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Het jaar 2003 was een politiek relatief rustig jaar ten opzichte van 2002. De 
politieke verhoudingen zijn afgelopen jaar weer enigszins genormaliseerd. De 
Lijst Pim Fortuyn viel hard terug, het CDA en vooral de PvdA schoten vooruit. 

Anders dan verwacht ging Nederland een liberale koers varen. Toen er tussen de 
christen- en de sociaal-democraten een gebrek aan chemie leek te bestaan, moesten de 
liberalen hun verantwoordelijkheid nemen. Aldus vormden D66 en de VVD samen met 
het CDA het tweede kabinet Balkenende. 

De JOVD heeft in 2003 een actief persbeleid gevoerd door op de actualiteit in te spelen of 
door zelf het nieuws te bepalen. De uitgebreide lijst aan mediamomenten is hier het 
gevolg van. Ook binnen de JOVD werd de politieke discussie gevoerd: in 2003 werden er 
bijna anderhalf keer zoveel moties behandeld als in 2002. 

Ook op organisatorisch vlak gebeurde er het nodige binnen de JOVD in 2003. De Regio's 
zijn in 2003 opgeheven en de Internationaal Secretaris maakt sinds eind november deel 
uit van het Hoofdbestuur. Dit alles is geformaliseerd door de aanname van nieuwe 
Landelijke Statuten door de Algemene Vergadering op 21 september 2003. 

Het jaarverslag dat nu voor u ligt heet dan wel het secretarieel jaarverslag, maar is zeker 
geen product van alleen de huidige Algemeen Secretaris a.i.. Veel dank gaat dan ook uit 
naar Paul,  Wilmer,  Wouter, Hans, Godart, Tineke,  Wilfred,  Ferdi, Ursula, Ilona, Lucien, 
Renée, Paul en Bob voor hun bijdragen aan en hulp bij het maken van dit verslag. 

Samen met het financieel jaarverslag 2003, het verslag van de kascommissie over 2003 
en het jaarverslag van de Hoofdredacteur van de Driemaster kan u zich een aardig beeld 
vormen van de JOVD in 2003. Het is echter zoals ook al te lezen viel in het secretarieel 
jaarverslag over 2002: 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! 

Paul Laane David Vermorken, 
Wnd. Landelijk Voorzitter /Algemeen Bestuurslid Algemeen Secretaris a.i. 
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2.1 Hoofdbestuur 

Het Hoofdbestuur heeft in het jaar 2003 een aantal personele wijzigingen ondergaan. De 
ad interim-benoemingen van zowel Lucien Weide als Renée van Heusden voor 
respectievelijk de posten Vice-voorzitter Politiek en Algemeen Bestuurslid Projecten, 
Promotie en Ledenactivering (AB PP&L) werden op de JAV van 18 mei bekrachtigd door 
de Algemene Vergadering. 

Op 13 oktober is Jeroen Brinkhuis teruggetreden als Landelijk Penningmeester. Totdat op 
14 november Simon Setz als Landelijk Penningmeester a.i. aangesteld werd tot aan de 
Voorbereidende Algemene Vergadering (VAV) op 22 november, was Ursula Doorduyn het 
aanspreekpunt voor wat betreft de financiën. 

Op de VAV stond er een kandidaat-Hoofdbestuur dat bestond uit acht personen nadat op 
de jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei besloten was tot uitbreiding van het 
Hoofdbestuur en het herschikken van de Hoofdbestuursposten . De posten Vice-voorzitter 
organisatie (VVO) en Vice-voorzitter politiek (VVP) zouden respectievelijk Vice-voorzitter 
en Algemeen Bestuurslid Politiek & Voorlichting (AB P&V) gaan heten. Daarnaast 
ontstonden nog drie portefeuilles die de beleidsterreinen internationaal, organisatie, 
promotie en ledenwerving en vorming en scholing (P&L/V&S) bestreken. 

Op 23 november werd dit kandidaat-Hoofdbestuur benoemd en ging zij met haar 
beleidsplan aan de slag. 

2.1.1 Samenstelling Hoofdbestuur 
In 2003 kende het Hoofdbestuur de volgende samenstellingen: 

Per 1 januari 2003: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter Organisatie: 
Vice-voorzitter Politiek a.i.: 
AB projecten, Promotie & Ledenactivering a.i.: 
AB Vvorming & Scholing en Informatisering: 

Per 18 mei 2003: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter Organisatie: 
Vice-voorzitter Politiek: 
AB Projecten, Promotie & Ledenactivering: 
AB Vorming & Scholing en Informatisering: 

Per 13 oktober 2003: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Aanspreekpunt financiën: 
Vice-voorzitter Organisatie:  

De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange 
Mevr. U.G. (Ursula) Doorduyn 
De heerJ.D.A. (Jeroen) Brinkhuis 
Mevr. I.M.M. (Ilona) van Haarst 
Mevr. L.E. (Lucien) Weide 
Mevr. R.J. (Renée) van Heusden 
De heer P.G. (Paul) van As 

De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange 
Mevr. U.G. (Ursula) Doorduyn 
De heer J.D.A. (Jeroen) Brinkhuis 
Mevr. I.M.M. (Ilona) van Haarst 
Mevr. L.E. (Lucien) Weide 
Mevr. R.J. (Renée) van Heusden 
De heer P.G. (Paul) van As 

De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange 
Mevr. U.G. (Ursula) Doorduyn 
Mevr. U.G. (Ursula) Doorduyn 
Mevr. I.M.M. (Ilona) van Haarst 
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Vice-voorzitter Politiek: 
AB Projecten, Promotie & Ledenactivering: 
AB Vorming & Scholing en Informatisering: 

Per 14 november 2003: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester a.i.: 
Vice-voorzitter Organisatie: 
Vice-voorzitter Politiek: 
AB Projecten, Promotie & Ledenactivering: 
AB V&S en Informatisering: 

Per 22 november 2003: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

2.1.2 Hoofdbestuursvergaderingen 

Mevr. L.E. (Lucien) Weide 
Mevr. R.J. (Renée) van Heusden 
De heer P.G. (Paul) van As 

De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange 
Mevr. U.G. (Ursula) Doorduyn 
De heer S.K. (Simon) Setz 
Mevr. I.M.M. (Ilona) van Haarst 
Mevr. L.E. (Lucien) Weide 
Mevr. R.J. (Renée) van Heusden 
De heer P.G. (Paul) van As 

De heer P.G. (Paul) van As 
De heer B.T. (Bob) van der Graaf 
De heer S. K. (Simon) Setz 
De heer J.J. (Jeroen) Stutterheim 
De heerJ.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer G.J. (Godart) van Gendt 
De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 

Het Hoofdbestuur vergaderde in 2003 op de volgende data: 
4januari 2003 
1 februari 2003 
1 maart 2003 
30 maart 2003 
4 mei 2003 
15 mei 2003 
7 juni 2003 
6 juli 2003 
30 augustus 2003 
13 oktober 2003 
16 november 2003 
24 november 
12 december 
23 december 

2.1.3 Adviseurs Hoofdbestuur 
De adviseurs van het Hoofdbestuur in 2003 waren: 

Van 1 januari 2003 t/m 23 september 2003: 
Hoofdredacteur Driemaster: De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn* 
Internationaal secretaris: Mevr. M. (Marta) Ivanovska 
Namens VVD Hoofdbestuur: Mevr.  Mr.  M. E.(Marijke) Tsoutsanis- 

Van der Koogh 
*) Stefan de Bruijn trad twee dagen na de BAV van 21 september terug als 
hoofdredacteur. 

Secretarieel Jaarverslag der JOVD over 2003 6 



Van 23 september t/m 22 november 2003: 
Wnd. hoofdredacteur Driemaster: De heer B. (Benjamin) Derksen 
Internationaal secretaris*: Mevr. M. (Marta) Ivanovska 
Namens VVD Hoofdbestuur: Mevr.  Mr.  M.E. (Marijke) Tsoutsanis-Van 

der Koogh 
*) De Internationaal Secretaris zit sinds 22 november in het Hoofdbestuur als Algemeen 
Bestuurslid Internationaal. 

Van 22 november t/m 31 december 2003: 
Hoofdredacteur Driemaster: De heer B. (Benjamin) Derksen 
Namens VVD Hoofdbestuur: Mevr.  Mr.  M.E. (Marijke) Tsoutsanis-Van 

der Koogh 

2.2 Afdelingen 

De navolgende afdelingen zijn geheel of in delen van 2003 actief geweest: 
Groningen, Noord-Groningen, Rijk van Nijmegen c.a., Utrecht e.o., Amsterdam e.o., 
Apeldoorn-Epe, Waterland, Zaanstreek, Leiden e.o., Delfland, Rijnmond, 's-
Hertogenbosch  e.o., Hart van Brabant, Eindhoven, Maastricht en Venlo e.o. 

De navolgende nieuwe afdelingen zijn in 2003 opgericht: Assen e.o. (14 november), 
Haarlem e.o. (27 november) en Baronie van Breda (11 december). 

De navolgende afdelingen zijn in 2003 slapend verklaard: Leeuwarden en Noord-Holland-
Noord 

2.3 Regio's en Regionale Kadercontacten 

2.3.1 Regio's 
De regionale bestuurslaag in de JOVD is met de statutenwijziging op de BAV van 21 
september opgeheven. Het wegvallen van de regio's is ondervangen via een constructie 
van regionale kadercontacten en het onderbrengen van een aantal taken van de 
regiobesturen bij het Hoofdbestuur onder de verantwoordelijkheid van de Vice-voorzitter. 

2.3.1.1 Regio Noord 

De Regio Noord bestond uit de afdelingen Groningen, Noord-Groningen, Amsterdam e.o., 
Waterland en Zaanstreek en werd op een hiertoe bijeengeroepen BAV op 11 september 
te Zwolle opgeheven door haar algemene vergadering. 

2.3.1.2 Regio Midden 

Sinds 2002 was er in Regio Midden een Commissie van Toezicht actief. Deze commissie 
is met de aanname van het stuk Regiovisie op de BAV van 21 september 2003 ontslagen. 

2.3.1.3 Regio Zuid 

De Regio Zuid bestond uit de afdelingen Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, '5-
Hertogenbosch  e.o., Hart van Brabant, Eindhoven, Maastricht en Venlo e.o. en zij werd 
op een hiertoe bijeengeroepen BAV op 14 juli te Rotterdam opgeheven door haar 
algemene vergadering. 

2.3.2 Regionale Kadercontacten 
Sinds d  statutenwijziging op de BAV van 21 september is er de mogelijkheid tot het 
instellen van zogenaamde Regionale Kader Contacten (RKC's). In 2003 zijn er geen 
RKC's ingesteld. 
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2.4 Verenigingsorganen 
De vetgedrukte namen zijn benoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 mei. 
De gecursiveerde namen zijn afgetreden op de Jaarlijkse Algemene ,Vergadering van 18 
mei. 

2.4.1 Eerste Kamer van de Commissie van Beroep 

Leden:  
Elmer  Smith (tot JAV 2004, herbenoembaar) 
Eelco Meerdink (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Ciska Scheidel (tot  )AV  2006, niet herbenoembaar) 

Plaatsvervangende leden: 
Chris Jetten (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Francine Loos (tot JAV2005, niet herbenoembaar) 
Jeroen de Veth (tot JAV 2006, herbenoembaar)  
Olaf  Penne 

2.4.2 Tweede Kamer van de Commissie van Beroep 

Leden: 
Chris Jetten (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Nicole Maes (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Jeroen de Veth (tot JAV 2006, herbenoembaar)  
Olaf  Penne 

Plaatsvervangende leden: 
Eelco Meerdink (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Robin Bremekamp (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Ciska Scheidel (tot JAV 2006, niet herbenoembaar) 

2.4.3 Arbitrageraad 

Leden: 
Karin Scheidel (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Suzanne  Hartong  (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Guido van Aardenne (tot  )AV  2006, niet herbénöembaar) 

Plaatsvervangende leden: 
Daniel Tanahatoe (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Nicole Maes (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Remco van Lunteren (tot JAV 2006, niet herbenoembaar) 

2.4.4 Redactieraad 

Leden: 
Willem-Jan Riedé (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Tineke Prins (tot JAV 2005, herbenoembaar) 
Thomas Berghuijs (tot JAV 2006, niet herbenoembaar) 

Plaatsvervangende leden: 
Francine Loos (tot JAV 2004, niet herbenoembaar) 
Suzanne  Hartong  (tot JAV 2005, niet herbenoembaar) 
Aike Kamphuis (tot JAV 2006, herbenoembaar) 
Pieter Hietink 
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2.5 Commissies van de JOVD 

2.5.1 Regiovisie 
Deze commissie had tot doel het evalueren van de regio's alsmede het zoeken naar de 
eventuele vervanging ervan. De leden van de commissie waren: Erik Vriesen, Ceriel 
Riemersma, Jeroen Stutterheim, Eduard Driessen, Bas Bruurs en Jeroen Brouns. Ilona 
van Haarst was auditor van deze commissie. De commissie werd op de BAV van 21 
september opgeheven nadat tot statutenwijziging en daarmee opheffing van de regio's 
was besloten. 

2.5.2 ToekomstiSvisie  
Deze commissie had tot taak de huidige structuur van het Internationaal Secretariaat 
nader te beschouwen om te bezien of de huidige situatie wenselijk is, dan wel besloten 
moet worden tot een gekozen internationaal secretaris. De leden van de commissie 
waren: Martijn Bruijstens, Sander van der Eijk en Marta Ivanovska. De auditor van deze 
commissie was Ilona van Haarst. De commissie werd opgeheven nadat de algemene 
vergadering op 18 mei bij motie had besloten de Internationaal Secretaris als Algemeen 
Bestuurslid Internationaal op te nemen in het Hoofdbestuur. 

2.5.3 Commissie Toekomstvisie 
Met het oog op de toekomst van de JOVD en de te nemen maatregelen om die toekomst 
te waarborgen is door het Hoofdbestuur in augustus een commissie Toekomstvisie 
gestart onder leiding van toenmalig Landelijk Voorzitter Ferdi de Lange. De overige leden 
van de commissie zijn Lucien Weide, Ilona van Haarst, Lodewijk Wisse, Jasmijn van 
Campen, Laurens  Heinen,  Simon Setz, Bob van der Graaf en Paul Laane. Deze commissie 
zal in 2004 van start gaan en in november 2004 komen met haar rapportage en 
aanbevelingen aan de Algemene Vergadering. 

2.5.4 Lustrumcommissie 2004 
De lustrumcommissie is het jaar 2003 verdergegaan met de vormgeving van het 
programma rondom de lustrumviering het jaar erop. Deze commissie die onder 
auditorschap stond van Ilona van Haarst en later in het jaar onder Paul van As en Simon 
Setz bestond uit Egbert Adrichem,  Danielle  Valkink, Gert-Jan Jense, Ursula Doorduyn, 
Alain-Celest de  Buck,  Benjamin Derksen en later ook Paul Laane. 

2.5.5 Commissie Internet en Automatisering 
Gedurende 2003 is tot en met 23 december 2003 de Commissie Internet & 
Automatisering actief geweest om het internetverhaal binnen de JOVD te 
beheren. De commissie heeft er zorg voor gedragen dat de website 
bereikbaar was en dat het forum beheerd werd. Tijdens de VAV van 22 en 23 november 
2003 werd door de leden aangegeven dat zij de Commissie Internet & Automatisering 
geherstructureerd wilden zien. Hierop heeft het Hoofdbestuur besloten om de CIA op te 
heffen en een nieuwe Internetcommissie op te starten. De CIA bestond uit de volgende 
leden: Bas Bruurs (voorzitter), Dick Ozinga, Egbert Adrichem, Willem Buys, Filip de 
Waard, Mathijs de Jong, Martijn Postma, Jan Willem van der Vijver, Robbert Jan 
Deusing, Benjamin Derksen, Nico Prevoo, Wout Boevé, Anton den Hoed en 
Martijn van Namen. Paul van As was auditor van de CIA. 

2.5.6 Internetcommissie 
Tijdens de VAV van 22 en 23 november 2003 werd door de leden aangegeven dat zij de 
Commissie Internet & Automatisering geherstructureerd wilden zien. Hierop heeft het 
Hoofdbestuur besloten om de CIA op te heffen en een nieuwe Internetcommissie op te 
starten onder het voorzitterschap van Nico Prevoo. Verder zaten Willem Buys, Martijn 
van Namen, Benjamin Derksen en Lennaert Kapiteijn in deze commissie. Simon Setz is 
benoemd tot auditor van de Internetcommissie. 
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3 Facilitair 

3.1 Algemeen Secretariaat 

Naast het bijhouden van de ledenadministratie en de financiële administratie heeft het 
Algemeen Secretariaat (AS) als werk- en vergaderruimte voor het Hoofdbestuur en 
commissies gefunctioneerd. Tevens heeft zij gediend als activiteitenruimte zoals bij de 
Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 21 september. 
Om de werk- en vergaderfaciliteiten beter te laten functioneren is het Hoofdbestuur in 
december begonnen met de renovatie van het AS. Besloten is de vloerbedekking te 
vervangen, de muren te witten en de indeling van het gebouw te wijzigen. De 
benedenruimte (tweede etage) zou moeten gaan dienen als werkruimte voor het 
Hoofdbestuur en de bovenruimte (derde etage) als activiteitenruimte voor onder andere 
FEO's, borrels en afdelingsactiviteiten. Onder meer is begonnen met afscheiden van het 
archief en het opnieuw aankleden van de bovenruimte. 

3.2 Secretariaatsmedewerker 

Sinds 1 juni is geen secretariaatsmedewerker meer werkzaam op het AS. Volgens de 
Flexwet was het contract met Chand Autar-Sad hoe niet te verlengen en moest er op zoek 
gegaan worden naar een nieuwe medewerk(st)er. Besloten is om, in overleg met het 
kandidaat-Hoofdbestuur, niet over te gaan tot het aanstellen van een nieuwe 
secretariaatsmedewerker. De taken van de secretariaatsmedewerker zijn sindsdien 
uitgevoerd door het Hoofdbestuur. 

3.3 Werkzaamheden van het AS: 

De bezigheden op het AS bestonden hoofdzakelijk uit: 
- het bijhouden van het register van leden, donateurs, geinteresseerden en overige 

relaties; 
- het te woord staan van leden, geinteresseerden en overige relaties via o.a. telefoon 

en  e-mail;  
- het beheer van een deel van het archief van de vereniging; 
- de behandelingen van correspondentie via zowel post als  e-mail;  
- de verlening van ondersteunende diensten voor congressen en andere activiteiten; en 
- het beheer en de verkoop van promotiemateriaal. 
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rPiePA 'YAY1': 

4.1 Algemeen 
De samenwerking tussen de JOVD en de VVD is dit jaar erg goed geweest. De goede 
contacten hebben tot gevolg gehad dat de samenwerking intensief is geweest, maar 
biijvoorbeeld een erg mooie en drukbezochte LID als gevolg. De gemaakte jaarlijkse 
afspraken met de VVD zijn goed nagekomen en hebben als concrete uitwerking een 
gezamenlijke mailing gehad en het indienen van het manifest "Jong Liberaal en ... aan 
de zijlijn" door het Hoofdbestuur 

De Commissie Liberaal Jongerenbeleid  (CU)  is het afgelopen jaar een vijf maal bijeen 
geweest voor een vergadering. Door het wegvallen van de tussenlaag regio zijn in 
tegenstelling tot voorgaande jaren geen regiovoorzitters uitgenodigd voor de  CU-
vergaderingen. 

4.2 Commissie Liberaal Jongerenbeleid 
De Commissie Liberaal Jongerenbeleid is in 2003 vijf maal bijeen geweest in normale  
CU-vergaderingen. 

Op 13 en 14 juni 2003 is er een  CU-weekend geweest. Tijdens dit weekend heeft de  CU  
gesproken over de onafhankelijkheid van de jongeren en hoe er beter samengewerkt kan 
worden door jonge VVD-ers met JOVD-ers. Ook bepaalde specifieke doelgroepen als 
allochtone vrouwen zijn besproken en het is de bedoeling dat dit nog verder uitgewerkt 
zal gaan worden. Het  CU-weekend is gebleken goed te zijn voor de onderlinge 
verhoudingen tussen de jongerenfunctionarissen en de uitwisseling van "best  practices".  

Overzicht van de leden van de  CU  in 2003: 
Voorzitter: Ilona van Haarst, vervolgens Jeroen Stutterheim 
Vice-voorzitter: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Secretaris: Ursula Doorduyn, vervolgens Bob van der Graaf  
KC  Friesland: vacant  
KC  Groningen: Hans Mojet, daarna Willem Buys  
KC  Drenthe: vacant  
KC  Overijssel: Annemieke Jacobs  
KC  Gelderland: Ellen Broekhuijzen  
KC  Flevoland: Thijn de Ruiter, daarna vacant  
KC  Den Helder: Ron Veenendaal  
KC  Haarlem: Willem Opmeer  
KC  Amsterdam: Victor Maas, daarna Egbert Adrichem  
KC  Utrecht: Raymond de Groot daarna vacant  
KC  Den Haag: Sander van der Eijk  
KC  Leiden: Eske van Egerschot  
KC  Rotterdam: Tom Leest  
KC  Dordrecht: vacant  
KC  Tilburg: Bas Bruurs  
KC  Den Bosch: Dimitri Gilissen  
KC  Zeeland: vacant  
KC  Limburg: Alex Meij 

4.3 JOVD-VVD geschillencommissie 
De leden van deze commissie zijn Eric Balemans (voorzitter), Chris letten en Maarten 
Burggraaf.  Rolf  Moester is plaatsvervangend lid. De commissie is in 2003 niet bij elkaar 
geweest. 
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4.4 Verkiezingen 

Nadat in 2002 al grootscheepse aandacht was geweest in een jaar met gemeenteraads-
en Tweede-Kamerverkiezingen waren er opnieuw verkiezingen: in januari werd een 
nieuwe Tweede Kamer gekozen, twee maanden later gevolgd door de stembusgang voor 
de Provinciale Staten. In het kader van deze twee verkiezingen is een kleinschaliger dan 
campagne opgezet onder leiding van Landelijk Voorzitter Ferdi de Lange ondersteund 
door Ursula Doorduyn, Lucien Weide, Ilona van Haarst, Jeroen Brinkhuis en Daniëlle 
Valkink. De activiteiten die onder deze campagne vielen waren onder andere: de 
gecombineerde Nieuwjaarsborrel/Verkiezingsavond met  Annette  Nijs, Hans Hoogervorst 
en Paul Cliteur (100+ aanwezigen), de Liberale Jongeren Dag te Delft (over de hele dag 
gemeten rond de 800 aanwezigen), de PS-verkiezingsavond in Tilburg met o.m. Mark 
Rutte (ongeveer 30-40 aanwezigen). Daarnaast was geregeld dat de JOVD was 
uitgenodigd voor de landelijke VVD-uitslagenavonden in resp. Bunnik (Tweede 
Kamerverkiezingen, meer dan 70 JOVD-ers) en Arnhem. De acties omtrent deze beide 
verkiezingen werden aangegrepen voor ondersteuning van afdelingen, ledenwerving en 
media-aandacht. 
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5.1 Politiek commissariaat 

Het Politiek Commissariaat (PC) zag na de VAV van 2002 een grootscheepse 
reorganisatie tegemoet. Hoewel er veel veranderingen doorgevoerd zijn, is het PC in 
2003 een stabiel orgaan geworden binnen de JOVD. 

5.1.1 Samenstelling politiek commissariaat 
Per 1 lanuari 2003: 
Voorzitter Lucien Weide 
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Godart van Gendt 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken Egbert Adrichem 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM vacant 
PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden vacant 

Per maart 2003: 
Voorzitter Lucien Weide 
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Godart van Gendt 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken Egbert Adrichem 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM  Rolf  Koops 
PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden vacant 

Per juli 2003: 
Voorzitter Lucien Weide 
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Godart van Gendt 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken Egbert Adrichem 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM  Rolf  Koops 
PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden Dimitri Gilissen 

Per 14 november 2003: 
Voorzitter Lucien Weide 
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Klaas-Jeroen Terwal 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken vacant 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM  Rolf  Koops 
PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden Dimitri Gllissen 

Per 22 november 2003: 
Voorzitter Hans de  Backer  
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Klaas-Jeroen Terwal 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken vacant 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM Rolf  Koops 
PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden: Dimitri Gilissen 

Per 5 december 2003: 
Voorzitter Hans de  Backer  
PC Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties & Justitie Gert-Jan lense 
PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie Klaas-Jeroen Terwal 
PC Financiën, Economische en Sociale Zaken Erik-Jan van der Vlies 
PC Verkeer & Waterstaat, Landbouw & VROM Rolf  Koops 
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PC Gezondheidszorg, Onderwijs & Minderheden Dimitri Gilissen 

5.1.2 Commissies / notities / excursies 
In 2003 zijn de volgende commissies gestart: 
- Landelijke Politieke Projectgroep Demostaat 
- Landelijke Politieke Projectgroep Veiligheid 
- Landelijke Politieke Projectgroep Medische ethiek 
- Commissie Wereldpolitiek 
- Commissie Onderwijs 
- Commissie Defensie 
- Commissie Landbouw 
- Commissie Financieel Economische en Sociale Zaken (FES) 
- Commissie Belastingen 
- Commissie Grenzen van de Europese Unie 

In 2003 zijn de volgende commissies beëindigd: 
- LPPG Medische Ethiek (per 5 december) onder PC GOM; 
- LPPG Veiligheid (per 5 december) onder PC BiZaJus. 

In 2003 zijn er geen notities ingediend. 

In 2003 zijn de volgende excursies georganiseerd: 
- Algemene Rekenkamer PC Financiën, Economische en Sociale Zaken 
- Landmacht (Vught) PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie 
- Ambassades en Ministerie van BuZa PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie 
- Clingendael PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie 
- Sociaal Economische Raad PC Financiën, Economische en Sociale Zaken 

5.2 Politiek Kaderweekend 

Het bleek dat er binnen de JOVD behoefte bestaat aan een weekend dat volledig in het 
teken staat van de politiek. Op 11 en 12 oktober is er voor het eerst een Politiek Kader 
Weëkend (PKW) georganiseerd; Het weekend was in Arnhem en er waren 31 deelnemers. 
Het doel van het weekend is om mensen, die geïnteresseerd zijn in politiek en bereid zijn 
een heel weekend te discussiëren, een weekend aan te bieden waarin politiek en 
discussie centraal staan. Het programma is rond die doelstellingen samengesteld. 

5.3 Liberale Denktank 

Begin 2003 is er een nieuwe voorzitter van de Liberale Denktank gekomen, Maarten 
Burggraaf. De Liberale Denktank is drie keer bij elkaar geweest. Helaas bleek dat er te 
weinig animo voor de Liberale Denktank was in 2003. De Denktank is al een tijd niet bij 
elkaar geweest. 

5.4 Moties 

In 2003 zijn in totaal 236 moties en 12 resoluties ingediend. 
- Politiek congres 5,6 april te Almelo: 101 motie!, 2 resoluties 
- Politiek congres 21, 23 juni te Cuijk: 69 moties 
- Huishoudelijk congres 22, 23 november te Lisse: 66 moties 1 10 resoluties 

5.5 Persberichten / mediamomenten 

5.5.1 Persberichten: 
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o JOVD: Verlenging Wet 'Samen' streeft doel voorbij (16 december 2003) 
o JOVD: Saddam naar Den Haag voor eerlijk proces (14 december 2003) 
o JOVD feliciteert Prins Willem-Alexander en Prinses Mxima met geboorte van 

dochter (7 december 2003) 
o VVD toont in Rotterdam weinig besef liberale ideologie (3 december 2003) 
o Nieuwe JOVD voorzitter haalt uit naar regering (28 november 2003) 
o Paul van As nieuwe Landelijk Voorzitter JOVD (25 november 2003) 
o JOVD-Voorzitter: Invoering kiesdrempel (21 november 2003) 
o Jozias van Aartsen én Gerrit Zalm bij JOVD! (20 november 2003) 
o Internationaal congres JOVD! (11 november 2003) 
o JOVD: Afschaffen bijzonder onderwijs (4 november 2003) 
o JOVD:  EP-Lijstverbinding VVD & D66 (28 september 2003) 
o JOVD: Troonrede mét visie (16 september 2003) 
o Rectificatie JOVD persbericht (5 september 2003) 
o JOVD: vakbonden zetten zich buitenspel (22 augustus 2003) 
o JOVD: Geen rookverbod trein en horeca (8 augustus 2003) 
o JOVD: Politiek leider VVD in de Kamer! (1 juli 2003) 
o JOVD-Voorzitter: Fusie VVD & D66 (27 juni 2003) 
o JOVD congresseert op 28 en 29 juni (24 juni 2003) 
o JOVD: Reorganisatie publieke omroep (20 juni 2003) 
o JOVD: geen referendum Europese Grondwet (13 juni 2003) 
o JOVD: Sociale Zaken regelen op nationaal niveau (5 juni 2003) 
o JOVD juicht vernieuwing VVD toe (17 mei 2003) 
o JOVD: Nederlandse landmacht afschaffen (4 mei 2003) 
o JOVD en CDJA bereiken overeenstemming (25 april 2003) 
o JOVD: VVD komende jaren in oppositie (14 april 2003) 
o JOVD: OZB, nu nog niet weg ermee! (9 april 2003) 
o JOVD congres op 5 en 6 april te Almelo (4 april 2003) 
o JOVD: Bezuinigingen grote noodzaak (3 april 2003) 
o JOVD: Stop subsidiëring betaald voetbal (16 maart 2003) 
o JOVD steunt Studentenstaking niet (13 maart 2003) 
o JOVD betreurt oprichting AEL-NL (2 maart 2003) 
o JOVD: Verdedig Hirsi Ah! (27 februari 2003) 
o Aftrap JOVD campagne Provinciale Staten (25 februari 2003) 
o JOVD voor afschaffen provincie (16 februari 2003) 
o JOVD: Nederland moet de VS steunen (5 februari 2003). 
o JOVD: VVD in de oppositie (23 januari 2003) 
o JOVD en VVD organiseren Liberale Jongerendag (16 januari 2003) 
o JOVD: afschaffen bijzonder onderwijs (12 januari 2003) 
o JOVD: uitreiking Liberaal van het Jaar 2002 (5 januari 2003) 

5.5.2 Overzicht van de mediamomenten 
Januari 
2 t/m 6 januari TV Gids  Online  (www.tvgidsonline.nl) , reactie Ferdi de Lange op 

een viertal stellingen 
13 januari Jongeren Lagerhuis, Nederland 3 (VARA), Ferdi de Lange (Hoofdgast) over 

Ontwikkelingssamenwerking 
13 januari Barend & Van Dorp (RTL 4), Fragment Jongeren Lagerhuis Ferdi de Lange 

als nieuws van de dag van Jan Mulder 
14 januari Radio Stanvaste (jongerenzender Rotterdam), 1530u - 17:00u, gesprek 

met o.a. Ferdi de Lange over diverse politiek actuele verkiezingsthema's 

15 januari Nationale IQ-test (BNN), Nederland 2, 20:30u - 22:45u, JOVD-delegatie 

met vlag prominent in beeld . 

16 januari Fun  X (Jongeren Radio Randstad), interview met Ferdi de Lange over 
diverse thema's 

17 januari Radio Rijnmond, Verslag van PJO-debat in Calypso (16/1) met een kort 
interview met Ferdi de Lange over de arrogantie van het liberalisme 
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18 januari Noord-Hollands Dagblad, Ferdi de Lange over het idee voor een 
Staatssecretaris voor Jeugdzaken 

18 januari NRC Handelsblad, pag. 2, aankondiging Liberale Jongeren Dag 
19 januari Radio 1, Sfeerimpressie LJD met commentaar Ferdi de Lange 
19 januari Radio 3FM (EO), X-Noisz  Alternative,  Discussie met P30 Voorzitters w.o. 

Ferdi de Lange 
20 januari Studentenradio Utrecht, 18:00u - 19:00u, Verslag PJO-voorzittersdebat 

met o.a. Ferdi de Lange op de Hogeschool voor Journalistiek te Utrecht 
(Eerste deel) 

20 januari Lijst Nul, Nederland 2, Lucien Weide in panel ter beoordeling lijstrekkers 
21 januari Studentenradio Utrecht, 18:00u - 19:00u, Verslag PJO-voorzittersdebat 

met o.a. Ferdi de Lange op de Hogeschool voor Journalistiek te Utrecht 
(Tweede deel) 

21 januari Algemeen Dagblad, opinieartikel Ferdi de Lange over de invoering van een 
kiesdrempel 

22 januari Radio 1 Journaal, 7:00u - 9:00u, reactie en commentaar op conference 
Freek de Jonge door o.m. Ferdi de Lange 

22januari Radio Dolfijn FM (Antilliaanse radiozender), 20:30u (15:30u plaatselijke 
tijd) interview met Ferdi de Lange over de verkiezingen en de relatie met 
de Antillen 

23 januari De Gelderlander (Voorpagina), overname JOVD persbericht VVD in 
oppositie in artikel: "Van Baaien acht kans op kabinet met VVD zeer klein" 

24 januari Het Financieel Dagblad, overname JOVD persbericht VVD in oppositie in 
artikel: "Alternatieve partners CDA haken af" 

25 januari Radio 2, Spijkers met Koppen (VARA), 12:00u - 14:00u, discussie met 
voorzitters CDJA,  JS  en JOVD (Ferdi de Lange) over de gevolgen van de 
verkiezingen 

Februari 

6 februari Nederland 1, Rondom Tien (NCRV), 21:50u - 22:38u, discussie over Irak 
met o.m. Ferdi de Lange 

21 februari 12:30u - 13:00u, Campus TV (Hogeschool Windesheim), Ferdi de Lange in 
een discussie over de crisis rondom Irak - 

22 februari 11:00u - 12:00u, Nederland 2 & Radio 1, TROS Kamerbreed, Ferdi de 
Lange over de rol van provincies 

Maart 

2 maart avonduren, ANP Radionieuwsbericht, JOVD over oprichting AEL-NL 
5 maart 7:30u - 7:45u, Nederland 1, Goedemorgen Nederland (KRO), item over 

AEL-NL met Ferdi de Lange 

18 maart 16:15u 16:45u, Radio 1 (KRO), 1 op de Middag, Discussie over Irak en 
standpunt Nederlandse regering met o.m. Ferdi de Lange en Belgisch oud-
minister Aelvoet (Groenen) 

22 maart 03:00u - 04:00u, Radio 1 (BNN), De Doofpot, Discussie over Irak met 
Ferdi de Lange als centrale gast 

25 maart 21:00u - 22:00u, Radio 1 (BNN),  United,  Gesprek over demonstreren voor 
en tegen oorlog, wat te doen met Saddam en het standpunt van het 
kabinet, met o.a. Ferdi de Lange 

28 maart 12:00u - 13:00u, Nederland 2 (NOS Actueel, programma gezamenlijke 
omroepen), De Aanval op Irak, discussie met o.a. Ferdi de Lange 
gepresenteerd door Maartje van Weegen 

AP ll 
22 april 8:45u - 9:00u, Radio 1, Radio 1 Journaal, discussie met voorzitters JOVD,  

JS  en CDJA over formatie o.l.v. Rob Trip 
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22 april 9:00u - 9:15u, Radio 5 (KRO), item over Menerenmannen en 
jongensmannen (n.a.v. Yvonne Kronenberg) met reactie Ferdide Lange 

24 april 22:00u - 23:00u,  Veronica, Nightclub,  gesprek met voorzitters JOVD, 35 
en CDJA over formatie en reis Peru 

24 april P.M.  Den Haag # 17, Onafhankelijk vakblad voor geïnteresseerden in 
politiek en bestuur, Ferdi de Lange over de VVD, de formatie en het 
komende kabinet 

28 april 22:30u - 23:30u, RTL 4, Barend en van Dorp, Ferdi de Lange te gast over 
o.m. de formatie en de SGP als mogelijke coalitiegenoot 

29 april NRC Handelsblad, pag. 23, Column J.M. Bik (Televisie Achteraf), column 
"Jongerentalk" over de veranderende rol van PJO-voorzitters n.a.v. 
uitzending Barend en van Dorp 

April Politiek! (blad VVD), Jaargang 4, nummer 2, Interview met Ferdi de Lange 
(JOVD) en Servaz van Berkum  (JS)  over de toekomst van Europa 

Mei 

8 mei 22:30u- 23:30u, RTL 4, Barend en van Dorp, JOVD-voorzitter Ferdi de 
Lange genoemd door Frits Barend en Jan Mulder bij ondervraging Mark 
Rutte over de mogelijke samenwerking met de SGP. 4 categorisch 
afwijzing van de SGP door JOVD (4 keer genoemd) 

9 mei 16:04u - 16:24u, Radio 1 (NCRV), 1 op de Middag, Ferdi de Lange in een 
debat over de plannen van Mark Rutte ten aanzien van verslaafde 
uitkeringsgerechtigden 

13 mei Dagblad Trouw, Podium (opiniepagina), artikel van Ferdi de Lange over ,  
ontwikkelingssamenwerking, vrije handel en de formatie 

15 mei Volkskrant, CaMu (voorpagina), Column Jan Mulder over o.a. JOVD-
voorzitter F. de Lange 

15 mei 15:55u - 16:00u, Radio 1, 1 op de middag (KRO), reactie Ferdi de Lange 
op uitspraken van Bas Eenhoorn t.a.v. dualisme en partij-discipline 

24 mei 22:20u - 23: 10u, Nederland 3, NOVA, JOVD-voorzitter Ferdi de Lange over 
VUT- en prepensioenregelingen 

25 mei ANP Radionieuws, melding van tegenstand tegen VUT- en 
prepensioenregelingen vanuit JOVD en CNV-] 

25 mei RTL  Text,  pagina 107, artikel over tegenstand tegen VUT-en 
prepensioenregelingen vanuit JOVD en CNV-] 

25 mei ANP Nieuwsbericht over uitspraken JOVD en CNV-] in NOVA over VUT en 
prepensioen 

26 mei Het Financieel Dagblad, pagina 1 (aankondiging) & pagina 3 (artikel), 
artikel over CNV-3 en JOVD t.a.v. prepensioen en VUT 

26 mei De Volkskrant, pagina 1 (aankondiging) & pagina 6 (artikel), artikel over 
CNV-] en JOVD t.a.v. prepensioen en VUT 

26 mei Metro, overname ANP-bericht over prepensioen en VUT 
26 mei Rèformatorisch Dagblad, overname ANP-bericht over prepensioen en VUT 
26 mei Dagblad van het Noorden, overname ANP-bericht over prepensioen en VUT 
26 mei Provinciaal Zeeuwse Courant, overname ANP-bericht over prepensioen en 

VUT 
26 mei Haagsche Courant, overname ANP-bericht over prepensioen en VUT 
26 mei NRC Handelsblad, pagina 11 (economie-katern), overname ANP-

persbericht over prepensioen en VUT 
26 mei RTL Z, overname bericht over VUT en prepensioen in de nieuwsbalk 
26 mei Radio Drenthe, discussie n.a.v. berichtgeving over JOVD en CNV-3 t.a.v. 

prepensioen en VUT 
27 mei De Gelderlander, reactieartikel n.a.v. berichtgeving prepensioen: 

"Prepensioen ook een vorm van solidariteit" 
27 mei Online  magazine "Onlijn", special over kabinet Balkenende  II  met 

interviews met de PJO-voorzitters w.o. Ferdi de Lange 
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Juni 

12 juni Volkskrant, pagina 3, rubriek De Peiling, JOVD-voorzitter Ferdi de Lange 
over een mogelijk referendum in Nederland t.a.v. de Europese grondwet 

28 juni Het Parool, binnenlandpagina, artikel over nog uit te spreken politieke 
speech Ferdi de Lange tijdens junicongres, onderwerp: fusie VVD & D66 

28 juni ANP-Nieuwsbericht, "Voorzitter JOVD wil fusie VVD & D66" 
28 juni NOVUM-nieuwsbericht, JOVD-voorzitter pleit voor fusie VVD & D66 
28 juni www.nunl, publicatie ANP-nieuwsbericht 
28 juni www.nieuws.nl, publicatie NOVUM-nieuwsbericht 
28 juni www.comuserve.nl, publicatie NOVUM-nieuwsbericht 
28 juni www.planet.nl, publicatie ANP-nieuwsbericht 
28 juni www.sleutelstad.nl, artikel pleidooi JOVD-voorzitter Ferdi de Lange t.a.v. 

fusie 
29 juni www.tiscalLnl, publicatie NOVUM-nieuwsbericht 
30 juni Het Financieele Dagblad, artikel n.a.v. uitspraken Ferdi de Lange t.a.v. 

fusie tussen VVD & D66, pagina 3 
30 juni De Telegraaf, binnenlandpagina, artikel over uitspraken Ferdi de Lange 

t.a.v. een fusie tussen VVD & D66 
30 juni Algemeen Dagblad, binnenlandpagina, artikel over uitspraken Ferdi de 

Lange t.a.v. een fusie tussen VVD & D66 
30 juni SP!TS, pagina 2, artikel over uitspraken Ferdi de Lange t.a.v. een fusie 

tussen VVD & D66 
30 juni Het Parool, vervolgstuk op artikel zaterdag 28 juni: voorzitters JOVD &  JD  

beide voor fusie (incl. reacties Pechtold - D66 & Eenhoorn - VVD) 
30 juni Reformatorisch Dagblad, artikel over uitspraken Ferdi de Lange t.a.v. een 

fusie tussen VVD & D66 
30 juni Nederlands Dagblad, artikel over uitspraken Ferdi de Lange t.a.v. een fusie 

tussen VVD & D66 
30 juni Meppeler Courant, overname ANP-bericht over uitspraken Ferdi de Lange 

t.a.v. een fusie tussen VVD & D66 
30 juni Radio 1 Journaal, reactie Pechtold (Voorzitter D66) op voorstel JOVD-

voorzitter Ferdi de Lange 
30 juni ANP-nieuwsbericht, "D66-voorzitter wil niet fuseren met VVD" 

Juli 

1juli Radio 1, BNN  United,  21:00u - 22:00, discussie met Ferdi de Lange (JOVD) 
en Vincent Verkoelen  (JD)  over plan fusie VVD & D66 

12 & 13 juli Business Nieuws Radio, De Lobby, 14:00u - 15:00u, discussie met 
verschillende PJO's over de rol van PJO's en de politieke actualiteit 

29 juli Metro, middenpagina, interview met jongeren in de politiek - Ferdi de 
Lange namens JOVD 

Juli Perspex (blad PerspectieF,  CU-jongeren), discussie tussen Marcel Benard 
(Vz. Perspectief) en Ferdi de Lange (JOVD) over 
Ontwikkelingssamenwerking 

Augustus 

9 augustus De Volkskrant, voorpagina economie-katern, artikel/interview over 
generatiekloof met o.a. Ferdi de Lange 

September 
4 september Radio 1, 1 op de middag (KRO), reactie JOVD op plannen FNV, leerplicht 

t/m 25 jaar 
6 september Business  News  Radio, 11:10 - 11:30u, discussie tussen FNV (Ton Heerts) 

enJOVD 
(Ferdi de Lange) over plan Jeugdwerkloosheid (FNV) 
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15 septemberDe Stentor (voormalige Zwolse Courant), interview met Ferdi de Lange 
over zijn binding met 
zijn geboorteplaats, de JOVD en de actuele politiek 

16 septemberRadio 1, Het Filiaal (onderdeel Radio 1 nieuws), 7:20u &8:30u, Ferdi de 
Lange over Prinsjesdag, de bezuinigingen en "Keer het Tij" 

16 septemberRTL 4, Barend &Van Dorp, 22:30u - 23:30u, Ferdi de Lange te gast over 
Prinsjesdag (met o.a. ook Jules Wijdenbosch en Pim Walenkamp 

27 septemberNRC Handelsblad, Voorpagina bijlage Leven Etcetera, Ferdi de Lange over 
VUT-premies 

Oktober 

10 oktober SP!TS, pagina 8, artikel over hongervrije producten met reactie van Lucien 
Weide 

11 oktober Spijkers met Koppen, Radio 2, 13:45u - 14:00u, discussie met Ferdi de 
Lange over wetgeving rondom hongervrije producten 

30 oktober Radio 1, 1 op de middag (KRO), discussie tussen JOVD (Ferdi de Lange) en 
LSVb (Merijn de Jong) over uitkomsten commissie-Vermeend, 16:00u - 
16: 10u 

Oktober Liberaal Reveil, nummer 5, 44e  jaargang 2003, artikel: De overwinning van 
het liberalisme: de teloorgang van de VVD? door Ferdi de Lange en Lucien 
Weide 

Oktober www.honciervriLnl, opname over hongervrijeproducten met Lucien Weide 

November 

26 november 2003 Brabants Dagblad Mensen 
Eindhovens Dagblad Mensen 

Paul van As verkozen tot Landelijk Voorzitter - overname GPD bericht - 

27 november 2003Trouw 
Paul van As verkozen tot Landelijk Voorzitter - overname ANP artikel- 

December 

2 december 2003 Radio 1 1 op de middag 
Reactie op splijting  WD  over bijzonder onderwijs - telefonische reactie - 

3 december 2003 Volkskrant Forum (Opinie) 
Rotterdamse VVD vergeet eigen beginselen - opinieartikel - 

8 december 2003 NRC De Haagse Staat 
De Jon ge luizen in de pels proberen de brullen 

- reactie in beschouwend artikel - 
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6 Organisatie 

6.1 Congressen 

6.1.1 Politiek congres april 2003 
Het April Congres vond plaats op 5 en 6 april in het Van der Valk Hotel te Almelo. Op het 
programma stonden discussies over de toetreding van Turkije tot Europa met als spreker 
Ali Durmus, het Libertarisme met Bart Croughs en  Tome  Manders, Watermanagement 
met Jan Mulder en dhr.  Edens.  Daarnaast werd de masterclass geïntroduceerd met als 
onderwerp de Europese Conventie. 
Het congres werd geopend door Job Klaasen, gedeputeerde van Overijssel 

Tijdens het avondprogramma hield de Landelijk Voorzitter Ferdi de Lange zijn politieke 
speech. Dit werd gevolgd door een paneldiscussie tussen Gerrit Zalm, Gerda 
Verburg(CDA), Boris van der Ham(D'66) en Max Hermans(LPF). 
Het feest vond plaats buiten het hotel in discotheek Dieka. Dit was noodzakelijk omdat 
na eerdere afspraken het hotel het feest slechts tot één uur 's nachts wilde toestaan. 

Het congres werd bezocht door ongeveer 110 mensen wat de organisatie een beetje 
bemoeilijkte en er voor zorgde dat er uitgeweken moest worden naar een tweede hotel in 
Hengelo. De projectgroep bestond uit Paul Laane(projectleider), Klaas-Jeroen Terwal, 
Bart-Jan van Hasselt Jan-Willem van der Vijver en Renée van Heusden(auditor) 

6.1.2 Politiek congres juni 2003 
Het Juni Congres vond plaats in het weekend van 28 en 29 juni in het Brabantse plaatsje 
Cuijk, wederom in een Van der Valk Hotel. Onno Hoes, lid Gedeputeerde Staten Noord-
Brabant, opende het congres. Tijdens het dagprogramma werd er over de inkomens van 
topmanagers met Stef Blok en Martin Hofstede (directeur Rabobank te Heerhugowaard) 
en over het doel van straf met als spreker officier van justitie te Amsterdam en oud 
Tweede Kamerlid Fred Teeven gediscussieerd. Daarnaast werden er 69 moties 
behandeld. Tevens vond er een masterclass plaats over de democratie in twee 
werkgroepen met als sprekers Prof. Zwalve, Maurice de Hond en Evert Jan Ouweneel. 
Tenslotte kon er in de namiddag nog worden nageborreld met Jules Maaten en Wytze 
Russchen. 

Na de politieke speech van de Landelijk Voorzitter Ferdi de Lange gingen Bram Peper, 
Maurice de Hond en Uri  Rosenthal  in discussie over de parlementaire democratie. 

Het congres werd door ruim 90 leden bezocht. De projectgroep bestond uit Martijn 
Bruijstens(projectleider), Bas Driessen, Stephanie ter Borg, Willem Buys en Renée van 
Heusden(auditor). 

6.1.3 Huishoudelijk en Internationaal congres november 2003 
Het Novembercongres was anders dan alle andere congressen. Het was een 
gecombineerd congres van de JOVD en de internationale liberale Organisatie IFLRY, waar 
ook de JOVD deel van uitmaakt. Het vond plaats in het Golden  Tulip  hotel in Lisse, waar 
in de week daarvoor het IFLRY seminar plaatsvond dat ook door de JOVD georganiseerd 
werd. De werkgroepen waren in principe gescheiden, alhoewel er enkele voor beide 
organisaties bestemd waren. 

De werkgroepen gingen over de Europese Grondwet met als spreker Sander van der Eijk, 
over de Wereld Handels Organisatie met als sprekers Stef Blok en Jules Maaten, over 
(toekomst van) de NAVO met als gast de Franse militair attaché Kolonel Henry  Switzer  
en Internationaal Liberalisme met als gast Annemie Neyts. Naast deze discussies kon 
men deelnemen aan een werkgroep genaamd 'Scenariodenken' van de  Creativity  
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Company.  Hier kon men leren strategieën op te zetten voor het voorbereid zijn op allerlei 
toekomstscenario's in je bedrijf. 

Het avondprogramma was wederom deels gescheiden, vanwege het feit dat beide 
organisaties een algemene ledenvergadering hadden, maar de avonddiscussie was er 
voor iedereen. Dit keer waren de gasten Jozias van Aartsen en Gerrit Zalm. Het 
gescheiden JOVD avondprogramma bestond uit de speech van de Landelijk Voorzitter 
Ferdi de Lange, de afscheidsspeeches van het Hoofdbestuur-De Lange alsmede de 
verkiezing van het Hoofdbestuur-Van As. 

Gezien de omvang van de organisatie was de projectgroep ook erg uitgebreid. De 
projectgroep bestond uit Marta Ivanovska(projectleider), Sander Janssen, Bram van der 
Bruggen, Benjamin Derksen, Willem Buys, Stefan de Bruijn, Lissette Willebrand, Marleen 
Willebrand en Jan-Tjeerd Rinia. Renée van Heusden was auditor. 

6.2 Overige activiteiten 

6.2.1 Liberale Jongerendag 
De Liberale Jongerendag(LJD), georganiseerd in samenwerking met de VVD, vond dit 
jaar plaats in het pand van Delftsche Studenten Sociëteit  Phoenix  te Delft. 
Gedurende de dag bezochten ongeveer 800 mensen de UD, zowel JOVD leden als niet-
JOVD-leden. 

6.2.2 Nieuwjaarsborrel 
In januari vond op het Algemeen Secretariaat te Den Haag de jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
plaats. De rechtsfilosoof Paul Cliteur nam de trofee voor "Liberaal van Het Jaar" in 
ontvangst. Na deze uitreiking vond er ook een discussie plaats met  Annette  Nijs en Hans 
Hoogervorst. 
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7 Vorming en Scholing (MS) 

7.1 Cursussen en Cursusleiders 

7.1.1 Cursusaanbod 
In het jaar 2003 zijn er circa 50 cursussen gegeven. Hierbij moet wordenaangemerkt 
dat met name de grote afdelingen de cursussen hebben geboekt en gevolgd. We kunnen 
spreken over enige uitwisselingen tussen afdelingen onderling. 

Gedurende het jaar is er een start gemaakt met het ontwikkelen van Liberalisme 2 en 3 
naast Liberalisme 1, te weten: 

1. Basis liberalisme 
2. Inleidend filosofisch liberalisme en 
3. Specifiek filosofisch liberalisme 

Deze cursussen zijn niet geheel uitontwikkeld maar werden wel in diverse vormen 
gegeven. Er is een start gemaakt met de cursussen te digitaliseren, hetgeen bijna 
voltooid werd. 

7.1.2 Cursusleidersbestand 
Gedurende het jaar zijn er 2 CvC's (Cursus voor Cursusleiders) geweest: 1 weekend op 
12 en 13 april en 1 dag op 13 december. Uit dit trainingsprogramma zijn in totaal 17 
nieuwe cursusleiders voortgekomen. Het totaal aantal cursusleiders is nu 40. 

Er is tijdens de 3 trainingsdagen voor het eerst gewerkt met een scoretabel met een 
maximaal aantal te behalen punten. Dit geeft statistisch niet alleen weer waar de 
cursusleider goed en niet goed in is, maar geeft ook duidelijk een beeld waar hij/zij 
verder aan moet werken en waarom een kandidaat bijvoorbeeld niet als cursusleider is 
geslaagd. 

Er is een start gemaakt met terug komdagen voor al gecertificeerde cursusleiders tijdens 
de CVC's. Hier is op dit moment nog niet door alle cursusleiders gebruik van gemaakt. 

7.1.3 Samenwerkingsverbanden 
Er heeft geen samenwerking plaats gevonden met andere PJO's ten aanzien van 
cursusontwikkeling c.q. uitwisseling. Dit heeft mede te maken met het grote verschil qua 
inhoud en aanbod van de cursussen. Er heeft duidelijk overleg plaats gevonden maar dit 
is dus niet vruchtbaar geweest. Op een enkele bijwoning van een lid van een andere PJO 
na, is het niet verder gekomen. 

Ten aanzien van de samenwerking met de Haya van Someren stichting: 
• Duidelijke toezegging om cursussen (en materiaal) uitwisselen voorinspiratie' 
• Bijwonen van LCO vergaderingen 
• Debatwedstrijd in Veldhoven 29 november 
• JOVD heeft deelgenomen aan de discussies rondom E-learning  van de VVD (geen 

concrete afronding) 

7.2 Introductieweekeinden 
Er hebben twee introductieweekenden plaatsgevonden in 2003. Het eerste was op .8 en 9 
februari in Soest. Hier deden zeventien deelnemers aan mee. Het tweede weekend vond 
plaats op 27 en 28 september 2003 te Arnhem. Aan dit weekend deden ongeveer 20 
personen mee. 
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8.1 Internet  

Gedurende 2003 is tot en met 23 december 2003 de Commissie Internet & 
Automatisering actief geweest om het internetverhaal binnen de JOVD te 
beheren. De commissie heeft zorg gedragen voor de website 
en het forum beheerd. 

Tevens is gedurende het jaar enkele toevoegingen gedaan aan de huidige 
website. Zo is er een fotoalbum bijgekomen en is de  scripting  achter de 
website aanzienlijk verbeterd. Er is dus voornamelijk op de achtergrond 
veel gebeurd. 

Tijdens de VAV van 22 en 23 november 2003, werd door de leden aangegeven 
dat zij de Commissie Internet & Automatisering geherstructureerd wilden 
zien. Hierop heeft het besloten om de Commissie op te heffen en een 
nieuwe Internetcommissie op te starten met als voorzitter Nico Prevoo. 

8.2 HB-NB (Hoofdbestuur-Nieuwsbrief) 
In 2003 is de HBNB zes keer verschenen. De HBNB bevatte, net zoals voorgaande jaren, 
informatie over de werkzaamheden van het Hoofdbestuur, aankondigingen van 
activiteiten, oproepen voor projectgroepen  etc..  Noviteit in 2003 was het verschijnen van 
extra lange HBNB's voorafgaande aan de JAV in mei en de VAV in november. Deze edities 
gaven van elke afzonderlijke Hoofbestuurder een overzicht van de werkzaamheden van 
het afgelopen halfjaar en, in mei, een overzicht van de nog te realiseren doelstellingen 
en plannen voor het laatste halfjaar. Deze twee uitgaves van de HBNB konden dan ook 
gezien worden als een sortement halfjaarverslag. 
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Promotie ei1ledenactiveri ngI 

9.1 Algemeen 

Er werd gebruik gemaakt van de Promolijn die onder het vorige Hoofdbestuur van 2002-
2003 werd opgezet met als slagzin  Enjoy your Freedom.  Er zijn veel geïnteresseerden-
en welkomstpakketten verstuurd, echter waren die wat vereenvoudigd aangezien er door 
de hoge kosten van het vorige jaar bezuinigd moest worden. Het systeem van 
talentmanagement zou dit jaar hard worden aangepakt om efficiënt de leden die zich 
aanmelden te kunnen activeren middels de vraagformuliere.n. Er zijn wel verbeteringen 
opgetreden, maar helaas is het niet gelukt het optimaal te laten werken. 

9.2 Augustus Offensief 

Tijdens het Augustus Offensief is er vanuit het Hoofdbestuur de coördinatie geweest en 
verliep de samenwerking met de afdelingen goed. Er waren deadlines gesteld tot het 
aanvragen van promotiemateriaal en mensen voor de promotiedagen. Het Hoofdbestuur 
heeft waar mogelijk de afdelingen tijdens deze dagen bezocht en geholpen bij het werven 
van nieuwe leden. 
Ook is er veel initiatief uit de afdelingen zelf geweest tot het creëren van lokale 
promotiemiddelen. Helaas was er vanuit het Hoofdbestuur vanwege de bezuiniging en de 
grote hoeveelheid voorraad van promotiespullen geen mogelijkheid om nieuwe, op dit 
evenement gerichte, gadgets te ontwikkelen, maar dit is goed opgevangen door de 
meeste deelnemende afdelingen. 
Om toch iets nieuws te kunnen toevoegen aan de lijn is er getracht via sponsoring JOVD 
polo's aan te schaffen. Het is echter gebleken dat het erg lastig is om voor een politieke 
organisatie sponsors te vinden. De samenwerking met een sponsor die wel bereid was 
mee te werken (biermerk) kon helaas geen doorgang vinden omdat de meeste markten 
niet toestonden alcohol uit te laten delen en die markten die dat wel toestonden hadden 
reeds een groot biermerk als sponsor voor het geheel, waardoor er geen plaats was voor 
onze sponsor. 
Tevens is er door het verantwoordelijke Algemeen Bestuurslid een handleiding opgezet 
voor de Organisatie van het Augustus Offensief. Naast het Augustus Offensief hebben er 
gedurende het jaar diverse momenten plaatsgevonden waarin de JOVD zichzelf heeft 
kunnen promoten en leden heeft kunnen werven. Dit zijn: 

• Promodag tijdens lijsttrekkersdebat Erasmus Universiteit Rotterdam 
• Promodag tijdens debat kandidaatkamerleden Amsterdam 
• Deelname aan pilot voor mogelijke televisieuitzending "Publiek Debat" 
• In samenwerking met de VVD stand op de 50+ beurs in de Jaarbeurs Utrecht 
• Promotie met vlaggen tijdens uitzending van de "Nationale IQ-test" van BNN 
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10.1 Inleiding 
De JOVD is pro-actief geweest in 2003. De internationale agenda werd niet alleen 
bepaald door de internationale liberale organisaties. Wij zijn bepalend geweest! 
Natuurlijk zijn er ook vele seminars en congressen van LYMEC  (European Liberal Youth)  
en IFLRY (International  Federation  of  Liberal Youth)  bezocht. In dit jaarverslag volgt een 
beknopte samenvatting van deze bijeenkomsten. 

10.2 Hoogtepunten 
Hieronder volgt een kort verslag van de hoogtepunten van het jaar. 

IFLRY seminar,  executive committee  en congres 
15-23 november, Lisse, Nederland 

Marta Ivanovska heeft begin 2003 het congres van IFLRY voor Nederland binnengehaald. 
In samenwerking met de  JD  en IFLRY heeft de JOVD het congres en de seminar 
georganiseerd. 

- Seminar « Multiculturalism, Asylum & Immigration » 
15-20  november  

In het seminar team heeft namens de JOVD plaatsgenomen: Jeroen Benning, Sander 
Janssen, Marianne Wortelboer en Godart van Gendt. Deelnemers uit heel de wereld 
hebben gesproken over de multiculturele samenleving en asiel- en immigratiebeleid. Het 
was zeer boeiend om te zien dat de problematiek en het politieke debat in uiteenlopende 
landen overeenkomt met de Nederlandse discussie. Naast bijeenkomsten in de 
vergaderzalen zijn de deelnemers ook in Rotterdam naar een multicultureel centrum 
geweest. Namens de JOVD hebben Jeroen Benning en Godart van Gendt aan het seminar 
deelgenomen. 

- Executive Committee /  Congres  IFLRY "Globalising Freedom" 
20-23  november 

Dit congres is een van de meest internationale liberale evenementen ooit op Nederlandse 
bodem geweest! Afrikanen, Aziaten, Zuid-Amerikanen, Noord-Amerikanen, en natuurlijk 
Europeanen, allen zijn naar de bollenstreek gekomen. 
Naast een wisseling van de leden van het bestuur van IFLRY, zijn er tijdens dit congres 
resoluties aangenomen over de gearresteerde Cubaanse dissidenten, de rechten van de 
burgers in Gibraltar, het gebrek aan liberale vrijheden in Singapore, en het gevaar van 
nucleaire proliferatie aangenomen. 
Daarnaast werden er op de zaterdag parallelle werkgroepen in het Engels georganiseerd 
over o.a. het internationale liberalisme, de Wereldbank en de IMF. 
De aanwezige JOVD'ers hebben allen de kans gehad om te proeven van de internationale 
liberale sfeer. Wij hebben laten zien dat een professioneel internationaal congres bij de 
JOVD in goede handen is. 

Uitwisseling  JOVD & LiDeM "Exploring different liberal values"  
april, november  2003 

Liberaino-Dem okra tska Mia dma - LiDeM 
Jongeren Organisatie Vrijheid & Democratie - JOVD 
Mia di Hrvatske narodne stranke -  Croatian Peoples  Party  Youth  - CPPY 
Miadi Liberaine Stranke - MLS 
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Zoals elk jaar onderneemt de JOVD actie om haar contacten in Oost Europa te vergroten 
binnen zusterorganisaties uit verschillende landen. Na in 2001 Bosnie-Herzegovina en in 
2002 Polen te hebben bezocht viel dit keer de beurt aan Macedonië en wel de 
jongerenorganisatie van  LDP  (Liberalno Demokratska Partija), genaamd LiDeM (Liberalna 
Demokratska Mladina). Ook hebben we onderweg liberale jongerenorganisaties in Servië 
en Kroatië bezocht. 
Deelnemers uitwisseling: 
JOVD: Aike Kamphuis, Eduard Driessen, Marianne Wortelboer en Dick van  Hoff,  LiDeM:  
Mire  Desoski, Tina Bitrakova, Nikola Georgiev, Dejan Bogoeski en Zoran Stojanov, IFLRY: 
Martin Kuhn 
Organisatoren: Marta Ivanovska (JOVD),  Mire  Desoski (LiDeM) 
Kroatië 
In Kroatië hebben wij kennis gemaakt met twee verschillende zusterorganisaties, HNS en  
LS.  Beide zusterorganisaties hebben hun structuur uitgelegd en ook hun rol in het 
politieke leven in Kroatië. Daarnaast heeft  LS  een bijeenkomst georganiseerd met haar 
lokale leden. 
Macedonië 
In Macedonië zouden wij het grootste deel van onze reis verblijven. Het plan was dat wij 
de eerste dagen in Skopje langs een aantal instituten zouden gaan om daar kennis te 
maken met jonge liberalen die daar werkzaam waren bij de overheid. De dagen daarop 
zouden wij met ons busje Macedonië in gaan en daar in elke stad mensen ontmoeten. 
De eerste dag zijn wij dan ook bij het onder ministerie van Jeugd en Sport geweest. 
Conclusie van het gesprek was dat politiek in Macedonië iets heel anders betekende en 
anders werd beleefd als in Nederland. Vervolgens hebben wij kennis gemaakt met 
bestuursleden van LiDeM en hebben met hen ook een aantal onderwerpen besproken. 
Het plan was om vervolgens een aantal steden zoals Ohrid, Strumica  etc.  te bezoeken. 
Wij kwamen door een ernstig ongeval helaas niet verder dan Ohrid, waar wij betrokken 
raakten bij een ongeluk waarbij de bus met in botsing kwam met een lijnbus in de 
bergen van Ohrid. 
Hier eindigde dan ook het officiële deel van het bezoek aan Macedonië. In de komende 
dagen is echter deelgenomen aan een ongewild proces waar wij misschien wijzer uit zijn 
geworden dan enig politiek geladen programma ons had kunnen bieden. Het gerechtelijk 
proces heeft ons in cultureel, politiek, multicultureel, economisch en sociaal opzicht 
duidelijk gemaakt hoe het land in elkaar zat. 
Nederland 
Afgelopen november hebben drie Macedoniërs bij ons op bezoek geweest. Zij hebben 
deels deelgenomen aan het programma dat de JOVD samen met de  JD  en IFLRY heeft 
georganiseerd over  "Multiculturalism, Asylum  &  Immigration".  Het andere deel hebben zij 
rondleidingen gekregen in Amsterdam & Den Haag. De laatste twee waren vooral 
culturele uitstapjes, waar het seminar duidelijk in ging op politieke vraagstukken. 

10.3 Overige internationale activiteiten 

IFLRY seminar  "Human Rights"  
Straatsburg, Frankrijk 
februari 
Wie: Martijn de Klonia 

IFLRY seminar 
Israel 
september 2003 
Wie: Eduard Driessen 

LYMEC, IFLRY & ISEEL Summercamp "Conflicts and religion" 
Ohrid, Macedonia 
16-23  augustus 
Wie: Jeroen  Benning  
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Beschrijving:  "The  Clash of  Civilisations"  is besproken. Kan Turkije toetreden tot de EU? 
Wat zijn hiervan de consequenties? Ook heeft Jeroen de Veth tijdens dit kamp een cursus 
liberalisme gegeven!  

Young  Leaders Meeting (YLM) "Building  Europe through the Mediterranean  
Area" 
Rome, Italie 
2-5 oktober 
Wie: Ferdi de Lange 
Beschrijving: de Europese voorzitters van liberale jongerenorganisaties en regionale 
netwerken komen jaarlijks tijdens de YLM bijeen. De bijeenkomst was georganiseerd 
door FdGL (Giovani Liberali, Italië). 

LYMEC seminar  "Gender policies  in a  European  and  Multicultural Perspective"  I  
Executive Committee  
Stockholm, Zweden 
26-30 november 
Wie: Godart van Gendt 
Beschrijving: In Zweden is de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen een zeer 
belangrijk onderwerp. Wanneer je geen feminist bent in Zweden, kun je al je politieke 
ambities vergeten. Welk beleid is acceptabel voor liberalen? Positieve discriminatie? 
Daarnaast is ook de  Executive Committee  van LYMEC bezocht. 

Overig 
Naast de bovenstaande seminars en congressen is de JOVD ook vertegenwoordigd 
geweest bij het ELDR Congres in Amsterdam (november). Ook heeft Martijn Bruijstens 
een bezoek georganiseerd aan het Europees Parlement. Hier is o.a. gesproken met Jules 
Maaten over de toekomst van de Unie. 
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