004, niet herbenoembaar) 
Suzanne  Hartong (2005, niet herbenoembaar) 



3 Facilitair 

3.1 Algemeen Secretariaat 
In 2002 is veel aandacht besteed aan het verder implementeren van het in oktober 2001 aangeschafte 
nieuwe softwarepakket van Exact Globe ondersteund door een ledenadministratiepakket van Renflex. 
Door deze nieuwe software is o.a. de ledenadministratie beter op orde gekomen. Er zijn in 2002 ook 
een aantal nieuwe computers aangeschaft om het Algemeen Secretariaat nog professioneler te 
kunnen laten functioneren. 

3.2 Secretariaatsmedewerker 
Per I juni 2000 ging, via het Haags Werk Bedrijf, Chand Autar-Sadhoe aan de slag op het secretariaat 
als secretariaatsmedewerker. In mei 2001 is daarop besloten Chand Autar-Sadhoe, vanwege haar 
verdiensten en het bewezen nut van een secretariaatsmedewerker voor de vereniging, een contract 
voor bepaalde termijn aan te bieden. Deze arbeidsovereenkomst werd aangegaan op 28 mei, voor 
een periode van één jaar. Dit was de eerste contractverlenging volgens de Flexwet. Eenzelfde 
contract zou in 2002 eventueel nog een maal voor een periode van één jaar aangegaan kunnen 
worden. Dit is in juni 2002 dan ook gebeurd. Dit was de laatste mogelijkheid om het contract te 
evrlengen, in 2003 zal dus naar een andere secretariaatsmedewerker gezocht meoten worden. 

3.3 Werkzaamheden van het Algemeen Secretariaat 
De bezigheden van het Algemeen Secretariaat bestonden in 2002 hoofdzakelijk uit: 

• Het bijhouden van het register van leden, geïnteresseerden en andere relaties; 
• Het te woord staan van leden, geinteresseerden en overige externe contacten; 
• Het beheren van het archief; 
• Het behandelen van de correspondentie, via de post en mail; 
• Het verlenen van ondersteunende diensten voor congressen en andere activiteiten; 
• Beheren en verkopen van promotie- en informatiemateriaal. 

we 



4 JOVD-WD 

4.1 Algemeen 
De samenwerking tussen de JOVD en de VVD is dit jaar goed geweest. De verkiezingen hebben tot 
gevolg gehad dat de samenwerking intensief is geweest. Na de verkiezingen is de samenwerking 
geëvalueerd, wat heeft geleid tot een aanvulling op het Rapport Van Dalen. Mede met deze 
concretisering van het Rapport van Dalen in de jaarlijks te maken werkafspraken tussen het VVD 
Hoofdbestuur en het JOVD Hoofdbestuur, alsmede de aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst 
moet de samenwerking in de komende jaren effectief verlopen. 

De Commissie Liberaal Jongerenbeleid  (CU)  is het afgelopen jaar een vijf maal bijeen geweest voor 
een vergadering. De regiovoorzitters van JOVD zijn, net als in 2001, steeds uitgenodigd voor de  CU -
vergaderingen. 

4.2 Commissie Liberaal Jongerenbeleid 
De Commissie Liberaal Jongerenbeleid is in 2002 vijf maal bijeen geweest in normale  CU - 
vergaderingen, te weten: 

21 januari 
13 maart 
21 mei 
22 oktober 
19 november 

Op 15 en 16 juni is er een  CU -weekend geweest. Tijdens dit weekend heeft de CLJ een evaluatie 
van de verkiezingen  toy  de VVD opgesteld en de toekomstvisie op de CLJ besproken. De evaluatie is 
later aan Bas Eenhoorn en Petra Ginjaar van het VVD-hoofdbestuur is aangeboden. Tijdens de 
Centrale ldeendag van de VVD op 21 september zijn deze ideeen nogmaals besproken binnen de 
VVD. Het  CU -weekend is gebleken goed te zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen de 
jongerenfunctionarissen en de uitwisseling van "best  practises".  

Overzicht van de leden van de CLJ in 2002 
Voorzitter: Thijs van de Vooren 
Vice-voorzitter: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Secretaris: Geit-Jan Jense  
KC  Friesland: Daniel Tanahatoe  
KC  Groningen: Hans Mojet  
KC  Drenthe: Marga Vroling tot september daarna vacant  
KC  Overijssel: vacant  
KC  Gelderland: Marco Blom tot november daarna aansluitend Ellen Broekhuijzen  
KC  Flevoland: Karin Koula tot september daarna aansluitend Thijn de Ruiter  
KC  Den Helder: Robin Rommel  
KC  Haarlem: Willem Opmeer  
KC  Amsterdam: Victor Maas  
KC  Utrecht: Raymond de Groot  
KC  Den Haag: vacant tot mei daarna Sander van der Eijk  
KC  Leiden: lara van  Bunk  daarna aansluitend Eske van Egerschot vanaf augustus  
KC  Rotterdam: Nicole van Bunge tot augustus daarna vacant  
KC  Dordrecht: Vacant  
KC  Tilburg: Bas Bruurs  
KC  Den Bosch: Dimitri Gilissen  
KC  Zeeland: llona van Haarst tot augustus daarna vacant  
KC  Limburg: Peter van Baaren daarna aansluitend Alex Meij vanaf augustus 

4.3 JOVD-VVD geschillencommissie 
De leden van deze commissie zijn Eric Balemans (voorzitter), Chris Jetten en Maarten Burggraaf.  Rolf  
Moester is plaatsvervangend lid. De commissie is in 2002 niet bij elkaar geweest. 

4.4 Verkiezingen 
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44.1 Doelstellingen 
Tijdens Campagne 2002 waren de doelstellingen: 

o Politieke profilering 
o Ledenwerving 
• Ledenactivering 

De JOVD wilde met Campagne 2002 duidelijk het JOVD-geluid laten horen in de verkiezingen door 
een gecombineerde inzet van verkiezingscafés met interessante sprekers gekoppeld aan een 
campagnepersbeleid die moest leiden tot een goede politieke profilering. Dit mede om de JOVD 
politiek van zich te doen spreken, maar ook ter ondersteuning van de tweede doelstelling: 
ledenwerving. Middels promotie van de verkiezingsavonden, alsmede de opkomst op de avonden zelf 
gecombineerd met de media-aandacht moesten leden geworven worden. Ledenwinst is daarbij 
natuurlijk goed, maar de JOVD is vooral gebaat bij actieve leden. Door afdelingen bij de organisatie te 
betrekken is gepoogd de ledenactivering op een hoger plan te trekken. 

4.4.2 Samenwerking JOVD-WD 
De samenwerking met de VVD is tijdens de campagne redelijk goed verlopen. Op deze samenwerking 
kan in de toekomst verder gebouwd worden. Dit zal erin resulteren dat bewindslieden als gastsprekers 
door de VVD geregeld kunnen worden, terwijl andere VVD-ers en sprekers van andere partijen 
zelfstandig geregeld zullen worden. De JOVD zal heeft geen aparte uitslagenavond organiseren. 

4.4.3 Chronologie Campagne 

Algemeen 
september : aanstelling Campagneteam 2002 
18 oktober : presentatie Campagneplan 2002 

- ledenforum te Utrecht 
24125 november : Najaarscongres 

- presentatie ChocoladeMelkert 
- vaststelling PKP 

18 februari : aftrap Campagne te Den Haag 
- presentatie promotielijn 
- opening site: www.enjoyyourfreedom.nl  

20 februari : Verkiezingscafé te Amsterdam 
4 maart : Verkiezingscafé te Breda 
18 maart : Verkiezingscafé te Utrecht 
617 april : Verkiezingscongres te Assen 

- toespraak Hans Dijkstal 
18 april : Verkiezingscafé te Groningen 
6 mei : voorlopige campagnestop 
7 mei : HB-besluit definitieve campagnestop 

Gepland (afgelast) 
6 mei : Verkiezingscafé te Rotterdam 
12 mei : Liberale Jongerendag (door: projectgroep LJD) 
15 mei : E-night  (i.s.m. VVD) 

Op gezette tijden heeft het Campagneteam sms-jes en E-mailnieuwsbrieven verstuurd met daarin 
relevante informatie over de campagne. 

4.4.4 Campagneteam en taakverdeling 
Annelies Moret : penningmeester (vervroegd afgetreden) 
Bram van Driel : ondersteunend aan M. van den Anker, folder ChocoladeMelkert, 

website, sms-actie, organisatie avonden 
Daan Keij : sprekers, penningmeester 
Martijn Boeve : ondersteunend aan D. Valkink, locaties, acts, organisatie avonden 
Thomas Berghuijs : creatief advies, samenstelling campagneplan, presentatie 
Rob Okhuijsen : creatief advies, samenstelling campagneplan 
Mark van den Anker : promotielijn, website, communicatie, ChocoladeMelkert 
Daniëlle Valkink : organisatie algemeen, locaties, geluid, acts, contact LJD, 
Ferdi de Lange : voorlichting, plaatsvervangend campagneleider, sprekers, inhoud 
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avonden, contact VVD 
Thijs van de Vooren : auditor, contact VVD, Organisatie algemeen 
Jeroen de Veth : voorzitter/ campagneleider, presentatie, contact VVD, 

Jongerencampagne VVD! LJD, campagneplan, evaluatie campagne 
inhoud avonden 

4.4.5 Uitslagenavond. 
Op 15 mei 2002 heeft de VVD haar uitslagenavond gehouden in het Omniversum te Den Haag. Bij 
deze avond waren 62 JOVD-leden aanwezig. 

4.5 Commissies 
In december 2002 zijn er drie commissie opgericht, de regiovisie, de ToekomstlSvisie en de 
lustrumcommissie. 

4.5.1 Regiovisie. 
Deze commissie heeft ten doel het evalueren van de regio alsmede het zoeken naar de eventuele 
vervanging van de regio. De leden van deze commissie zijn: Erik Vriesen, Ceriel Riemersma, Jeroen 
Stutterheim, Eduard Driessen, Bas Bruurs en Jeroen Brouns. Ilona van Haarst is auditor van deze 
commissie. 

4.5.2 ToekomstiSvisie. 
Deze commissie heeft de huidige structuur van het Internationaal Secretariaat nader beschouwd om 
te kijken of de huidige situatie wenselijk is dan wel dat overgegaan moet worden naar een gekozen 
Internationaal Secretaris. De leden van deze commissie zijn: Martijn Bruijstens, Sander van der Eijk 
en Marta lvanovska. Auditor van de commissie: Ilona van Haarst 

4.5.3 Lustrumcommissie. 
De Iustrumcommissie heeft de Organisatie van het lustrum van de JOVD in 2004 onder haar hoede. In 
dez commissie zitten: Maarten Burggraaf, Egbert Adrichem, Daniëlle Valkink, Gert-Jan Jense en 
Ursula Doorduyn. Auditor van deze commissie is Ilona van Haarst. 
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5 Politiek 

5.1 Politiek Commissariaat 
Het Politiek Commissariaat bestaat uit negen Politiek Commissarissen. Hun taak is het zorgdragen 
voor de inhoudelijke kwaliteit en kwantiteit van de politieke discussie in de vereniging. Middels het 
instellen van Landelijke Politieke Projectgroepen (LPPG's) zorgt het PC voor notities en 
discussiestukken over diverse onderwerpen om de discussie binnen en buiten de JOVD aan te 
zwengelen. Zij toetst bovendien notities en moties op politieke relevantie en aan de bestaande 
standpunten. Daarnaast speelt het PC een adviserende en helpende rol bij het opstellen van notities 
en discussiestukken in de afdelingen. 

Het Politiek Commissariaat bestaat uit de volgende portefeuilles: 
- Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
- Justitie; 
- Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 
- Europese Zaken 
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
- Sociale Zaken 
- Economische Zaken verkeer en waterstaat en landbouw 
- Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

De aanstelling van de Politiek Commissaris geschiedt bij benoeming door het hoofdbestuur, nadat de 
regio's hen hebben voorgedragen. 

Het Politiek Commissariaat heeft op bovenstaande wijze gefunctioneerd tijdens het grootste deel van 
2002. Echter kwam het Hoofdbestuur, in samenspraak met het Politiek Commissariaat, tot de 
conclusie dat het PC niet goed functioneerde in verband met het kadertekort. Een en ander is daarna 
vastgelegd in het Discussiestuk Politiek Commissariaat waarin in de problemen rondom én de 
oplossingen voor het Politiek Commissariaat staan beschreven. De uitkomsten vanuit het 
discussiestuk zijn meegenomen in de vaststelling van het beleidsplan van het Kandidaat-
Hoofdbestuur De Lange en bediscussieerd op de VAV 2002. Tijdens de VAV is het Politiek 
Commissariaat teruggebracht naar vijf posten, verviel het Onder-Commissariaat en werd de 
taakvervulling meer gericht op het activeren van politieke discussie in de vereniging door middel van 
o.m. werkbezoeken, discussies  etc.  Daarnaast in de benoemingsprocedure versimpeld (benoeming 
door HB) en blijft de mogelijkheid tot het instellen van commissies over specifieke onderwerpen. Het 
Politiek Commissariaat behelst vanaf november 2002 de volgende posten: 

- Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie 
- Buitenlandse Zaken (incl. Europese Zaken) 
- Economische Zaken, Financiën & Sociale Zaken 
- Verkeer & Waterstaat, Landbouw en VROM 
- Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden 

5.1.1 Samenstelling Politiek Commissariaat 

Per 1 januari 2002 

In het politiek commissariaat werden de volgende mensen benoemd tot politiek commissaris. 
Algemene Zaken! voorzitter Ferdi de Lange 
Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties vacant 
Justitie Lucien Weide 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking Jan Stork 
Economische Zaken, Verkeer en Landbouw Egbert Adrichem 
Sociale Zaken Marc  Rosier  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sander Thomassen 
Europese Zaken Sander van der Eijk (t/m mei), 

Michiel Willems (OC) 
Volksgezondheid, Welzijn en Minderheden Onno Teng (t/m augustus) 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Vacant 
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Samenstelling Politiek Commissariaat november 2002 tIm 31 december 2002 
Voorzitter Lucien Weide 
Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan Jense 
Buitenlandse Zaken Godart van Gendt 
Economsche Zaken, Financiën & Sociale Zaken Egbert Adrichem 
Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM Vacant 
Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden Vacant 

5.2 Commissies/ Notities 
In 2002 zijn de volgende commissies gestart en notities ingediend: 

- Commissie Veiligheid (onder PC BiZa) 
- Notitie 'En de Boer, Hij ploegt voort.....(mcl. werkbezoek Brussel), afdeling Noord-

Gron igingen 

5.3 Liberale Denktank 
De Liberale Denktank heeft in 2002 een doorstart gekregen. Na het neerleggen van het 
voorzitterschap van de LDT door Rogier Klimbie is de LDT een tijd inactief geweest. In september 
2002 heeft een doorstart plaatsgevonden door middel van toevoeging van een groot aantal nieuwe 
leden en het behoud van een aantal "oudere" leden. Sinds december 2002 is de doorstart 
gecontinueerd met als nieuwe voorzitter Maarten Burggraaf. 

5.3 LEF-katern 
In 2002 is het LEF-katern verschenen als apart supplement bij de Driemaster met een eigen 
hoofdredacteur. Vanaf november 2002 is het LEF-katern een geïntegreerd, maar apart, katern in de 
Driemaster. De LEF-redacteur heeft sinds die tijd ook zitting in de redactie van de Driemaster. 

Hoofdredacteur LEF: Jeroen Engesaeth 

Politieke Vraagbaak en het PKP 
De Politieke Vraagbaak wordt up-to-date gehouden en is inmiddels verstuurd naar alle VVP's in het 
land teneinde te zorgen voor een goede voorbereiding van de moties. Het PKP is inmiddels in 
boekvorm verschenen en uitgedeeld op het aprilcongres. Het PKP is sindsdien verkrijgbaar op het 
Algemeen Secretariaat. Echter nu wel voor de prijs van  FUR  1,- per stuk. Een digitale versie is 
eveneens aan te vragen. 

5.4 Moties 
- Politiek congres 6 & 7 april te Assen: 81 moties 
- Politiek congres 22 & 23 juni te Arnhem: 51 moties 
- Huishoudelijk congres 23 & 24 november: 31 moties 

Totaal ingediende moties 2002: 163 moties 
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55 Media 

55. I Persberichten 
Het persberichtenbeleid wordt gekenmerkt als kwalitatief en pro-actief persbeleid met als doel het 
uitdoen van één persbericht per twee weken. In de 2002 zijn een vijftig-tal persberichten uitgegaan. 
Een groot deel van de persberichten waren reactief van aard ivm de verkiezingen. Het is gelukt om de 
JOVD snel en kwalitaitef te laten reageren op de politieke actualiteit. Voorbeelden zijn: Dijkstal als 
kandidaat-premier, val van het kabinet, het Paprika-akkoord, moord op Pim Fortuyn en de reactie op 
het boek 'Be puinhopen van acht jaar paars". Naast de reactieve persberichten waren er ook politiek-
inhoudelijke I agenda-setting persberichten. Dit houdt persberichten in die niet specifiek geschreven 
zijn naar aanleiding van een dringende politieke activiteit, maar een eigen JOVD-geluid lieten horen 
over tal van onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: vingerafdrukken, JSF, Landbouw-notitie, Sociale 
dienstplicht. Naast deze twee soorten persberichten waren er nog twee soorten persberichten die zijn 
uitgegaan. Ten eerste de aankondigende persberichten ten aanzien van de nieuwjaarsborrel, de 
congressen en de campagneavonden, dit om aandacht te vragen voor die JOVD activiteiten. 
Daarnaast zijn naar aanleiding van uitspraken op die avonden ook persberichten uitgegaan die vaak 
de media haalden, vanwege het feit dat de JOVD nieuws maakte. Verder zijn ook nog andere 
persberichten uitgegaan, bijvoorbeeld over de lancering van de ChocoladeMelkert die veel media-
aandacht heeft bewerkstelligd. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat zo I op de 3 persberichten daadwerkelijk de media op 
enigerlei manier halen, maar dat persberichten ook vooral van belang zijn om duidelijk te maken dat 
de JOVD een mening heeft en deze duidelijk is. Het gaat om  "awareness"  kweken. 

Overzicht persberichten 1 januari 2002 tIm 31 december 2002 
Hieronder volgt een opsomming van de uitgegane persberichten: 
4 januari JOVD tegen registratie vingerafdrukken 
9januari JOVD: Kies voor Joint Strike  Fighter  (JSF) 
9januari JOVD: Premier Rasmussen Liberaal van het jaar 
10 januari JOVD: VVD moet duidelijk en strijdbaar de verkiezingen in 
15 januari JOVD verwerpt plan sociale dienstplicht x 
21 januari JOVD: Paprika-akkoord is hol x 
24 januari JOVD: Dijkstal als dé kandidaat-premier x 
11 februari JOVD juicht vertrek Fortuyn toe 
18 februari Hoogervorst moet volharden in WAO-discussie 
19 februari Eerste verkiezingsavond JOVD te Amsterdam 
20 februari "Politieke partij moet nee durven zeggen" 
3 maart JOVD: Van Aartsen en Wilders in Breda over o.m. de WAO 
5 maart Wilders: "PvdA niet coalitiewaardig door WAO" x 
7 maart JOVD: Fortuyn biedt geen oplossingen 
13 maart JOVD: Politiek moet kiezer serieus nemen 
14 & 17 maart 18 maart: JOVD verkiezingsavond Utrecht 
19 maart Van Hoof: "Niet blind achter V.S inzake Irak" 
19 maart JOVD lanceert ChocoladeMelkert x 
8 april JOVD wil ander landbouwbeleid 
8 april JOVD: Balkenende is schijn-messias 
16 april JOVD prijst De Grave voor moed x 
17 april 18 april: JOVD verkiezingsavond te Groningen 
6 mei Is dit democratie? 
7 mei JOVD last campagne af 
16 mei JOVD: Vernieuwing VVD! x 
31 mei JOVD pleit voor voucherstelsel x 
3juni JOVD pleit vóór Pil van Drion x 
11 juni JOVD: Jongeren-LPF overbodig x 
19juni JOVD congres te Arnhem 22 en 23 juni 
22 juni JOVD: leden kiezen lijsttrekker VVD x 
4 juli JOVD bezorgd over immateriële zaken 
8 augustus JOVD start jongerencampagne 
22 augustus  Young  Leaders Meeting in Nederland 
24 augustus Geplande uitbreiding EU stoppen x 
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13 september JOVD-voorzitter Weide afgetreden x 
17 september JOVD betreurt afsluitende bede 
I oktober JOVD eist handhaving EU-criteria x 
16 oktober JOVD: Val kabinet terecht, schuld LPF x 
7 november JOVD hekelt onderwaardering Kamer 
12 november JOVD betreurt 12 november" demonstratie 
20 november JOVD congres Roermond 23 & 24 november 
22 november JOVD: Reorganisatie Hoger Onderwijs 
25 november Ferdi de Lange nieuwe voorzitter JOVD 
27 november JOVD wil bevestiging vernieuwing VVD op 30-11 x 
30 november JOVD-kanidaat op plaats 38 VVD-lijst 
3 december JOVD: verscherp controle Islamitisch onderwijs 
9 december JOVD: NS staan in hun recht met prijsverhoging x 
19 december JOVD: Bomhoif in de bak! 

De "x" achter een persbericht geeft aan dat het persbericht directe media-aandacht heeft opgeleverd 
in de zin van directe overname in een dagblad of een verzoek tot reactie naar aanleiding van het 
betreffende persbericht. Dit houdt dus in dat 17 van de 48 persberichten direct is opgepikt oftwel zo'n 
35 %. Gezien het feit dat dit jaar ook gekozen is voor aankondigende persberichten een mooie score. 
Het vermoeden is dat een groot deel van de overige persberichten hebben gezorgd voor  "awareness"  
en indirecte media-aamacht. 

5.5.2 Mediamomenten 
Een belangrijk gevolg van het persbeleid, maar ook de verkiezingen is natuurlijk de JOVD in de media. 
In de HBNB stond elke maand een lange lijst met de mediamomenten van de JOVD. Getracht is om 
deze lijst zo uitputtend mogelijk te maken. Zonder schroom kan vastgesteld worden dat de JOVD 
uitermate succesvol is geweest op dat gebied, succesvoller dan de afgelopen jaren, zeker in 
vergelijking met de andere PJO's. Vrijwel geen medium is niet door de JOVD bereikt de afgelopen 
maanden. Een aantal hoogtepunten: 
TV: Nova, RTL 4-journaal, 8 uur Journaal, Ontbijt-TV, Goedemorgen Nederland,  Kevin  Masters, Lijst 
Nul, 2 Vandaag, Casema Televisie 
Radio: Radio I Journaal, I op de middag, Business  News  Radio, Radio 3FM, BNN  United  
Teletekst: pagina 192, pagina 105, pagina 101 & 120 
Dagbladen: alle grote landelijke en regionale kranten. Daarnaast zijn een tweetal opinieartikelen 
verschenen: 

- De tirannie van de onwetende meerderheid, dagblad Trouw, Ferdi de Lange, 12 januari 2002 
- Goed rechts is niet verkeerd, NRC Handelsblad, Ferdi de Lange en Rense Weide, 30 april 

2002 

Een en ander is vastgelegd in het media-archief. De bedoeling is dat dit zo goed mogelijk wordt 
bijgehouden, zodat aan het einde van het jaar duidelijk meetbaar is hoe de JOVD in de media is 
terechtgekomen. 
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6 Projecten en Campagne 

6.1 Congressen 

6.1.1 Politiek Congres April 2002 
Het eerste Politiek Congres(Verkiezingscongres) van 2002 vond plaats op 6 en 7 april in het Van der 
Valk hotel te Assen en werd geopend door Jan Rijpstra. Naast de 81 moties kon men discussieren 
over een discussiestuk van Sander van der Eijk 'Clash of  civilisation',  over een Landbouwnotitie van 
afdeling Noord-Groningen genaamd 'En de boer, hij ploegt voort....', over de rol van de media bij de 
verkeizingen en opsporingsmiddelen. Naast deze werkgroepen vond er op de zaterdag nog een 
debat tussen de voorzitters van verschillende PJO's. Hieraan namen oud JOVD-voorzitter Rense 
Weide, voorzitter van het CDJA, Jasper Hörmann, Jasper Fastll van de  JS  en Arno Bonte van 
DWARS deel. 

Gasten bij dit congres waren onder andere Fadime Örgü en de heer M.A.A. van Capelle. Oud 
fractievoorzitter Hans Dijkstal sprak het congres 's avonds toe. Ook dit jaar werd weer de Grand Prix 
Hans Wiegel uitgereikt. Dit jaar ging deze prijs naar de PKP-projectgroep. 

Op de zondag werd het bekende televisiespel 'De zwakste schakel'nagebootst. Op het congres waren 
circa 100 mensen aanwezig. 

De projectgroep voor het April Congres 2002 bestond uit de volgende mensen: Lucien 
Weide(projectleider), Clemens Anthonissen, Elsbeth Klop en Reinier Donkersloot. 

6.1.2 Politiek Congres Juni 2002 
Het Juni Congres 'Werken aan de Toekomst' vond plaats in het weekend van 22 en 23 juni 2002. Dit 
keer was de JOVD te gast bij het Van der Valk Hotel WestWest-End te Arnhem aangedaan. Het 
congres werd geopend door J. Kamminga. Er waren een aantal internationale werkgroepen onder 
leiding van Marta lvanovska, een werkgroep over de toekomst van onze mobiliteit en natuurlijk weer 
de moties. Dit congres werden 38 moties besproken. 's Avonds spraken naast Rense Weide ook de 
heren Jozias van Aartsen en Frank de Grave. Het Juni congres werd door zo'n 90 man bezocht. 

De projectgroep voor het Juni Congres bestond uit: Paul Laane(projectleider), Elsbeth Klop, Michiel 
Willems en Julien van Campen. 

6.1.3 November Congres 2002 
Op 23 en 24 november organiseerde de JOVD haar congres in het theaterhotel 'de Oranjerie' te 
Roermond. Naast het verkiezen van een nieuw hoofdbestuur stonden er ook 32 moties op de agenda. 
Van alle werkgroepen ging alleen de discussie 'Normen en Waarden' met de Edmund Burkestichting 
net door. Er was een werkgroep over kunst en politiek met als spreker Alexander van Grevenstein, 
een discussie over tabak met  Drs.  J.C.P. Wilhelmus, een discussiestuk over bijzonder onderwijs. 
Gasten gedurende het congres waren de heren Eppo Jansen, Anton van Schijndel en Stef Blok. De 
avond werd gevuld met de speech van Ferdi de Lange en de VVD politici Mark Rutte en  Annette  Nijs. 
Er waren gedurende dit congres circa 140 mensen aanwezig. 

De projectgroep voor het November Congres bestond uit: Ilona van Haarst(projectleider), Julien van 
Campen, Elsbeth Klop, Charlotte Lafort en Jan Tjeerd Rinia. 

6.2 Overige activiteiten 

6.2.1 Liberale Jongeren Dag 
Dit jaar kon de LJD in mei helaas geen doorgang vinden door de tragische dood van Pim Fortuyn. Alle 
verkiezingsactiviteiten van de partijen werden stopgezet en ook de JOVD vond het niet gepast om zo 
vlak na de moord een grote activiteit te organiseren. 

6.2.2 Nieuwjaarsborrel 
Begin januari vond er weer een Nieuwjaarsborrel plaats op het Algemeen Secretariaat in de hofstad. 
Tijdens deze avond mocht de medewerker van de Deense premier Rasmussen de trofee 'Liberaal van 
het Jaar' in ontvangst nemen. 
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6.2.3 Meet & Greet activiteiten 
In 2002 werden er diverse activiteiten georganiseerd in het kader van Meet & Greet. De onderwerpen 
van de activiteiten waren erg verschillend. Een stond in het teken van de start van de Campagne en 
werd de nieuwe promolijn gepresenteerd waarbij de heer Mark Harbers aanwezig was en het 
kandidaat hoofdbestuur werd ook tijdens een dezer activiteiten gepresenteerd. 
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7. Vorming & Scholing 

Op gebied van Vorming & Scholing heeft de JOVD in 2002 niet stil gestaan. In 2002 is de lijst met 
actieve cursusleiders opgeschoond. Daarnaast zijn de contacten met de VVD op het gebied van 
Vorming & Scholing verder geïntensiveerd. Dit gebeurde onder meer door het frequent bijwonen van 
de vergaderingen van de landelijke commissie opleidingen binnen de VVD. Daarnaast zijn er op het 
gebied van Vorming & Scholing zijn er diverse scholingsweekenden georganiseerd. 

7.1 Cursussen en cursusleiders 
Aan de basis van de vele cursussen die in de JOVD op afdeling, regionaal en landelijk niveau in 2001 
zijn gegeven stonden en groot aantal cursusleiders. Cursusleiders die dit op vrijwillige basis deden. Zij 
hebben dit met verouderd materiaal moeten doen. Om dit tegen te gaan zijn er diverse maatregelen 
genomen. 

7.1.1 Cursussen 
Met betrekking tot het cursusaanbod zijn er aanzetten gegeven tot het herzien en vernieuwen van de 
cursussen: liberalisme, spreken in het openbaar, gemeente politiek en de introductie cursus. Verder is 
er een inventarisatie geweest van al het beschikbare materiaal en is er een plan van aanpak gemaakt 
om het volledige cursussenbestand te herzien en/of vernieuwen. Tevens zijn de cursussen opgedeeld 
in de clusters: spellen, politiek, vaardigheden en besturen. Ook de licentie voor cursusleiders is 
aangepast op dit clustersysteem. 

7.1.2 Cursusleiders 
In 2002 kende de lijst met cursusleiders vele namen. Er is een begin gemaakt aan het opfrissen van 
deze lijst. Daarbij zijn er een aantal personen van deze lijst geschrapt welke aangaven geen tijd meer 
te kunnen vrijmaken om in het land cursussen te geven. 

7.2 Introductie weekenden 
Voor nieuwe leden werd er in 2002 tweemaal een introductie weekend georganiseerd. Deze 
laagdrempelige weekenden werden ook dit jaar goed bezocht. Ook in 2002 zijn voor veel nieuwe 
leden de introweekenden een start geweest aan zijn/haar JOVD loopbaan. De projectverslagen zijn op 
de twee ledenvergaderingen vorig jaar reeds vastgesteld. 
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8. Informatisering 

8.1 WWWJOVD.NL  
In 2002 is de lay-out van de JOVD website veranderd, de website heeft een frisse en jeugdige 
uitstraling gekregen. De lay-out borduurt voort op de nieuwe JOVD huisstijl, welke in 2002 is 
doorgevoerd. Een aantal nieuwe thema's is toegevoegd, een vernieuwd forum is opgezet en in de 
toekomst zal het mogelijk zijn om leden te kunnen laten inloggen om ze zo meer van dienst te kunnen 
zijn. Hierdoor was het aantal bezoekers aan het einde van 2002 circa 400 per dag, meer dan een 
verdubbeling van voorgaande jaren. 
Verder is www.enioyyourfreedom.nl  (EYF)ontwikkeld, een website met flash, gericht op de campagne 
van 2002. Deze site heeft onderdeel uitgemaakt van de ledenwervingscampagne. Deze site, die geen 
duidelijke link had met de JOVD, kon zo de vooroordelen van de JOVD omzeilen. Uiteindelijk zouden 
de bezoekers alsnog op de JOVD-site terecht komen. Deze site had voornamelijk pieken in 
campagneperiodes. Einde 2002 heeft het HB besloten de site offline te halen en de URL direct te 
laten doorlinken naar www.jovd.nl. 

8.2 HBNieuwsbrief 
De HBNieuwsbrief is in 2002 in een  Rich Text Format  (RTF)  format  uitgekomen, zodat zoveel mogelijk 
leden met verschillende besturingssystemen en tekstverwerkers deze kunnen lezen. De HBN wordt 
niet meer verstuurd als  attachment,  maar  online  gezet om zo te voorkomen dat emailboxen van leden 
overstelpt raken. Het versturen van de HBNieuwsbrief loopt nu goed, omdat hiervoor een mailinglist is 
aangelegd. De problemen die in voorgaande jaren bestonden met de zogeheten Topica-lijsten, zijn 
verholpen doordat de mailinglijsten via de eigen server lopen. 

8.3 Mal/in gl;jsten 
Het gebruik van de landelijke e-maillijst is zoveel mogelijk beperkt om overvloedige informatie te 
voorkomen en zo effectief mogelijk de leden te informeren. 

Verder is in 2002 behoorlijk actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden om gespecialiseerde 
mailinglijsten aan te leggen voor commissies en projectgroepen. Ook heeft het Hoofdbestuur en 
Politiek Commissariaat een uniform mailadressenstelsel gekregen. 

8.4 Nieuwe computers 
In 2002 is een aantal nieuwe computers aangeschaft voor het Algemeen Secretariaat. Hierdoor 
kunnen Hoofdbestuur, Politiek Commissariaat, Landelijke Projectgroepen, commissies en ander kader 
gebruik maken van redelijke tot goede computers die in voldoende aantal aanwezig zijn. Deze 
computers zijn aangesloten op een netwerk om beter te kunnen werken. De JOVD heeft sinds 2002 
een ADSL-aansluiting om de telefoonkosten drastisch te verlagen en meer mogelijkheden van internet 
te kunnen benutten. Elke computer op het netwerk heeft nu toegang tot internet. 
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9 Ledenactiverin 

9.1 Ledenactivering 
Er is een talentmanagementsysteem ontwikkeld gebaseerd op invulformulieren op de website en in de 
ledenpakketten. De informatie die hieruit verkregen wordt, wordt ingevoerd in het landelijke CRM-
pakket Renflex. Hieruit wordt geput voor diverse mailingacties en voor cijfermatige onderbouwing ten 
aanzien van activiteiten en ledenactiveringsacties. 
Daarnaast is er regelmatig een beironde gehouden langs diverse geïnteresseerden om te 
onderzoeken waarom zij geïnteresseerd zijn in de JOVD, wat zij graag aan informatie hadden willen 
ontvangen en op welke wijze zij actief zouden willen worden in de JOVD. 
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10 Internationaal 

Inleiding 
Het jaar 2002 was een actief jaar voor de JOVD. Er zijn vele seminars en congressen bezocht van 
LYMEC  (European Liberal Youth)  en IFLRY (International  Federation  of  Liberal Youth).  Verder stond 
er een seminar met  Young  Center uit Polen op het programma. In dit jaarverslag volgt een beknopte 
samenvatting van wat er is gebeurd tijdens deze bijeenkomsten. 

8-10 februari 
Bezoek aan  Estonian  Reformparty  Youth  in Estland, die een seminar hadden georganiseerd met als 
titel:  What  is  liberalism,  casestudy  Estonia.  Tijdens dit seminar waren namens de JOVD Charlotte 
Lafort, Sander van der Eijk, Daniel Tanahatoe (voorzitter van LYMEC) en ik aanwezig. Sander van der 
Eijk hield een filosofische lezing over het thema vrijheid. Hoogtepunt van het seminar was een lezing 
van de premier van Estland de heer Kallas over dè fiscale situatie in Estland. 

21-24 maart  
Liberal  International Congres in Boedapest, Hongarije met als titel  Good Governance.  
Ondergetekende was afgevaardigde in delegatie van IFLRY. Tijdens het congres waren er onder 
andere workshops over corruptie en campagnevoeren. Verder goede contacten opgedaan met VVD 
delegatie en kennisgemaakt met IFLRY bestuur. 

26-28 maart 
LYMEC seminar in Sinaia, Roemenië. Het seminar had als titel:  Europe  and environment. Marta 
lvanovska was bij dit seminar aanwezig. 

29-31 maart 
LYMEC  congress  in Sinaia, Roemenië. Statutenwijziging, toetreding van nieuwe lidorganisaties, 
mogelijkheid om als individu lid te worden van LYMEC en het afscheid van JOVD-lid en LYMEC 
voorzitter Daniel Tanahatoe stonden tijdens dit congres op de agenda. Marta, Rense Weide en 
ondergetekende waren op het congres namens de JOVD aanwezig. 

21-27 mei 
Seminar georganiseerd met Mlode Centrum in  Gdansk,  Polen. Het seminar had als titel:  
contemporary problems  of  European integration,  casestudy  Poland.  Namens de JOVD waren 
aanwezig: Jeroen Aalderink, Frank Dijkstra, Ursula Doorduyn, Sander van der Eijk, Marta lvanovska, 
Marnix Philips en ik. 

22-26 mei  
Executive committee  meeting van IFLRY in Helsinki, Finland. Marianne Wortelboer was hier namens 
de JOVD bij aanwezig. 

28 mei 
Bezoek aan Brussel met commissie landbouw van Noord Groningen om met Jan Mulder van 
gedachten te wisselen over Europees landbouwbeleid. 

8juli 
Bezoek aan de LYMEC introductiedag voor de  European Youth convention.  Rense 
vertegenwoordigde de JOVD tijdens deze conventie, maar LYMEC organiseerde een introductiedag 
die openstond voor iedereen. Speeches onder andere van Andrew  Duff  (conventielid en 
Europarlementariër) en Ellen Trane Norby (voorzitter LYMEC). Als laatste stond een discussie met de 
voorzitters van de verschillende Europese politieke jongerenorganisaties op het programma. 

20-2 7 juli 
Het LYMEC summercamp. Het summercamp werd georganiseerd in Starigrad, Kroatië. Het seminar 
ging over  European integration  and  national  identity. Het seminar was vooral praktisch van aard. Er 
waren werkgroepen over globalisering, spreken in het openbaar, campagne voeren enz. Uitgebreide 
discussies over de spanning die kan ontstaan tussen Europese integratie en de nationale identiteit. 
Rense Weide hield een lezing over de zwakke punten van de Europese Unie. 

22-25 augustus 

22 



Young  Leaders meeting in Egmond aan Zee. Rense en ik waren met de voorzitter van Jonge 
Democraten en Wouter Brunia van LYMEC betrokken in de organisatie hiervan. Tijdens deze 
bijeenkomsten kwamen alle voorzitters van de lidorganisaties van LYMEC bijelkaar om te discussieren 
over Europese politiek. De JOVD hield hier een kritische speech over de uitbreiding van de EU. 

30 september-5 oktober 
IFLRY seminar over Democracry and  development  in Rome, Italië. Namens de JOVD waren Frank 
Dijkstra en Marta lvanovska aanwezig. Het seminar ging over het vestigen van democratieën en wat 
een democratie eigenlijk inhoudt. Er werd een hele andere dimensie gegeven aan het onderwerp, 
doordat er ook deelnemers uit Afrika en Azië aanwezig waren en uit landen waar een democratie niet 
zo vanzelfsprekend is. 

19-22 oktober 
Bezoek aan het seminar van LYMEC in Vilnius, Litöuwen. Het seminar ging over  Freedom  of  
Expression:  promoting  tolerance  and  diversity.  De deelnemers werden tijdens het seminar met hun 
neus op de problemen van een democratie gedrukt. Wanneer een demonstratie te verbieden? Wat te 
doen met extremistische partijen? 

31 oktober-3 november 
LYMEC  extraordinary congress  in Andorra. Op het programma stonden punten als een 
statutenwijziging, een bestuurslid dat niet functioneerde en de contributie aan LYMEC.De JOVD liet 
haar stemmen horen door te pleiten tegen een motie voor gesprekken over toetreding van Turkije. 
Door een ontwerp begroting niet in stemming te laten brengen en door onder andere een motie van 
wantrouwen te verdedigen. Dick van Hof en ik vormden de JOVD delegatie. 

8-10 november 
Congres van IFLRY in Washington D.C. , Verenigde Staten. De JOVD was hier met een delegatie van 
drie mensen prominent aanwezig.  Elmer  Smith, Marianne Wortelboer en ik vormden die delegatie. 
Hameren op de procedures en een statutenwijziging en professionalisering van IFLRY waren de 
belangrijkste punten waarop de JOVD scoorde tijdens dit congres. 

Relatie IS-Hoofdbestuur 
De relatie tussen de internationaal secretaris en het hoofdbestuur was in het jaar 2002 niet optimaal. 
Ik heb slechts drie hoofdbestuursvergaderingen kunnen bezoeken. Irritaties ontstonden toen de 
adviseurs van het hoofdbestuur niet werden uitgenodigd voor de hoofdbestuursvergaderingen. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met de fricties die bestonden in het hoofdbestuur. Aan het 
eind van het jaar heeft het hoofdbestuur het initiatief genomen om de relaties te verbeteren, wat ook 
goed is gelukt. 

Conclusie 
De JOVD was aanwezig bij vele internationale activiteiten. Meer leden van de JOVD moeten 
betrokken worden bij de internationale activiteiten. Een nieuwe structuur van het internationaal 
secretariaat kan een eerste stap zijn naar het meer betrekken van leden bij internationale activiteiten. 
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