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1. Voorwoord 

Het jaar 2004 zal nog lang in geschiedenisboeken terugkeren. Zelden is er een jaar geweest waar 
mensen met zulke gemengde gevoelens aan terugdenken. Het is het jaar waarin een grote ledengroei 
werd gerealiseerd, een jaar waarin de administratie definitief op orde werd gemaakt en waarin het 
Hoofdbestuur in vele samenstellingen opereerde. 

Het positieve van 2004 is de groei. Er werd een aanzienlijke ledengroei gerealiseerd. Door een 
sluitende financiële administratie is deze ook voor een groot deel subsidiabel voor het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Naast leden is ook het aantal afdelingen gegroeid. Er zijn twee nieuwe 
afdelingen bijgekomen: Leeuwarden en IJsselland. 

De grote groei vond ook plaats in de politieke discussie. Het Politiek Commissariaat, maar ook het 
nieuwe concept van decentrale-Politieke Commissariaten, zorgden voor veel politieke documenten. 
Het Europlan, vier notities en veel moties waren het resultaat. De kwaliteit was niet altijd superieur, 
maar meer leden dan daarvoor waren actief bezig met discussie en het schrijven van stukken. 

In 2004 is ook de verbouwing van het secretariaat afgerond. Met name de ICT infrastructuur vergde 
nog de nodige aandacht. Een nieuwe server, het draadloze netwerk en de draadloze telefoons 
maakten het werk daarna gemakkelijker. 

De vernieuwing hield niet op bij de voordeur maar vond ook op Internet plaats. De website werd 
vernieuwd. Door server problemen moest de site vervolgens nogmaals naar een ander content-
managementsysteem overgezet worden. De nieuwe website bracht een fris gezicht naar buiten en 
een definitief einde aan de  "enjoy your freedom"  promotielijn. 

Vernieuwing was ook een woord dat voor het Hoofdbestuur treffend was. Al in januari ontstonden er 
problemen rondom de positie van de Vice-voorzitter. Deze problemen leiden tot een grote affaire. 
Uiteindelijk was na de BAV van 1 februari nog maar een kernbestuur over. Een Commissie van 
Bijstand vond uiteindelijk nieuwe kandidaten, doch twee van de vier namen in augustus en november 
al weer afscheid. 

Tot slot gaat 2004 natuurlijk de geschiedenis in als jaar van het Xle lustrum. Na 55 jaar gaf de JOVD 
in februari 2004 een mooi visitekaartje af met het Lustrumcongres. Een inhoudelijk sterk congres liet 
zien hoe breed de JOVD opereert in het politieke spectrum, hoe inhoudelijk de discussie en gelukkig 
hoe gezellig jonge liberalen het met elkaar hebben! 

J.W.J.I-I. (Hans) de  Backer D. (David) Vermorken 
Landelijk Voorzitter Algemeen Secretaris 
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2. Verenigingsorganen 

2.1 Algemene Vergadering 
In het jaar 2004 waren er drie Algemene Vergadering. Op zondag I februari was er een Buitengewone 
Algemene Vergadering te Utrecht  (Florin).  Deze vergadering werd op zondag 15 februari voortgezet te 
Haarlem (Stayokay). Op zondag 23 mei vond de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats te Utrecht 
(De Kargadoor). Ten slotte vond op zaterdag 20 en zondag 21 november de Voorbereidende 
Algemene Vergadering plaats in Leusden (Hotel Leusden). 

2.2 Hoofdbestuur 

2.2.1 Samenstelling Hoofdbestuur 

Per 1 januari 2004 
Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 28 januari 2004 
Landelijk Voorzitter (a.i).: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter (wnd.): 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 2 februari 2004 
Landelijk Voorzitter (a.i).: 
Algemeen Secretaris (wnd.): 
Landelijk Penningmeester (wnd.): 
Vice-voorzitter (wnd.): 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 18 maart 2004 
Landelijk Voorzitter (a.i).: 
Algemeen Secretaris (a.i.): 
Landelijk Penningmeester (a.i.): 
Vice-voorzitter (wnd.): 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 4 april 2004 
Landelijk Voorzitter (wnd.).: 
Algemeen Secretaris (a.i.): 
Landelijk Penningmeester (a.i.)  

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 heer J.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 

De heer E.. (Egbert) Adrichem 
De heer B . (Bob) van der Graaf 
De heer S.K. (Simon) Setz 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 
De heer J.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 

De heer E. (Egbert) Adrichem 
De heer JW.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 
De heer J.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 

De heer E. (Egbert) Adrichem 
De heer D. (David) Vermorken 
De heer W.A.  (Wilmer)  Smeenk 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 
De heer J.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 

De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer D. (David) Vermorken 
De heer W.A.  (Wilmer)  Smeenk 
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Vice-voorzitter (a].): 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 23 mei 2004 
Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 2 september 2004 
Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester (wnd.) 
Vice-voorzitter: 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Organisatie: 
AB V&S/P&L: 

Per 21 november 2004 
Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Politiek & Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB V&S en Organisatie: 
AB Promolie&Ledenwerving  

De heer W.G. (Wouter) Oosterveld 
De heer J.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer G.J. (Godart) van Gendt 
Mejuffrouw C.G. (Tineke) Prins 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 

De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer D. (David) Vermorken 
De heer W.A.  (Wilmer)  Smeenk 
De heer W.G. (Wouter) Oosterveld 
De heer J.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer G.J. (Godart) van Gendt 
Mejuffrouw C.G. (Tineke) Prins 
De heerW.P.  (Wilfred)  Chrispijn 

De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer D. (David) Vermorken 
De heer J.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer W.G. (Wouter) Oosterveld 
De heer J.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer G.J. (Godart) van' Gendt 
Mejuffrouw C.G. (Tineke) Prins 
De heer W.P.  (Wilfred)  Chrispijn 

De heer J.W.J.H. (Hans) de  Backer  
De heer D. (David) Vermorken 
De heer L.P.D. (Laurens)  Heinen  
De heer P.A. (Paul) Laane 
De heer B. (Boris) van Arnhem 
De heer G.J. (Godart) van Gendt 
Mejuffrouw C.G. (Tineke) Prins 
Mejuffrouw H.J. (Lenneke) van Mameren 

2.2.2 Adviseurs Hoofdbestuur 
Per 1januari 2004: 
Namens het Hoofdbestuur van de VVD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Benjamin Derksen 

Van 26 februari tot 28 mei: 
Namens het Hoofdbestuur van de VVD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Benjamin Derksen 
Als lid van de Commissie van Bijstand: Jeroen de Veth 
Als lid van de Commissie van Bijstand: Ferdi de Lange 

Van 28 mei tot 5juli 2004: 
Namens het Hoofdbestuur van de VVD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Benjamin Derksen 

Van 5 juli tot 20 november: 
Namens het Hoofdbestuur van de VVD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 

Per 20 november: 
Namens het Hoofdbestuur van de VVD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Ilona van Haarst 
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2.2.3. Hoofdbestuursvergaderingen 

Het Hoofdbestuur van de JOVD heeft in 2004 26 keer vergaderd. Dit was op: 
5 januari, 23 januari, 26 januari, 3 februari, 20 februari, 12 maart, 20 maart, 3 april, 16 april, 26 april, 
7 mei, 28 mei, 11 juni, 21 juni, 9 juli, 2 augustus, 20 augustus, 2 september, 17 september, 
27 september, 25 oktober, 5 november, 15 november, 19 november, 22 november en 18 december 

2.3. Hoofdredacteur 
Benjamin Derksen was tot hij op 5 juli zijn functie besloot neer te leggen Hoofdredacteur. Op 9 juli is 
Ilona van Haarst door het Hoofdbestuur benoemd door Hoofdredacteur ad interim. Vanaf 20 
november is Ilona van Haarst Hoofdredacteur. 

2.4. Afdelingen 
De navolgende afdelingen zijn geheel of in delen van 2004 actief geweest: 
Groningen, Noord-Groningen, Assen e.o., Rijk van Nijmegen c.a., Utrecht e.o., Amsterdam e.o., 
Haarlem e.o., Waterland, Zaanstreek, Leiden e.o., Delfland, Rijnmond, 's-Hertogenbosch  e.o., Hart 
van Brabant, Baronie van Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo e.o. 

De navolgende nieuwe afdelingen zijn in 2004 heropgericht: Den Haag (11 maart) en Leeuwarden (7 
oktober) 

2.5. Regio's en Regionale Kadercontacten 
Sinds de statutenwijziging op de BAV van 21 september 2003 is er de mogelijkheid tot het instellen 
van zogenaamde Regionale Kader Contacten (RKC's). In 2004 is er één RKC ingesteld in Noord-
Holland Deze omvat de afdelingen Amsterdam e.o., Haarlem e.o., Waterland en Zaanstreek. 
De laatste administratieve zaken aangaande de opheffing van de regio's zijn in 2004 afgehandeld. 

2.6. Organen voor Beroep en Arbitrage 
De vetgedrukte namen zijn benoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 mei. De 
onderstreepte namen zijn afgetreden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 mei. Mensen van 
wie de naam zowel vetgedrukt zijn als onderstreept zijn, zijn herbenoemd. Namen met een # achter 
hun naam zitten/zaten in hun tweede termijn en zijn niet meer herbenoembaar. 

2.6.1 Eerste Kamer van de Commissie van Beroep 
Leden Plaatsvervangend Leden 
Eelco Meerdink (tot JAV 2005 #) Chris Jetten (tot JAV 2004 #) 
Ciska Scheidel (tot JAV 2006 #) Francine Loos (tot JAV 2005 #)  
Elmer  Smith (tot JAV 2007 #) Jeroen de Veth (tot JAV 2006) 

Nathan Soomer (tot JAV 2007) 
De Eerste kamer van de Commissie van Beroep heeft in 2004 een zaak behandeld en daarin 
uitspraak gedaan. Dit was de zaak J.D.A. Brinkhuis tegen het Hoofdbestuur inzake ontzetting uit het 
lidmaatschap van de vereniging. In deze zaak heeft de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep 
uitspraak gedaan conform de eis van de heer Brinkhuis en de beschikking op ontzetting vernietigd. 

2.6.2. Tweede Kamer van de Commissie van Beroep 
Leden Plaatsvervangend Leden 
Chris Jetten (tot JAV 2004 #) Eelco Meerdink (tot JAV 2004 #) 
Nicole Maes (tot JAV 2005 #) Robin Bremekamp (tot JAV 2005 #) 
Jeroen de Veth (tot JAV 2006) Ciska Scheidel (tot JAV 2006 #) 
Nathan Soomer (tot JAV 2007)  Elmer  Smith (tot JAV 2007#) 

De Tweede kamer van de Commissie van Beroep heeft in 2004 geen zaken behandeld. 

2.6.3. Arbitrageraad 
Leden 
Karin Scheidel (tot JAV 2004 #) 

Plaatsvervangend Leden 
Daniel Tanahatoe (tot JAV 2004 #) 



Suzanne  Hartong  (tot JAV 2005 #) Nicole Maes (tot JAV 2005 #) 
Guido van Aardenne (tot JAV 2006 #) Remco van Lunteren (tot JAV 2006 #) 
Ferdi de Lange (tot JAV 2007) Thijs van de Vooren (tot JAV 2007) 

De Arbitrageraad heeft in 2004 geen zaken behandeld. 

2.6.4. Redactieraad 
Leden 
Willem-Jan Riedé (tot JAV 2004 #) 
Tineke Prins (tot JAV 2005) 
Thomas Berghuijs (tot JAV 2006 #) 
Aike Kamphuis (tot JAV 2005) 
Martijn Bruijstens (tot JAV 2007) 

De Redactieraad heeft in 2004 geen zaken behandeld. 

Plaatsvervangend Leden 
Francine Loos (tot JAV 2004 #') 
Suzanne  Hartong  (tot JAV 2005 #) 
Aike Kamphuis (tot JAV 2006) 
Lucien Weide (tot JAV 2006) 
Nathan Soomer (tot JAV 2007) 

2.7.  Commissies  van de JO VD 

2.7.1 Kascommissie 
Tot 1 februari 2004 had de kascommissie geen leden. Door de Voorbereidende Algemene 
Vergadering 2003 was een tijdelijke commissie ter controle van de landelijke financien benoemd 
bestaande uit de leden Eduard Driessen en Rik Hospers. Vanaf 1 februari bestaat de kascommissie 
uit Rik Hospers, Marleen Willebrand en Erik-Jan Bennema (plaatsvervangend). Vanaf 23 mei bestaat 
de kascommissie uit Rik Hospers, Marleen Willebrand en  Saul  Janssen. Plaatsvervangende leden zijn 
Nico Prevoo, Arjan Schipperus en Erik-Jan Bennema. 

2.7.2 Commissie Toekomstvisie 
De Commissie Toekomstvisie is ingesteld eind 2003 om een sterkte-zwakte analyse te maken van de 
JOVD en hier vervolgens adviezen ter verbetering voor op te stellen. Door het onrustige bestuursjaar 
is er voor gekozen om eerst te doen wat de eerst komt: de continuteit voor het lopende jaar veilig 
stellen. Aan het einde van 2004 zijn afspraken gemaakt waardoor in het eerste halfjaar van 2005 
concrete stappen gezet worden. Dit moet leiden tot een verslag op de JAV op 22 mei 2005. De 
samenstelling waarin de Commissie daadwerkelijk van start zal gaan is als volgt: Ferdi de Lange 
(voorzitter), Edwin van Straten, Lucien Weide, Dimitri Gilissen, Laurens  Heinen,  Paul Laane en Ilona 
van Haarst. Auditor is Landelijk Voorzitter Hans de  Backer.  

2.7.3. Commissie van Bijstand 
De Commissie van bijstand is door middel van een Hoofdbestuursbesluit ingesteld. De commissie van 
bijstand had tot taak het bijstaan van de Landelijk Voorzitter a.i. in zijn werkzaamheden en het zoeken 
naar een kandidaat-Landelijk Voorzitter, kandidaat-Algemeen Secretaris, kandidaat-Landelijk 
Penningmeester en kandidaat-Vice-voorzitter. Leden van de commissie waren Jeroen de Veth en 
Ferdi de Lange. Zij waren ook q.q. adviseur van het Hoofdbestuur. De Commissie van bijstand is op 
26 februari ingesteld en op 28 mei opgeheven. 

2.7.4 Lustrumcommissie 2004 
In de lustrumcommissie zaten Ilona van Haarst (voorzitter), Gert-Jan Jense, Ursula Doorduyn, 
Daniölle Valkink, Egbert Adrichem, Paul Laane, Nathan Soomer en Lucien Weide. Auditor was Godart 
van Gendt. Voor meer informatie over het door deze commissie georganiseerde lustrumcongres wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 7, paragraag A onder i.. 

2.7.5. Internetcommissie  
Eind 2003 is de Commissie Internet & Automatisering (CIA) opgeheven en is de Internetcommissie 
(IC) gevormd. In geheel 2004 is Nico Prevoo voorzitter van deze commissie geweest. Respectievelijk 
Simon Setz, Godart van Gendt, Wouter Oosterveld en David Vermorken waren in 2004 auditor van 
deze commissie. Meer informatie over de werkzaamheden van de commissie kunt u verderop in dit 
verslag vinden. 
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2.7.6. Acquisiflecommissie 
De acquisitiecommissie, in het jaar 2004 bestaande uit de heren Bas Driessen en Nico Prevoo, 
hebben in dit jaar geen werkzaamheden verricht. Er zijn uit hun werkzaamheden dan ook geen 
middelen richting de algemene middelen van de JOVD gevloeid. 

3. Algemeen Secretariaat 

3.1 Algemeen 
Het Algemeen Secretariaat was ook in 2004 gevestigd op de Herengracht 38-A, 2e en 3e etage. 
Begin 2004 is de verbouwing van het Algemeen Secretariaat grotendeels afgerond. De tweede etage 
heeft nieuwe vloerbedekking gekregen, en er zijn professionele werkplekken voor het Hoofdbestuur 
ingericht. Ook ligt er nu een werkend (draadloos) netwerk. 
Op de derde etage is een begin gemaakt met het creëren van werkplekken voor projectgroepen, 
commissies en politiek commissariaat en is het archief afgescheiden. 

32 Gebruik 
De werkkamer van het Hoofdbestuur, de kamer van de Algemeen Secretaris en Landelijk 
Penningmeester, de postkamer en de keuken zijn gesitueerd op de tweede etage van het pand. Ook 
is hier een vergaderruimte. De werkkamers worden bijna dagelijks door leden van het Hoofdbestuur 
gebruikt. Elke Hoofdbestuurder heeft zijn of haar eigen bureau met PC. De vergaderruimte op de 
tweede etage wordt gebruikt voor vergadering van het Hoofdbestuur, projectgroepen, commissies en 
anderen. Ook worden in de vergaderruimte op de tweede etage gasten ontvangen. 
Op de derde etage zijn een cursus/werkruimte, loungeruimte, het archief, het financiële archief en een 
ruimte voor de opslag van promotiematerialen gelegen. De cursus/werkruimte wordt regelmatig 
gebruikt door projectgroepen en commissies om in te werken. Ook wordt deze ruimte gebruikt voor 
vergaderingen. 

Op het Algemeen Secretariaat hebben in 2004 meerdere activiteiten plaatsgevonden. In januari is er 
de nieuwjaarsborrel gehouden. Voorts vonden er onder meer twee introdagen plaatst, werd er 
geluncht door afdelingen die een bezoek brachten aan de Tweede Kamer, vond het Politiek Weekend 
er plaats, hield het Politiek Commissariaat er discussies met kamerleden en JOVD'ers, vonden er 
FEO's plaats, was er een filosofisch café en waren er voorbereidingsbijeenkomsten voor internationale 
activiteiten. 

3.4. Medewerkers 
In 2004 waren er geen medewerkers in dienst bij de JOVD. 

3,5., Deelconclusie 
Het Algemeen Secretariaat is in 2004 redelijk intensief gebruikt. Het heeft bewezen goede en prettige 
werkplekken te bieden en geschikt te zijn als locatie voor activiteiten met veel mensen. 

4.Algemene Communicatie 

4.1 Internet 
In 2004 hebben alle afdelingen een .nl domeinnaam en een jovd  e-mail  box gekregen. Verder is er in 
2004 een nieuwe site gekomen. Deze was eind 2004  on-line,  maar nog niet helemaal af. Vooral op 
het gebied van de content moet er nog het een en ander gebeuren. Het forum was ook in 2004 weer 
drukbezocht en er vonden vele goede discussies op plaats. 
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4.2 Driemaster 
Voor de Driemaster wordt verwezen naar het jaarverslag van de hoofdredacteur. 

4.3 E-mail 
Het belangrijkste communicatiemiddel binnen de JOVD is ongetwijfeld de  e-mail.  In 2004 zijn er 
verscheidene Hoofdbestuurnieuwsbrieven verschenen. Ook werden er af en toe  e-mail  verzonden 
voor grote activiteiten of om belangrijke ontwikkelingen mede te delen. Helaas was de communicatie 
via  e-mail  niet regelmatig en uniform. Hier ligt een groot verbeterpunt 

4.4. Post 
Afgezien van de Driemaster en eventuele mailings voor activiteiten en bijeenkomsten, wordt de 
traditionele post niet meer ingezet binnen de JOVD voor communicatie met grote groepen mensen. 

4.5. Deelconclusie 
De communicatie in 2004 was soms rommelig en onregelmatig. Wel is er een verbetertraject ingezet 
waarvan de eerste resultaten positief waren. 

5. Relaties met externen 

5.1. VVD 

5.1.1. ALGEMEEN 
De samenwerking tussen de JOVD en de VVD heeft zich in 2004 toegespitst op twee hoofdzaken: de 
projecten van de Commissie Liberale Jongeren  (CU)  en het gezamenlijk oraniseren van de Liberale 
Jongeren Dag (LJD) 
COMMISSIE LIBERALE JONGEREN 
De CLJ is vijfmaal bijeengekomen, waarvan éénmaal tijdens het LPC!LCO/CLJ-weekend op 18 en 19 
juni. Tijdens dit  CU -weekend zijn twee onderwerpen besproken: 

1) Hoe zien we in hoofdlijnen de toekomst van de samenwerking van de JOVD en de VVD? 
2) Welke onderwerpen zijn het komende jaar interessant voor de CLJ om zich mee bezig te 

houden? 

Uit de eerste discussie kwam voort dat de huidige samenwerking, op basis van samenwerkende, maar 
onafhankelijke oraganisaties naar tevredenheid functioneert en geen verandering behoeft. Hierover 
was unanimiteit. De tweede discussie heeft geleid tot een viertal projecten, waaraan in de 
daaropvolgende CLJ-bijeenkomsten is gewerkt. Deze zijn: 

1) Onderzoek naar contributiearrangement JOVD-VVD; 
2) Campagne om jongeren in vertegenwoordigende organen van de VVD te krijgen; 
3) Vergroten bekendheid  CU;  en 
4) Permanente campagne JOVD I VVD. 

De CLJ heeft gekozen voor een projectmatige aanpak, waarbij de leden van de CLJ zelf de 
Organisatie van deze projecten in handen hebben. 

Overzicht van de leden van de CLJ in 2004: 
Voorzitter: Jeroen Stutterheim daarna  Wilfred  Chrispijn daarna Wouter Oosterveld, daarna 

~~ ~- 2~ 



Paul Laane 
Vice-voorzitter: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Secretaris: Bob van der Graaf daarna Hans de  Backer  daarna David Vermorken 
KG Friesland: vacant 
KG Groningen: Willem Buys 
KG Drenthe: vacant 
KG Overijssel: Annemieke Jacobs, daarna vacant 
KG Gelderland: Ellen Broekhuijzen 
KG Flevoland: vacant 
KG Den Helder: Ron Veenendaal 
KG Haarlem: Willem Opmeer 
KG Amsterdam: Egbert Adrichem 
KG Utrecht: vacant, daarna Karin Jedema  
KC  Den Haag: Sander van der Eijk, daarna Ursula Doorduyn  
KC  Leiden: Eske van Egerschot, daarna Bartho Boer 
KG Rotterdam: Tom Leest  
KC  Dordrecht: vacant, daarna Gijs Jongma 
KG Tilburg: Bas Bruurs 
KG Den Bosch: Dimitri Gilissen 
KG Zeeland: vacant, daarna Robbert-Jan Deusing 
KG Limburg: Alex Meij 

51.2 JOVD-VVD Geschillencommissie 
De JOVD-VVD geschillencommissie heeft in 2004 geen zaken behandeld. 

5.1.3. Relatie tijdens verkiezingscampagnes 
In 2004 werden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement op 10 juni. In aanloop naar 
deze verkiezingen zijn er door JOVD afdelingen diverse debatten georganiseerd met als thema 
Europa. In de laatste weken van mei en de eerste week van juni is er volop campagne gevoerd onder 
het thema "Laat de liberale leeuw brullen in bureaucratisch Brussel". Verschillende bijeenkomsten zijn 
bezocht (van de VVD, maar ook van Dwars) en er is geflyerd in de grote steden (Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag). Dit flyeren gebeurde met een groepje JOVD'ers waarvan 
een verkleed ging in ene groot leeuwenpak. 
De verkiezingscampagne stond los van de VVD campagne. De debatten lokaal waren uiteraard wel 
ook met VVD kandidaten. Tijdens de campagne met de liberale leeuw is wel de jongste VVD 
kandidaat, Sander van der Eijk, met ons mee geweest om voor zichzelf en de VVD te promoten. Dit 
was erg leuk. 

5.1.4. LCO 
De contacten zijn sterk geïntensifieerd en de samenwerking verloopt goed. De inbreng van de JOVD 
wordt geaccepteerd en geapprecieerd door de VVD. Met namen op het gebied van cursusvernieuwing 
en ontwikkeling is veel met elkaar gesproken. In principe zijn alle vergaderingen van de LGO 
bijgewoond en er is voldoende input gegeven. De weg voor een nauwere samenwerking is goed 
aangelegd en dient nu nog goed te worden onderhouden. 

51.5. LPC 
De contacten zijn sterk geïntensifieerd en de samenwerking verloopt goed. De inbreng van de JOVD 
wordt geaccepteerd en geapprecieerd door de VVD. Met namen op het gebied van promotie en pr is 
veel met elkaar gesproken. In principe zijn alle vergaderingen van de LPC bijgewoond en er is 
voldoende input gegeven. De weg voor een nauwere samenwerking is goed aangelegd en dient nu 
nog goed te worden onderhouden. 

5.1.6. LCID 
De VVD LCID (Landelijke Commissie Interne Discussie) bestaat uit de verschillende afgevaardigden 
van de Kamercentrales. Deze Commissie zou de motor achter de ideeen- en debatpartij moeten zijn. 
De Commissie moet tweejaarlijks bijeenkomen om ideeen uit te wisselen en plannen te maken. De 
enige bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 27 februari 2004. De verantwoordelijke vanuit het VVD 
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Hoofdbestuur, Sammy van Tuyl - Van Seroorskerken is in aanloop naar de Europese Verkiezingen 
van juni opgestapt om lijsttrekker te worden van een andere partij. Het belangrijkste discussiepunt 
tijdens de bijeenkomst was hoe de discussie binnen de partij zich moet verhouden tot de 
onafhankelijkheid van de fractie. Discussie zonder middelen om dit tot VVD standpunt in de politiek te 
maken leidt tot weinig interesse bij leden. Er is geen oplossing gevonden. 

5.2. Politieke Jongerenorganisaties 
Het contact met onze collega Politieke Jongeren Organisaties (PJO's) is goed geweest. Meerdere 
congressen van onze collega's zijn door het Hoofdbestuur bezocht en onze congressen zijn door 
collega's bezocht. 

53. Overige externe partners 
Met verschillende politieke partijen, belangenorganisaties, ministeries en zelfstandige 
bestuursorganen over de breedte van het volledige politieke spectrum is gesproken en 
gediscussieerd. In 2003 is de JOVD lid geworden van de Nationale Jeugdraad (NJR). Een organisatie 
met als doel jongeren participatie waar naast de PJO's maatschappelijk georiënteerde 
jongerenorganisaties lid van zijn. De NJR heeft een turbulent jaar gehad met als dieptepunt fraude 
tijdens een bestuursverkiezing op de algemene ledenvergadering. De JOVD heeft afvaardigingen naar 
meerdere commissievergaderingen gestuurd en heeft deelgenomen aan alle Algemene 
Vergaderingen. Ook zijn Hans de  Backer  en David Vermorken als JOVD-afvaardiging naar de EO-
Jongerendag geweest. 

5.4. Deelconclusie 
De externe contacten zijn in 2004 goed verlopen. 

6. Politiek 

6.1. Politiek Commissariaat 

6.1.1. Samenstellingen 
01 januari 2004 —20 november 2004 
Gert-Jan Jense PC Binnenlandse Zaken en Justitie 
Klaas-Jeroen Terwal PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie 
Dimitri Gilissen PC Gezondheidszorg, Onderwijs en Minderheden 
Erik-Jan van der Vlies PC Financiën, Economische en Sociale Zaken  
Nils  Lamme PC Ruimte, Mobiliteit en Landbouw 

20 november 2004 —31 december 2004 
Robbin Zandvliet PC Binnenlandse Zaken en Justitie 
Klaas-Jeroen Terwal PC Buitenlandse Zaken, Europa en Defensie 
Vacature PC Gezondheidszorg, Onderwijs en Minderheden 
Erik-Jan van der Vlies PC Financiën, Economische en Sociale Zaken  
Nils  Lamme PC Ruimte, Mobiliteit en Landbouw 

6.1.2. Commissies I  notifies  / excursies 
Centraalureau april 2004 PC FES 
Centraal Bureau voor Statistiek 04 juni 2004 PC FES 
November 29 juni 2004 PC RML 
ECN / NRG (kernreactor Petten) 17 september 2004 PC RML 
VNO-NCW 29 oktober 2004 PC FES 
Ministerie Buitenlandse Zaken 16 december 2004 PC BuZa 



6.2. Politiek Weekend 
In het najaar van 2004 vond in Den Haag het Politiek Weekend (15 t/m 17 oktober) plaats. Met als 
doel om diepgaande inhoudelijke discussie te faciliteren voor betrokken actieve deelnemers. In totaal 
namen 44 mensen deel aan het weekend. Naast bestaande leden is ook ingezet om nieuwe mensen 
te betrekken bij de politieke discussie binnen de JOVD. Het weekend bestond uit negen door het 
Politiek Commissariaat verzorgde sessies over uiteenlopende onderwerpen. 

6,3. Filosofische Discussie 
Aan het begin van het jaar was de bedoeling om twee filosofische  cafe's  te organiseren. Uiteindelijk is 
het bij een gebleven. De tweede was de ideologische avond, een avond met cursussen socialisme en 
christen-democratie, maar deze is verplaatst van november naar januari 2005. Het stimuleren van een 
doorlopende filosofische discussie, door het nieuwe leven in blazen van de liberale denktank, is door 
gebrek aan geïnteresseerden niet gelukt. Er was ook maar een beperkte capaciteit om mensen actief 
te werven voor deze mogelijkheid binnen de vereniging. 

Op 8 maart vond het café over de rechtvaardigheid van straffen plaats op het Algemeen Secretariaat 
te Den Haag. Sabine Bierens, medewerkster van de Teldersstichting, was de gastspreker en 
debatleider. De avond was zeer matig bezocht, slechts tien bezoekers, door een onhandige timing in 
de meeste tentamenperiodes. Desalniettemin was de discussie erg leuk, en werd er op hoog 
abstractieniveau gesproken over straffen, van taakstraf tot levenslang en doodstraf. 

6.4. Politieke Discussie 

6.4.1. Werkgroepen I LPPG's 
In 2004 zijn de volgende Landelijke Politieke Projectgroepen actief geweest. 

LPPG Demostaat Gijs Jongma 
Deze LPPG liep ook al in 2003. Om de discussie nieuw leven in te blazen heeft er een brainstorm 
weekend plaatsgevonden. Dit is gehouden op kosten van de deelnemers in CenterParcs. Het is 
helaas niet gelukt om dit weekend boven de filosofische relatie staat - burger ui te stijgen en tot meer 
concrete en tastbare discussiepunten te komen. De opvolging is ronduit slecht verlopen. De 
projectgroep heeft dan ook geen resultaat opgeleverd. 

LPPG Sociaal Gezicht Erik-Jan van der Vlies 
De projectgroep Sociaal Gezicht is aan het begin van 2004 ingesteld met als doel te komen tot een 
verfrissende blik op de sociale zekerheid. De einddatum was 1 mei: de Dag van de Arbeid. De 
projectgroep heeft met vier mensen hard gewerkt, en heeft vanuit een aantal principiële overwegingen 
een stelsel ontworpen met een nieuwe categorisering van niet-werkenden. Op  1 mei zijn er speciaal 
ontworpen flyers uitgedeeld in Amsterdam, waar Landelijk Voorzitter a.i. ook een speech heeft 
gehouden. In juni is de notitie van deze LPPG ook zonder noemenswaardige wijzigingen 
aangenomen. De projectgroep is vervolgend onder dankzegging ontbonden. 

LPPG Integratie Dimitri Gilissen 
De projectgroep integratie is met een beladen thema aan de slag gegaan. Het einde was echter nog 
volledig onvoorspelbaar. Gedurende het jaar zijn een zestal mensen actief bezig geweest met dit 
onderwerp. Al snel werd er voor gekozen om ook Immigratie bij het onderwerp te betrekken. Er is een 
bezoek gebracht aan de VVD Gemeenteraadsfractie in Rotterdam. Dit naar aanleiding van kritiek in de 
Volkskrant van toenmalig Landelijk Voorzitter Paul van As in november 2003 op het voorstel van het 
College in Rotterdam m.b.t. spreiding van de allochtone bevolking. Verder is er een bezoek gebracht 
aan Rita Verdonk. Nadat de eerste afspraak erg kort was, is de groep nog een keer terug geweest. Er 
is een concept-notitie geschreven waarover gediscussieerd is op een avond in Utrecht. De laatste 
hand is er niet meer aan gelegd. In november zou de notitie vastgesteld moeten worden, maar met de 
moord op Theo van Gogh veranderde de situatie dusdanig dat in ieder geval een deel van de 
analyses nader onderzoek verdienden. Dit is vooralsnog niet gerealiseerd. 

LPPG Ruimtelijke Ontwikkeling Nils  Lamme 
De projectgroep Ruimtelijke Ontwikkeling is opgezet met tot doel een eigen kijk op ruimtelijke 
ontwikkeling te ontwikkelen. Minister Dekker (VVD) heeft dit in dezelfde periode met de Nota Ruimte 
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gedaan. Op het Iustrumcongres in februari heeft Minister Dekker een workshop gegeven over haar 
ideeën. Op basis daarvan is de projectgroep enkele malen bijeen geweest om discussiepunten te 
destilleren. Ook zijn leden van de projectgroep in Groningen, Amsterdam en Nijmegen op bezoek 
geweest om met leden van deze afdelingen over het onderwerp te discussiëren. De uiteindelijke 
notitie zal in 2005 behandeld worden. 

LPPG Midden-Oosten Jeroen Benning 
De projectgroep Midden-Oosten is ingesteld op basis van grote vraag onder leden. Het conflict 
intrigeert heel veel mensen. De JOVD heeft natuurlijk niet de ambitie op het conflict op te lossen, maar 
middels een studie en het spreken van de betrokken partijen kan er wel een beter begrip ontwikkeld 
worden. De projectgroep is met geïnteresseerde, in totaal vijfentwintig mensen, naar de Israëlische 
ambassade in Den Haag geweest. Klaas-Jeroen Terwal, Politiek Commissaris op dit terrein, heeft 
samen met de andere PJO's ook een bezoek gebracht aan Israël. Tijdens het junicongres is er een 
discussie gehouden met een vertegenwoordiger van "Stop de Bezetting" en van het "CIDI". Dit trok 
opnieuw erg veel geïnteresseerde leden. De notitie is tijdens het Novembercongres aangenomen. 
Werkgroepen 

Werkgroep Europees Voorzitterschap Klaas-Jeroen Terwal 
Onder leiding van Politiek Commissaris Klaas-Jeroen Terwal hebben een zestal JOVD'ers het 
Europees Voorzitterschap van Nederland op de voet gevolgd. Zij hebben onder andere ook een 
bezoek gebracht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het begin van 2005 zal het 
eindproduct, een rapport voor de regering, klaar zijn om aan te bieden aan diezelfde regering. 

6.4.2. D-PC 
Het decentraal - Politiek Commissariaat is een nieuw fenomeen in de JOVD. Het betekent dat een 
afdeling een discussie start, maar dit wel met directe ondersteuning van het Politiek Commissariaat. 
Het is in 2004 een populaire manier gebleken van discussie voeren. 

Ontwikkelingssamenwerking Herman van Hunnik 
In Utrecht is men met een tiental enthousiastelingen in de ontwikkelingssamenwerking gedoken. Een 
bezoekje aan de NOVIB en aan Zsolt  Szabo  (VVD Tweede Kamerlid). Dit heeft geresulteerd die 
tijdens het junicongres is aangenomen. 

Veiligheid vs. Privacy Adriaan Andringa 
In Leiden heeft men zich gebogen over de effecten die de maatregelen ter bevordering van de 
veiligheid hebben op de privacy. Een lastig onderwerp, dat met een zeer beperkt aantal mensen 
behapt moest worden. Dit heeft dan ook zeker moeite gekost. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in 
een notitie die met de nodige wijzigingen tijdens het junicongres is aangenomen. 

6.4.3. Moties, resoluties en notities 
In verband met de feestelijkheden rondom het  tide  lustrum van de JOVD in februari zijn tijdens het 
congres geen moties, resoluties en notities behandeld. In zijn 2004 zijn op het junicongres en het 
ncvemberr.nnures wel dercieliike stukken behandeld. 

Moties Resoluties 
Notities 

ingediend aangenomen ingediend 1 aangenomen ingediend aangenomen 
Junicongres 60 18 - - 3 3 
Novembercongres 32 13 1 1 I I 

6.4. Politieke Contacten 
Op het gebied van politieke contacten is er in 2004 erg weinig gebeurd. Door de snel wisselende 
voorzitterschappen is er nooit tijd geweest om daadwerkelijk een relatie op te bouwen met politici. Wel 
is er incidenteel goed contact geweest met Rita Verdonk (Minister Vreemdelingenzaken & Integratie), 
Szolt  Szabo  (Tweede Kamerlid I woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking) en Hans van Baalen 
(Tweede Kamerlid). Ook zijn er contacten geweest met Ayaan Hirsi Ah (Tweede Kamerlid / 
woordvoerder integratie en emancipatie). Tevens zijn er goede contacten geweest met Boris van de 
Ham (D66) en Eske van Egerschot (VVD). 



6.5. Deelconclusie 
Over 2004 kan worden gesteld dat er volop discussies hebben plaatsgevonden. Door het Politiek 
Commissariaat zijn enkele LPPG's uitgezet, waarvan twee hebben geleid tot een notitie in 2004, en 
andere in 2005 zullen worden afgerond. Het nieuwe instrument, het Decentraal Politiek 
Commissariaat, is door twee afdelingen gebruikt om een notitie te maken. Op het gebied van filosofie 
zijn in 2004 enkele initiatieven ontplooid. 

7. Voorlichting 

7.1.. Persberichten en mediamomenten 

71.1 Persberichten 
De volgende persberichten zijn verstuurd: 

Datum Titel 

2-jan-04 JOVD: Belastingen niet voor inkomenspolitiek 
9-jan-04 Minister de Geus weigert Liberale Prijs 
10-feb-04 JOVD viert Xle lustrum 
16-feb-04 JOVD: Europese landbouwsubsidies en structuurfondsen 

stopzetten! 
20-feb-04 JOVD: Grondwetsartikel 6 overbodig 
26-feb-04 JOVD: 55 jaar jong gebleven! 
1-apr-04 JOVD geschrokken van verval Russische democratie 
6-apr-04 JOVD'er volgt Frank de Grave op 
29-apr-04 JOVD-Voorzitter spreekt 1 mei over sociale zekerheid 
1-mei-04 JOVD-Voorzitter pleit voor afbouwen AOW 
9-mei-04 JOVD teleurgesteld in knieën Dittrich 
16-jun-04 JOVD betreurt aftreden Nijs 
20-6-2004 JOVD: Europese Grondwet is 'Wet van de juridische 

voorsprong' 
1-7-2004 JOVD warmt zomerreces op 
4-7-2004 JOVD-Voorzitter verkiest visie boven rechts inhalen 
8-7-2004 Perzische brieven voor Iraanse vrijheid 
9-7-2004 D66 goede leermeester voorboekhouder Zalm 
3-8-2004 JOVD steunt keuze voor liberale Kroes 
3-9-2004 JOVD: Liberalisme verslaat wilde Wilders 
22-9-2004 Haarlem wordt politieke arena 
24-9-2004 Pepermanifest: behoudend zonder vertrouwen 
24-10- 
2004 

JOVD:  EP  moet zich nu laten gelden 

1-11-2004 Ambassadeur bij Jongerenverkiezingsfeest 
23-11- 
2004 

Hans de  Backer  nieuwe voorzitter JOVD 

26-11- 
2004 

Gezamenlijke PJO's: hef accijns op kerosine! 

7.1.2. Debatten 
Bij de onderstaande debatten was het JOVD Hoofdbestuur vertegenwoordigt. Uiteraard zijn er bi] veel 
meer bijeenkomsten JOVD'ers aanwezig geweest. Alleen de debatten met daadwerkelijke uitnodiging 
om als gast mee te debatteren zijn opgenomen in het overzicht. 
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Datum Organisator I Onderwerp Locatie Vertegenwoordiger Mededebaters 

21-jan- Europese Beweging Toekomst Haagse Campus Godart van Gendt allerhande jongeren 
04 Europa Universiteit Leiden (Den / Hans de  Backer  

Haag)  

30-jan- Dangerouz Mindz Jeugdcriminaliteit Jongerencentrum Hans de  Backer  Gijs van Midden  (JS)  
04  (Amsterdam)  

2-feb- Dwars Links integreert Dwars secretariaat Hans de  Backer  Dwarsers 
04  niet. (Utrecht)  

4-feb- Studenlenkameroverleg Studentenzaken Ministerie van OCW Paul Laane PJO's I  ISO  / LsvB I 
04  Nijs 
23-feb- Verweij-Joncker instituut Sociaal jaar voor Insitituut te Utrecht Hans de  Backer  Maatschappelijke 
04 jongeren organisaties / 

Ministerie VWS 
8-mrt- Kritische Week Actualiteit VU Amsterdam Hans de  Backer  PJO's 
04  

12-mrt- PJP Actualiteit Asten (Vaaracker Hans de  Backer  PJO's 
04  College)  

23-mrt- Soeterbeeck Tolerantie LUX (Nijmegen) Hans de  Backer  Hoogleraren filosofie / 
I PvdA kamerlid / vz. 

Islam & Burgerschap 
26-mrt- CNV Solidariteit Stadion Galgenwaard Hans de  Backer  Eerste Kamerlid I 
04 

- 
tussen (Utrecht) directeur FC Utrecht / 
generaties vz. Ouderenbond I 

CNV jongeren  etc.  
6-apr- NJR Jeugdbeleid Café Poort van Kleef Hans de  Backer  PJOsl 
04  (Utrecht)  jongerenorganisaties 
14-apr- VU Amsterdam PJO debat Vrije Universiteit Hans de  Backer  PJO's (o.a. Driek van 
04  Vugt) 
19-apr- EFR (studievereniging) Actualiteit Erasmus Universiteit Hans de  Backer  o.a. Femke Halsema I 
04 Stef Blok / Maurice de 

Hond/Leo Stevens! 
Aad Veenman / Arnold 
Heertje 

6-mei- CDJA Harderwijk Europa Catharinakapel Hans de  Backer  Ester de Lange  (EP  
04 (Harderwijk) kandidaat CDA) I  JS  / 

CDJA 
11-mei- SGP Ede Actualiteit Jeugdcentrum Peptalk Hans de  Backer  JF! Dwars / 
04  (Ede) Perspectief 

2-mei- NOS Jongerenjournaal Mediapark Hilversum Hans de  Backer  Nationale Jeugdraad 
05 afvaardiging 
26-mei- InHolland Jongerenbeleid InHolland  Diemen  Hans de  Backer  PJO's 
04  

7-jun- Dwars Europa Dwars pand Utrecht Hans de  Backer  Dwarsers 
04  

1-jul-04 JEEP (Jongeren en Lokaal Raadszaal stadhuis Hans de  Backer  PJO's 
Eindhovense Politiek)  

7-dec- Van Nationalen Theater in Rotterdam Hans de  Backer  Boris van der Ham 
04 Oldenbarneveltdenktank identiteit (D66), Jos de Beus 

(politicoloog), Michiel 
Smit (NieuwRechts) 

71.3. Overzicht van de mediamomenten 
In 2004 is er ondanks de personele problemen een continue persbeleid gevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een continue stroom mediamomenten. De weigering van Minister de Geus (SZW! 
CDA) van de Liberaal van het Jaar trofee leverde meteen aan het begin al de meeste media op. 

I Datum 1 Medium 1 Rubriek I Pag.  I Onderwerp I 
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Januari 
2-jan-2004 HP / De Tijd Omslaqartikel De eenzame striid van Avaan Hirsi Ah 
2-jan-2004 Omroep Zeeland Middagprogramma Jonge politici over komend jaar (met 

Paul van As) 
3-jan-2004 Trouw Recensie Rokersleed en mannenleed (n.a.v. 

artikel HP I Tijd over Hirsi All) 
7-jan-2004 Volkskrant Peiling Paul van As over: 'hedendaagse jeugd 

is onverdraagzaam' 
9-jan-2004 www.nieuws.nl  

www.planet.nl  
www.essent.nl  

 Minister de Geus weigert prijs JOVD 
9-jan-2004  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
9-jan-2004  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Volkskrant Binnenland 3 Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Noordhollands Dagblad Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Leeuwarder Courant Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Friesch Dagblad Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Dagblad van het Noorden  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Apeldoornse Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Barneveldse Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Dagblad Flevoland  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
1 0-jan-2004 Dedemsvaartse Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Deventer Dagblad  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Gelders Dagblad  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 De Gooi- en Eemlander  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Goudsche Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Haarlems Dagblad  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 ljmuider Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Meppeler Courant  Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Nieuw Kamper Dagblad Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Steenwijker Courant Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Veluws Dagblad Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Zwolse Courant Minister de Geus weigert prijs JOVD 
10-jan-2004 Leidsch Dagblad Minister de Geus weigert prijs JOVD 
22-jan-2004 Ommelander Courant Nieuws 9 Aandacht voor Nieuwjaarstoespraak 

Van As (afd. Noord-Groningen) 
28-jan-2004 Echo Amsterdam Nieuws 3 Aankondiging debat Dangerouz Mindz 

met Hans de  Backer  
29-jan-2004 Volkskrant Column Marcel van 

Dam 
1 JOVD genoemd in column over 

 terrorisme. 
30-jan-2004 Volkskrant Forum 13 Foto bij artikel over richtingenstrijd VVD 
31 -jan-2004 Volkskrant Binnenland 

(achtergronden) 
2 JOVD aangehaald in artikel 

richtingenstrijd 
31 -jan-2004 Nederlands Dagblad Binnenland 

(achtergronden) 
35 
_____ 

JOVD aangehaald in artikel 
richtingenstrijd 

31 -jan-2004 Elsevier 11 JOVD aangehaald in artikel over Mark 
Rutte 

31-jan-2004 Friesch Dagblad Column Sytze Faber 1 JOVD aangehaald met Liberaal van het 
Jaar De Geus 

Februari 
2-feb-2004 Het Parool Binnenland 4 JOVD aangehaald in artikel fusie/flirt 

VVD met D66. 
3-feb-2004 Volkskrant Eonomie (Peiling) 7 Hans de  Backer  over rollators uit AWBZ 
4-feb-2004 Metro Column Pamela 4 

Hemelrijk  
Ferdi de Lange als LV genoemd 

4-feb-2004 Echo Nieuws 7 Verslag debat Dangerouz Mindz met 
Hans de  Backer  
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7-feb-2004 NRC Handelsblad Binnenland 2 JOVD genoemd in portret De Grave. 
14-feb-2004 Nederlands Dagblad Binnenland (politiek) 10 JOVD in citaat Halsema voor  GL  

partijcongres 
24-feb-2004 Trouw Verdieping 12 JOVD genoemd in artikel 

immigratiebeleid. 
25-feb-2004 West-Brabander Nieuws 4 JOVD genoemd in artikel over PJP 

project 
28-feb-2004 RTV Utrecht Regionleuws  Verslag JOVD Lustrumcongres + foto 
Maart  

Politiek! (VVD magazine) Opinie 40 Hans de  Backer  over monarchie 
CNV magazine Nieuws 1 Verslag debat CNV over solidariteit 

tussen generaties met Hans de  Backer  
1-mrt-2004 Radio I De Ochtenden JOVD 55 jaar 
1 -mrt-2004 Volkskrant Binnenland 2 Reportage over Lustrumcongres + foto 
1-mrt-2004 NRC Binnenland 2 JOVD aangehaald in artikel over 

(achtergronden) Minister De Geus (Liberaal van het 
Jaar) 

1-mrt-2004 Nieuwsbode (ed. Zeist) Voorpagina 1 JOVD Lustrumcongres 
1-mrt-2004 Utrecht Studentenradio Nieuws Toelichting Hans de  Backer  op 

Lustrumcongres 
2-mrt-2004 Metro Binnenland (nieuws) 2 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 

actie 
2-mrt-2004 Teletekst pag. 120/3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 

actie 
2-mrt-2004 NRC Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 

actie 
3-mrt-2004 Barneveldse Courant Binnenland (nieuws)  Ii  JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 

actie 
3-mrt-2004 Het Parool Binnenland 4 SGJP'er geeft promotie-advies voor 

JOVD 
4-mrt-2004 Volkskrant Brieven 12 Reactie S. Raktoe/S. Berk (afd. Leiden) 

op artikel Lustrumcongres over 
verdraagzaamheid binnen JOVD 

4-mrt-2004 Brabants Dagblad Binnenland (nieuws) 6 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

4-mrt-2004 Rotterdams Dagblad Binnenland (nieuws) 5 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

5-mrt-2004 Radio 538 Column Peter Over uitspraken Nathan Soomer op 
Heerschop in 'Evers Lustrumcongres 
staat op 

5-mrt-2004 BN De Stem Binnenland (nieuws) 5 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

6-mrt-2004 Goudsche Courant Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

7-mrt-2004 Leeuwarder Courant Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

8-mrt-2004 Prov. Zeeuwse Courant Binnenland (nieuws) 4 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

9-mrt-2004 De Gelderlander Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

10-mrt-2004 De Limburger Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

11-mrt-2004 Deventer Dagblad Binnenland (nieuws) 5 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

12-mrt-2004 Amersfoorste Courant Binnenland (nieuws) 2 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

13-mrt-2004 NOVA Nederland 3 (22:30-  Soler  Berk namens JOVD bij discussie 
23:00) over integratie. 
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13-mrt-2004 Veluws Dagblad Binnenland (nieuws) JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

14-mrt-2004 Noordhollands Dagblad Binnenland (nieuws) 3 JOVD ledenaantal in bericht over SGJP 
actie 

24-mrt-2004 KRO Reporter (TV) Reportage over JOVD genoemd naar aanleiding reis 
politieke reizen Godart van Gendt naar VS 

26-mrt-2004 Utrecht Studentenradio Nieuws Reactie Hans de  Backer  op HOOP en 
actie 'Platform Puinhoop' 

26-mrt-2004 Trouw de Verdieping 600 JOVD genoemd in portret Gijs de Vries. 
27-mrt-2004 Trouw Binnenland 2 Verslag debat CNV over solidariteit 

tussen generaties met Hans de  Backer  
29-mrt-2004 
29-mrt-2004 

Volkskrant 
NRC Handelsblad 

Binnenland 
Binnenland 

2 
2 

JOVD genoemd in portret  Annette  Nijs. 
JOVD genoemd in portret Gijs de Vries. 

31 -mrt-2004 Volkskrant Binnenland 4 JOVD genoemd in interview met Bart 
Jan Spruyt 

April  
9-apr-2004 Het Parool Binnenland 4 JOVD genoemd in portret Rutte. 
10-apr-2004 Troskamerbreed Radio 1 / Nederland 

2(TV) 11:00 - 
12:00  

Debat PJO voorzitters met Paul Laane 

I 3-apr-2004 Nederlands Dagblad Televisiegids 10 Aankondiging Troskamerbreed met Paul 
Laane 

11-apr-2004 Eindhovens Dagblad Televisiegids 4 Aankondiging Troskamerbreed met Paul 
Laane 

19-apr-2004 NOS Journaal Kort nieuws Item over debat aan Erasmus Universeit 
met Hans de  Backer  

22-apr-2004 Radio  Action  Actualiteiten Telefonische reactie van David 
Vermorken 

29-apr-2004 Volkskrant Peiling 9 Paul Laane over Wim Kok en 
salarisverhoging ING 

Mei 
i op de middag Radio I (16:10- Debat met Loes Ypma over toekomst 

16:20) sociale zekerheid 
1-mei-2004  SUM  Discussie over 

terrorisme  
Debat met o.a. Paul Laane 

8-mei-2004 Spijkers met Koppen Radio 2 (14:00- 
14:30) 

Debat Paul Laane vs. Ouderbond over 
AOW 

17-mei-2005 Omroep Brabant TV  Deckers  op 
Donderdag 

JOVD bij debat over Europese 
 Verkiezingen 

Juni  
2-jun-2005 2Vandaag Europese 

Verkiezingen 
Hans de  Backer  stelt vraag tijdens 
internetuitzending vanuit Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

9-jun-2034 Trouw de Verdieping Il JOVD genoemd in artikel over Rutte. 
9-jun-2004 Volkskrant Binnenland 2 Paul Laane over uitspraken Hans 

Dijkstal (jodenster en Verdonk). 
10-jun-2004 NRC Handelsblad Binnenland 3 JOVD genoemd in artikel over Nijs. 
10-jun-2004 Trouw Nederland 3 JOVD genoemd in artikel Nijs. 
16-jun-2004 NRC Handelsblad Binnenland 3 JOVD genoemd in artikel over Rutte. 
17-jun-2004 Volkskrant Binnenland 2 JOVD genoemd in artikel over Rutte. 
18-jun-2004 HP! De Tijd Eerste Persoon 16/17 Portret Paul Laane 

Juli 
www.d66.nl  

- 

Plaatsing persbericht over 
bezuinigingen op onderwijs. 

Augustus 
Radio I Journaal Radio 1 (vanuit 

Dudok) 13:00-14:00 1  1 
Paul Laane bij radiodebat met o.a. Eline 
van de Broek 
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30-aug-2004 1 Volkskrant J Binnenland 13 1 JOVD genoemd in column Jan Blokker. 

September  
hele maand www.andereoverheid.nl  Paul Laane over andere overheid. 

2-sep-2004 Trouw Voorpagina 1 JOVD genoemd in artikel over Rutte. 

3-sep-2004 Algemeen Dagblad Binnenland 5 JOVD genoemd in artikel plannen Rutte. 

4-sep-2004 Het Parool Amsterdam 14 JOVD genoemd in artikel De Grave. 

12-sep-2004 Radio I Journaal Radio I (vanuit 
Dudok) 13:00-14:00 

Hans de  Backer  in debat over integratie, 
Geert Wilders uit VVD en ingrepen 
sociale zekerheid 

16-sep-2004 NRC Handelsblad Binnenland 2 JOVD genoemd in artikel plannen Rutte. 

16-sep-2004 Ad Valvas (weekblad VU) Opinie 2 Artikel Hans de  Backer  over plannen 
Rutte. 

22-sep-2004 Radio 1 16:00 - 17:00 Julius Lindenbergh over Miljoenennota. 

24-sep-2004 NRC Handelsblad Opinie 7 JOVD genoemd in opinieartikel 
onderwijs. 

Oktober  
6-okt-2004 Trouw Economie 2 Paul Laane in artikel over jongeren en 

prepensioen. 
8-okt-2004 SPITS! Advertentie Advertentie Liberale Jongerendag 

Haarlem 
1 0-okt-2004 Netwerk Paul Laane over solidariteit tussen 

generaties. 
18-okt-2004 www.riu.nl  JOVD protest genoemd in bericht over 

verkiezingen Wit-Rusland. 
23-okt-2004 RTV Noordholland Paul Laane in debatprogramma. 

24-okt-2004 Villa Achterwerk Nederland 3 (10:10- 
10:15) 

_ 

Paul van As en Hans de  Backer  over 
JOVD (opgenomen dec 2003). 

30-okt-2004 Algemeen Dagblad Achtergrond 29 JOVD genoemd in artikel Rutte. 

November  
Novembereditie Scope (Magazine 

Industria I TU/e) 
Artikel productiviteit' Hans de  Backer  over langer werken en 

arbeidsproductiviteit. 
Portret actieve 
studenten  

Portret Hans de  Backer.  

4-nov-2004 BNR nieuwsradio 19:15 - 19:20 uur Hans de  Backer  over Sociale 
Dienstplicht. 

8-nov-2004 NRC Handelsblad Binnenland 2 JOVD genoemd in artikel over Remkes. 

12-nov-2004 Trouw de Verdieping 16 JOVD genoemd in portret Remkes. 

20-nov-2004 www.nu.nl   Hans de  Backer  over Ayaan Hirsi Ah. 

20-nov-2004 Reformatorisch Dagblad JOVD wil vrijheid godsdienst schrappen 
(n.a.v. debat Paul Laane) 

24-nov-2004 Brabants Dagblad Binnenland 7 Eindhovenaar voorzitter JOVD. 

Eindhovens Dagblad  13  

25-nov-2004 Trouw Mensen 5 Hans de  Backer  voorzitter JOVD. 

25-nov-2004 Eindhovens Dagblad Binnenland 5 Portret Hans de  Backer.  

25-nov-2004 Cursor (TU/e blad) Korte Berichten 1 Hans de  Backer  voorzitter JOVD. 

26-nov-2004 Radio 1 15:20-15:30 uur Hans de  Backer  over politiek leider 
VVD. 

29-nov-2004 Volkskrant Service 13 Hans de  Backer  voorzitter JOVD. 

29-nov-2004 De Telegraaf Carrierejournaal T4 Hans de  Backer  voorzitter JOVD. 

29-nov-2004 Omroep Brabant Radio Robbertje Bartol Interview Hans de  Backer  (18:15-18:25 
uur) 

29-nov-2004 BNN Radio BNN  united  Hans de  Backer  over accijns op 
kerosine en milieu (21:05-21:10) 

30-nov-2004 Radio 2 Hans de  Backer  over Ayaan Hirsi Ah 
(17:10-17:15) 

December 



10-dec-2004 Studentenradio Utrecht Hans de  Backer  in debat met David 
Rozemij  (ISO)  over onderwijs (18:10- 

____________ 
 18:20) 

23-dec-2004 Cursor (TUle blad) Mensen 2 Portret Hans de  Backer.  
24-dec-2004 Radio I 1 op de middag Hans de  Backer  met terugblik op 2004 

(o.l.v. Sjors  Frohlich)  (16:00 - 17:00) 

7.2. Deelconlusie 
Het afwijzen van de prijs Liberaal van het Jaar door minister De Geus heeft voor veel aandacht in de 
media gezorgd. Hoofdzakelijk is in 2004 de JOVD naar voren gekomen in landelijke dagbladen. 
Daarnaast enkele radio-optredens, en interviews met regionale televisie en niet-tradionele media. 

8. Internationaal 

& 1. Algemeen 
Het jaar 2004 heeft een aantal barrières doorbroken. Met de goede inzet van een groot aantal 
JOVD'ers zijn er projecten gerealiseerd die voorheen onmogelijk bleken. Specifiek noemen we de 
Eurotour naar Estland. Deze uitwisseling heeft bijna 30 JOVD'ers een Baltische ervaring rijker 
gemaakt! 

De nadruk heeft dit jaar gelegen op het enthousiasmeren van een grote groep nieuwe mensen bij het 
internationale werk van de JOVD. Uiteindelijk is vrijwel geen enkel evenement van IFLRY en LYMEC 
voorbij gegaan in afwezigheid van een of meerdere JOVD'ers. Daarnaast is de JOVD pro-actief 
geweest in de eigen organisatie van internationale uitwisselingen in Nederland en in het buitenland 

De JOVD heeft aan het begin van het jaar twee uitnodigingen gekregen van externen om zich te 
verdiepen in internationale onderwerpen. De Amerikaanse ambassade heeft de JOVD uitgenodigd om 
een afgevaardigde naar de Verenigde Staten te sturen om de Democratische  primaries  en het 
electoraal proces van dichtbij te zijn. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft ons 
uitgenodigd om met alle PJO's een week lang met Israëliërs en Palestijnen van gedachten te wisselen 
over het Midden-Oosten conflict. 

In de zomer van 2004 heeft de JOVD besloten om een gooi te doen naar de organisatie van het 
LYMEC congres van april 2005. Nog geen anderhalf jaar na het bezoek van IFLRY aan Nederland, 
heeft de JOVD de kans gegrepen om nogmaals een prestigieus internationaal evenement te 
organiseren. 

8.2. Activiteiten 

8.2.1.6-8 februari - LYMEC seminar:  "The European Union:  a State?" 
Organisatie: LYMEC, Jeunes Radicaux 
Aanwezig: Godart van Gendt, Herman van Hunnik 

Hoe kan de EU zich in de toekomst het beste kan organiseren zodat de uitdagingen waarvoor 
Europese nationale staten worden gesteld effectief kunnen worden aangepakt? Fransen hebben de 
reputatie dat voor een supranationaal Europa zijn, zo lang het een Frans Europa is. De organisatie 
bevestigde dit stereotype, door een voorschot te nemen op de beste vorm van staatsinrichting. De 
Europese Unie kan het beste als (Franse) Republiek doorgaan. Het uitgangspunt hiervoor is dat de 
Europese Unie gezien wordt als een supranationale staat. 



De organisatie had verschillende sprekers uitgenodigd om te bekijken welke onderdelen van de 
Europese Unie wel en welke onderdelen niet aangemerkt kunnen worden als essentiële voorwaarden 
om het gebied tot staat te benoemen. In Nederland wordt met name de nadruk gelegd op politieke 
aspecten. De staatsrechtelijke inrichting staan op de voorgrond, terwijl er in andere landen ook 
gesproken wordt over zaken zoals culturele integratie. Bij dit laatste kan onder meer gedacht worden 
aan een gemeenschappelijke taal of een gemeenschappelijk kunstbeleid. - 

De minimale vereisten waren volgens de deelnemers territoriale onafhankelijkheid, burgers, een 
regering die door deze burgers erkend wordt en een justitieel systeem. Het doorslaggevende 
argument om Europa geen staat te noemen was dat landen nog altijd uit de Europese Unie kunnen 
stappen. 

8.2.2. 1-12  maart  - International Visitor's Program - JOVD goes USA  
Organisatie:  US State Department  
Aanwezig:  Godart van Gendt  

Afgevaardigden van elk van de vier grote politieke jongeren organisaties (JOVD,  JS, JD,  CDJA) waren 
door de Amerikaanse ambassade uitgenodigd 'to  see democracy  at  work'..  

Rondom de voorverkiezingen van de Democratische presidentskandidaat zijn wij in gesprek gegaan 
met politici, campagne medewerkers, en de politieke jongeren.  "The  US State  Department"  heeft een 
fantastisch programma neergezet, met bezoeken aan o.a. de  'Federal Election Commission'  (FEC),  
Young Democrats, Democratic-  en  Republican National Committees  (DNC, RNC), Green Party, Bush-
Cheney  '04  Re-election Campaign Headquarters  en de Nederlandse ambassade in Washington D.C. 
Daarnaast hebben we ook verschillende campagne bureaus bezocht in Austin, Texas. 

8.2.3. Maart 2004 - IFLRY seminar over Globalisering, Litouwen 
Organisatie: IFLRY, lidorganisaties Litouwen 
Aanwezig: Benjamin Derksen, Jeroen Benning 

Sociale- en economische rechten in een steeds 'kleinere' wereld werden onder de loep genomen bij 
dit seminar van IFLRY. Een soevereine staat van tegenwoordig is allang niet meer het voor te stellen 
eiland met eigen wetten en regels. Internationals wetgeving speelt een steeds belangrijkere rol. 
Regeringsleiders hebben na de Tweede Wereldoorlog ingezien dat schending van mensenrechten (en 
dus sociale en economische rechten) onacceptabel is. Na de oorlog zijn de VN opgericht en is een 
start gemaakt om binnen Europa eendrachtelijk te regeren. 

De ontwikkelingen brengen vragen met zich mee. Bijvoorbeeld of iedereen gelijke rechten en 
gelijkwaardig behandeld kan worden; of dat in relatief of absoluut perspectief beoordeeld moet 
worden. Tevens is de vraag wanneer bovenstaande rechten geschonden worden, interessant. Ook de 
vergelijking met Westerse en niet-Westerse mensenrechten is een belangrijk onderwerp waarover 
gediscussieerd is. 

8.2.4. April 2004 - LYMEC seminar  "The future expansion  of  the  EU:  
accession  of  South-Eastern European countries"  
Organisatie: LYMEC, lidorganisaties in Kroatië 
Aanwezig: Laurens  Heinen,  Bram van der Bruggen,  Michelle  van der Burg, Godart van Gendt 

De discussie over de grenzen van de Europese Unie en de mogelijke uitbreiding met Zuidoost 
Europese staten is georganiseerd door de meerdere liberale jongerenorganisaties uit Kroatië. De 
uitbreiding met tien landen, die een aantal weken na het seminar zou volgen, mocht het toekomstige 
uitbreidingsproces niet stil leggen. Wanneer een land in de Balkan voldoet aan de Kopenhagen 
criteria, zou deze tot de EU mogen toetreden. Het argument dat ook de EU klaar moet zijn voor een 
nieuwe uitbreiding werd niet als valide argument gezien. 

De JOVD heeft in Zagreb haar kanttekeningen geplaatst bij een te snelle uitbreiding van de Europese 
Unie. Hoe gaat het met de EU in 2005? Zullen de essentiële institutionele vraagstukken opgelost 
worden? Zorgen de oplossingen aangedragen door de Conventie voor een werkbare Unie? Zal de 
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Grondwet ook daadwerkelijk worden aangenomen in 2005? Kan je wel uitbreiden met Kroatië, zonder 
tegelijkertijd met Bosnië-Herzegovina? 

8.2.5. April 2004 - LYMEC Congres, Kroatie 
Aanwezig: Laurens  Heinen, Michelle  van der Burg, Bram van der Bruggen, Godart van Gendt 
Organisatie: LYMEC, lidorganisaties in Kroatië 

Tijdens het jaarlijkse statutaire congres van LYMEC is een nieuw bestuur van LYMEC gekozen. De 
(financiële) jaarverslagen en plannen voor het komende jaar zijn doorgesproken. Diverse politieke 
resoluties, waaronder een resolutie over de legalisering van prostitutie die was ingediend door de 
JOVD en de  JD,  zijn aangenomen. Daarnaast is een resolutie over de rechten van individuele leden 
kort aangestipt. Een vervolgdiscussie zou gedurende het jaar worden georganiseerd. Op het moment 
is er vaak voor individuele leden van LYMEC een kleine meerwaarde van een lidmaatschap. Hierdoor 
vallen een groot deel van deze individuele leden af. Individuele leden binnen LYMEC zullen er voor 
zorgen dat de koepelorganisatie zich niet exclusief richt op de nationale jongerenorganisaties, maar 
ook op individuele Europeanen. 

8.2.6. Mei - Israel PJO reis 
Organisatie: CiJO, CIDI 
Aanwezig: Godart van Gendt, Klaas-Jeroen Terwal 

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) en haar jongerenorganisatie (CiJO) hebben alle 
PJO's in Nederland met een tweetal afgevaardigden uitgenodigd om een week kennis te maken met 
de Israëlische jongerenorganisaties. Naast afgevaardigden van de gebruikelijke PJO's (CDJA,  JD, JS)  
waren ook de Jonge Fortuynisten, Perspectief (jongeren van de ChristenUnie), en de SGJP aanwezig. 
DWARS (jongeren van GroenLinks) en ROOD (SP) hebben niet gereageerd op de uitnodiging. 
Klaarblijkelijk waren ze van mening dat een 'propaganda tour' van Israel niet geschikt zou zijn. 

Het is geen propaganda tour geworden. Uiteraard is het zo dat we vooral de Israëlische kant van het 
verhaal hebben gehoord. We hebben niet met veel Palestijnen gesproken. Wel hebben we gesproken 
met de rector van de Al Quds universiteit, de Palestijnse universiteit in Oost-Jeruzalem. 

De feitelijke informatie die je kan lezen in ons eindverslag vormt slechts het tipje van de ijsberg. De 
ervaring die we hebben opgedaan doordat we een week in Israel hebben kunnen praten, feesten, 
demonstreren, slapen en eten vormt de meerwaarde. Een paar korte indrukken:  
Neil  Lazarus heeft ons gewezen op de significantie van de sirene van een ambulance. Elke Israëliër 
spitst de oren. Bij een zestal sirenes wordt de televisie aangezet. 
Op elke hoek en bij elk winkelcentrum zie je een tiental of tientallen jonge soldaten tussen de 18 en 21 
zitten, staan en praten. Wanneer je ze zo op straat ziet lijken het net volwassen 'scouts'. Alleen het 
grote geweer laat iets anders weten. Zij krijgen geen studentenkorting maar soldatenkorting op een 
maaltijd. 
Het Israëlisch-Palestijns conflict is dagelijks te volgen op de Nederlandse journaals. Wat is het een 
klein gebied! Mensen wonen in Tel-Aviv en werken in  Jerusalem:  driekwartier rijden. Je doet 
regelmatig langer over Utrecht - Den Haag! 
Europa heeft een zeer slechte naam in het Midden Oosten. Al zijn Europeanen zelf nog op zoek naar 
een gemeenschappelijk identiteit, de Israëliër heeft in ieder geval een kenmerk gevonden: 'jullie 
Europeanen begrijpen niets van het conflict!' 
150.000 man demonstreren voor terugtrekking uit  Gaza.  10.000 jongeren vieren een straatfeest in  
Jerusalem.  Het leven gaat ondanks alles door. 

Zoals Ami Ayalon tijdens zijn gesprek noemde: je kan in drie dagen door het gebied rijden, je zult 
4000 jaar nodig hebben om het conflict te begrijpen. Als simpele Europeaan vind ik dit een wel erg 
negatief standpunt! Deze instelling maakt het haast onmogelijk voor de mensheid om dit conflict tot 
een einde te brengen. 

Het conflict wordt naarmate de jaren vorderen steeds persoonlijker. Aan beide kanten van het conflict 
is vrijwel iedereen in de familie of vriendenkring getroffen met dood of gewonden. Hierdoor klinkt het 
volgende standpunt naïef: Het conflict moet met een gezonde dosis pragmatisme worden opgelost. 
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Met religieuze fundamentalisten aan Israëlische en Palestijnse zijde valt natuurlijk niet over 
pragmatisme te praten. Gelukkig zijn deze fundamentalisten nog steeds ver in de minderheid. 

Gedurende de week heb ik regelmatig gehoord: "Iedereen weet hoe de eindoplossing er uitziet, alleen 
het proces is zo verschrikkelijk moeilijk." Je legt de meningsverschillen van Israëliërs en Palestijnen 
bloot bij discussies over 'proces'. Onderhandel je met de Palestijnse Autoriteit terwijl er links en rechts 
van je nog zelfmoordaanslagen worden gepleegd? 

Probeer het vertrouwen weer te herwinnen en creëer een reëel toekomstbeeld waar politici en burgers 
naar kunnen streven. Graag teken ik  "The  Statement of  Principles"  van Ayalon en Nusseibeh! Maar 
dat mag ik als Nederlandse burger niet... 

8.2.7.13-21  juni  - IFLRY seminar "Advocating Human Rights: Position of 
Young People in Society",  Maleisië 
Aanwezig:  Godart van Gendt 

Het seminar heeft plaatsgevonden in Kuala Lumpur, Maleisië. Voor het eerst heeft IFLRY een seminar 
georganiseerd in Azië. De JOVD heeft daar kennisgemaakt met jongerenorganisaties uit Maleisië, 
Indonesië, Taiwan, Sri Lanka, Cambodja, Nepal, Filippijnen, Singapore, Thailand... Veel van deze 
organisaties bezochten voor een eerste keer een evenement van de wereld overkoepelende liberale 
federatie. 

Mensenrechten, het respecteren van de individuele mensenrechten, is bij uitstek een liberaal 
onderwerp. Toch waren de meningen van een aantal 'liberale' organisaties uit Zuidoost-Azië 
betreffend mensenrechten verschillend. Discussies over de universele aard van de mensenrechten, 
het cultuurrelativisme, het belang van een staat (en de ondergeschiktheid van het individu) zijn in alle 
openheid gevoerd. Er zijn meer dingen die de jongeren bindt dan dat ze scheidt! 

8.2.8. 20-21 juni: IFLRY  Executive Committee  - Singapore 
Organisatie: IFLRY Bureua 
Aanwezig: Godart van Gendt 

De huishoudelijke vergadering van IFLRY in Singapore gehouden. Tijdens deze huishoudelijke 
vergadering is ook een 'openbaar debat' georganiseerd. Het is een hele exercitie om een dergelijk 
debat te organiseren in Singapore. Een vergunning moet aangevraagd worden voor elke spreker, 
stempels worden geplaatst in de paspoorten... Vrijheid van meningsuiting, vereniging, en vergadering 
zijn bij verre weg niet vanzelfsprekend in de Staat Singapore. Oppositievoeren gebeurt slechts in de 
marge. Al meer dan vier decennia is er een enkele partij aan de macht met meer dan 90% van de 
zetels in het parlement. 

De jongerenorganisatie van de Singapore  Democrats,  een van de oppositiepartijen van Singapore, is 
lid van IFLRY. 

8.2.9. 26-30  juni: ASEM  Youth Dialogue on Sustainable Development - 
Hanoi, Vietnam  
Organisatie: ASEM  (Asia-Europe Meeting) Secretariat  
Aanwezig:  Godart van Gendt 

Op uitnodiging van ASEM en op voordracht van LYMEC, is de JOVD ook bij een jongeren dialoog 
over duurzame ontwikkeling geweest in Hanoi, Vietnam. ASEM is een organisatie dat 
regeringsvertegenwoordigers uit Europa en Azië diverse keren per jaar bij elkaar brengt om 
gezamenlijke problemen en uitdagingen te bespreken. Uiteraard zullen het democratisch gehalte van 
een aantal regeringen niet direct onder de aandacht worden gebracht bij de verschillende 
bijeenkomsten. Samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, daarentegen, is onschuldig! 
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Vertegenwoordigers uit vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie en staten in Azië waren aanwezig 
bij dit evenement. Het zou, bijvoorbeeld, een van de weinige keren geweest kunnen zijn dat een 
vertegenwoordiger van de JOVD in gesprek is gegaan met een vertegenwoordiger van de Chinese 
staat. De ambassadeut van China in Nederland heeft ons in november 2004 nogmaals een kans 
gegeven. Op zich zijn dit gesprekken die interessante zijn om te voeren! 

Na afloop van deze dialoog is er een resolutie aangenomen waarin het jongerenperspectief op 
duurzame ontwikkeling wordt gepresenteerd. De JOVD heeft geijverd om het nucleaire alternatief in 
de resolutie te plaatsen. Uiteindelijk is nucleair niet genoemd. Gezien de noodzaak om met 
eenparigheid van stemmen een resolutie aan te nemen, en de weerstand van de delegaties van 
Europese jeugdraden, is het niet gelukt om het alternatief in de resolutie expliciet te noemen. Wel is 
opgeschreven dat alle technologieën die de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen moeten 
worden onderzocht en zeker niet in de nabije toekomst mogen worden uitgesloten. 

8.210. 18-25 juli - IFLRY /LYMEC  Summer  School  "Conflicts  in  Areas  of 
Ethno-Political  Tension"  
Organisatie: IFLRY/ LYMEC, TNL Roemenië 
Aanwezig: Godart van Gendt,  Michelle  van der Burg, Sjoerd de Koning, Bram van der Bruggen 

Aan de kust van de Zwarte Zee (Constanza, Roemenië) is de gezamenlijke  'Summer  School" van 
IFLRY en LYMEC georganiseerd. In Roemenië zijn o.a. de conflicten in Ierland, de Balkan en de 
Kaukasus aan bod komen. 

8.2.11. 8-14  augustus  - World Youth Festival, Barcelona en IFLRY 
seminar  "Role  of  small nations  in a globalized  world"  
Een tweetal JOVD'ers zijn afgereist om op deze gigantische jongerenmanifestatie in Barcelona 
aanwezig te zijn! De organisatoren hebben bijna 10.000 jongeren ontvangen; Gedurende deze week 
heeft IFLRY een zomer kamp georganiseerd met als onderwerp:  "Role  of  small nations  in a globalized  
world".  

De JOVD zal bij een volgende keer een dergelijk wereld festival geen prioriteit moeten geven. Wegens 
het karakter van het festival is het erg moeilijk om gestructureerd contacten te leggen waar 
daadwerkelijk iets mee kan worden gedaan. Toch heeft onze aanwezigheid ook zijn voordelen gehad. 
De JOVD heeft kennis kunnen maken met organisaties uit landen in Afrika, het Midden Oosten, en 
Azie die op gebruikelijke bijeenkomsten zeker niet aanwezig zijn. 

Aanwezig: Godart van Gendt, Sandra Reynaers 

8.212 21-28 augustus: Eurotour Estland 

Ruim 20 JOVD'ers zijn naar Estland afreist voor een uitwisseling met liberalen uit Litouwen en 
Estland. De Eurotour was voor de JOVD een Vrij nieuwe ervaring. Voor het eerst in jaren werd er door 
het initiatief van twee leden een grootscheepse internationale activiteit opgezet met als doel een zo 
groot mogelijke groep jongeren te bereiken om zo het multipliereffect van een internationale activiteit 
optimaal te benutten. 

In alle aspecten, van positieve tot negatieve, heeft de JOVD als Organisatie veel geleerd van de 
Eurotour. De Eurotour organisatorisch allerminst vlekkeloos verlopen. We zijn veel problemen 
tegengekomen die vooral te maken hadden met de lokale partnerorganisatie. In de brede zin van het 
liberalisme was het voor de JOVD een grote ervaring. De 'liberalen' uit Estland en Litouwen bleken 
zeker een heel andere opvatting te hebben over vooraanstaande politieke zaken dan de gemiddelde 
JOVD'er. En natuurlijk het feit dat een grote groep Nederlanders meer te weten is gekomen over twee 
culturen en landen is van enorme waarde. Een groot deel van het enthousiasme van de deelnemers is 
na de uitwisseling ingezet om nieuwe JOVD projecten te organiseren. Zo werken er in 2005 mensen 
aan een  Summer  School in samenwerking met een aantal Balkan staten, en is er een studiereis naar 
Turkije georganiseerd. 

Deelnemers 
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Frederiek Bulten: "Wat ik verder geleerd heb is dat interculturele communicatie nog steeds iets van de 
ongrijpbaarste onderwerpen is, maar des te essentiëler en dat er met de juiste verwachtingen en een 
goede dosis respect ontzettend leuke activiteiten kunnen worden gerealiseerd.» 

Sandra Reynaers: "Het was een gevarieerd programma met zowel aandacht voor politieke discussie, 
cultuuroverdracht maar waarin zeker ook genoeg ruimte is gelaten voor vrije tijd en gezelligheid zodat 
de deelnemers elkaar ook op informele wijze hebben leren kennen. We hebben gevist, gebowld en 
het Estse nachtleven meegemaakt." 

Aan wezici: 
Bas Bruurs Martijn Bruijstens 
Bram van der Bruggen Martijn Nijkamp 
Edo Aalbers Michiel Majoor 
Erik Jan van der Vlies Noortje Linnekamp 
Evelien van Hilten Rob Lagendijk 
Floris Marcello Grasiosi Robert Jan Maaskant 
Frederiek Bulten Sandra Reynaers 
Godart van Gendt Sjoerd de Koning 
Hans de  Backer  Thomas van Kuilenborg 
Jan van Run Tineke Prins 
Jasper Honkoop Tom Gorny 
Lotte Bok Jeroen Benning -  Group  Leader 
Mariet van Buuren  Kahn  Anev -  Group  Leader 

- - 
Sander Janssen -  Group  Leader 

8213. September - Asia-Europe Youth Network for Sustainable 
Development - Strategic Workshop, Tagaytay, Filipijnen  
Organisatie: ASEM  - Asia-Europe Meeting  
Aanwezig:  Godart van Gendt  

Tussen 10 september en 15 september heb Ik in de Filippijnen bij een zogenaamde  'Strategic  
Planning Workshop' van de  Youth  Network  for Sustainable Development  nagedacht over nut en 
functie van dit netwerk. Deze workshop werd gehouden als vervolg op de  Youth Dialogue  die eind juni 
is georganiseerd door ASEF in Hanoi, Vietnam. 

Na het weekend hadden we een concreet plan op papier om de samenwerking van jongeren 
organisaties op het (brede) gebied 'Duurzame Ontwikkeling' te verankeren. De samenwerking kan op 
veel manieren: 
- politieke meningen! debatten / seminars over het thema 
- uitwisselings projecten; jongeren gaan zelf aan de slag met duurzaamheid 
- uitwisselen van 'best  practices'  door facilitering van een overkoepelende organisatie => het 
secretariaat van het  'Youth  Network  on Sustainable Development'  

Voor de JOVD is vooral de eerste vorm van samenwerking interessant. Al zullen de seminars een 
brede politieke ideologie moeten vertegenwoordigen om in aanmerking te komen voor ASEF  (Asia-
Europe  Foundation) fondsen, de mogelijkheid om nauwer samen te werken met Aziatische jongeren 
lijkt me een buitenkans! 

De  jongerenorganisaties aanwezig, uit Azië:  
Brunei Youth Council, Vietnam Youth Federation, YSDA-Pilipinas Inc. (Youth for Sustainable 
Development Assembly), My Zoo Volunteer Group Foundation, Tanggol Kalikasan (Defense of 
Nature), Philippine Normal University (PNU), Indonesian Forum for Sustainable Development (IFSD),  
Banteng  Muda-Indonesia (Indonesia Youth Bull Association), Sustainable Development Network 
(SusDev) of Malaysia, Environmental Challenge Organization (ECO)-Singapore, Asian Students 
Association  (ASA),  Asian Medical Students Association (AMMSA), Human Rights Youth Action 
Network (HRYAN), 
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De  jongerenorganisaties aanwezig, uit  Europa: European Youth Forum, Danish Youth Council, 
Spanish Youth Council, Youth Organization for Freedom & Democracy of Netherlands. 

8.214.  Oktober  - LYMEC seminar: New perspectives for a liberal 
education in Europe  
Organisatie: LYMEC 
Aanwezig: Jan van Run, Martijn Nijkamp 

De akkoorden van Bologna en eerder Sorbonne onderstrepen het gemeenschappelijke streven van de 
Europese Unie op te komen tot een Europees hoger onderwijs. Nederlandse studenten merken dit bij 
het omvormen van (universitaire) curricula naar een uniforme BAMA structuur en de uitwisselbare 
ECTS punten die onderwijsgraden vergelijkbaar maakte en mobiliteit vergroten. 

Volgens LYMEC is deze mobiliteit hard nodig als je de kwaliteit van de instellingen naar een hoger 
niveau wilt tillen. Zonder mobiliteit namelijk geen concurrentie en daarmee de bekende 
bureaucratische borstklopperij van universiteiten. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan 
gedaan blijkt uit alle statistiek; er is namelijk maar een hele kleine minderheid die daadwerkelijk 
schakelt tussen universiteit, laat staan land, na het behalen van een bachelor. 

Een van de oplossingen die werd geopperd tijdens het seminar was om de financiering van de 
universiteiten zo veel mogelijk via de student te laten gaan. Geef de 'exellente' student een dikke 
beurs en hij zoekt zelf de meest 'exellente' universiteit op, in binnen en buitenland. Dat zou misschien 
wel beter zijn dan het simpelweg toekennen van overheidsgeld op basis van studentenaantal of 
traditie, zoals tegenwoordig in veel Europese landen gebruikelijk is. 

8.2.15 2 november - VS verkiezingsfeest 
In discotheek Off Corso vond op de VS verkiezingsnacht een gigantisch feest op stapel. Totaal 450 
jongeren van CDJA, JOVD,  JD  en externen hebben tot in de vroege uurtjes gekeken naar de 
uitslagen. De voorzitters van de drie PJO's hebben hun licht laten schijnen over de verkiezingen. Ook 
de ambassadeur van de VS in Nederland heeft een korte speech gehouden. Daarnaast hebben 
kamerleden van de PvdA, CDA en  JD  gedebatteerd o.a. de consequentie van '4 more  years'  Bush vs. 
de terugkeer van een Democraat in het Witte Huis. 

Leden van CDJA en de  JD  plaatsgenomen in de organisatie van het verkiezingsfeest. 

8.2.16.11-12* november -  Twinning  JOVD - GIV 
Organisatie: Projectgroep  Twinning  JOVD - GIV 

Op 11 november is de JOVD met ongeveer 15 personen naar Brussel gegaan om een groot aantal 
Italiaanse jonge liberalen van Giovani dell'Italia del Valori (GIV) te ontmoeten. De Italiaanse 
jongerenorganisatie had een ontmoeting georganiseerd met een Italiaans lid van het Europees 
Parlement. Daarnaast hebben wij een ontmoeting georganiseerd met  Tome  Manders. Uiteindelijk is 
het programma begonnen met een uiteenzetting van de rol van het Europees Parlement door twee 
medewerkers van de Nederlandse Europarlementariërs  (Tome  Manders,  Jeanine  Hennis-Plasschaert) 
Hierna volgde een rondleiding door het  EP  gebouw en nog een discussie over de rol van het  EP.  
Het succesverhaal van deze uitwisseling is de culturele avond! Een aantal zwarte pieten hebben met 
strooigoed gegooid en een Italiaans strijdlied tegen de zittende president Berlusconi is door allen 
gescandeerd. Daarnaast is er een ouderwetse jenever race georganiseerd en is het Brusselse 
nachtleven is verkend. 
Op vrijdag 12 november is er een seminar georganiseerd in het Europees Parlement over Europese 
defensiebeleid. Een Italiaanse generaal heeft in gebroken Engels zijn visie gegeven over de 
ontwikkeling van het EVDB. 

8.2.17. November - Seminar IFLRY over  Gender Equality: Empowerment  
of  Women  
Organisatie: IFLRY, jongerenorganisatie Polen 
Aanwezig: Frederiek Bulten, Sjoerd de Koning 
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De gelijkwaardigheid van elk individu is voor liberalen een gegeven. De uitwerking binnen de 
verschillende (kandidaat) lidorganisaties van IFLRY is daarentegen verschillend. De vrouwelijk leden 
van een liberale partij en jongerenorganisatie in Maleisië worden geacht op aparte bijeenkomsten hun 
mening te geven. De Scandinavische politiek heeft besloten om een getrapt systeem te gebruiken bij 
hun verkiezingslijsten. Na een vrouw komt een man komt een vrouw... Zo is 50% vertegenwoordiging 
verzekerd. Is positieve discriminatie om de gelijkwaardigheid van man en vrouw te verbeteren een 
liberale oplossing voor deze problematiek? Hoe kan deze problematiek op de continenten Afrika en 
Azië verbeterd worden? Jongeren uit Europa, Zuid-Amerika, Azië en Afrika hebben over de 
bovenstaande onderwerpen gedebatteerd. 

8.2,18. November - IFLRY Congres  Poznan,  Polen 
Organisatie: IFLRY Bureau 
Aanwezig: Benjamin Derksen, Jan van Run, Sjoerd de Koning, Lotte Bok 

Wegens het vervroegd aftreden van een tweetal leden van het 'Bureau' van IFLRY werden er ook in 
2004 twee nieuwe leden van het bestuur gekozen. Gezien de late aankondiging van de vacature 
hebben zeer weinig lidorganisaties een geschikte kandidaat kunnen vinden voor de twee functies in 
het IFLRY bestuur. Uiteindelijk hebben twee kandidaten zich kandidaat gesteld voor de twee 
beschikbare functies. De zeer vreemde manier waarop de statuten werden geïnterpreteerd heeft er 
voor gezorgd dat een kandidaat, ondanks zeer grote tegenstand van de lidorganisaties, alsnog binnen 
het bestuur is verkozen. Gezien het gelijke aantal kandidaten en functies werd een kandidaat met 
meer dan 5% van de stemmen ook daadwerkelijk gekozen binnen het bestuur. Een van de kandidaten 
heeft nog geen 20% van de stemmen gekregen... 
Naast de gebruikelijke huishoudelijke verslagen en politieke moties, is er ook in hartje  Poznan  een 
demonstratie georganiseerd voor nieuwe verkiezingen in de Oekramne en de steun van liberalen voor 
oppositiekandidaat Joeshenko. 

8.2.19. December - LYMEC Seminar  Transatlantic  Relations, Rome, Italie 
Organisatie: LYMEC Bureau 
Aanwezig: Charlotte Lafort, Godart van Gendt 

Leden van het bestuur van de  Young Democrats  of America hebben voor het eerst de grote oversteek 
naar een politieke activiteit van een Europese koepelorganisatie gewaagd. Een gehele week zijn zij 
aanwezig geweest bij het seminar over de transatlantische relatie. Daarnaast is er op het seminar 
gesproken over de grondwet van Europa en de mogelijke federale ontwikkeling. De JOVD heeft haar 
mening en haar twijfels over een te zeer ontwikkeld federaal idealisme op dit seminar geuit. 

8.2.20. December - LYMEC Executive Committee, Rome  
Organisatie:  LYMEC Bureau  
Aanwezig:  Charlotte Lafort, Godart van Gendt, Laurens Heinen,  Jeroen  Benning  

Een  Executive Committee  van LYMEC staat garant voor de behandeling van de nodige huishoudelijke 
verslagen. Wederom bleek dat vooral de vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties van de 
twee koepelorganisaties van liberalen het bestuur scherp moest houden. De projectgroepleider van 
het internationale JOVD-LYMEC congres, Jeroen Benning, heeft tijdens de  EC  een presentatie 
gehouden. De vorderingen en plannen voor het congres zijn uiteengezet. 

82.21 .December 2004—  Twinning  Jong VLD - JOVD 
Organisatie: Projectgroep  Twinning  Jong VLD - JOVD 

In het weekend van 17 tot 19 december zijn ongeveer 25 liberalen uit Vlaanderen en Nederland 
bijeengekomen. Vrijdagmiddag is er rondleiding georganiseerd in de 2de Kamer en een gesprek 
gevoerd met VVD parlementslid Hans Van Baaien. Al snel bleken de verschillen tussen het Belgische 
en het Nederlandse politieke systeem. Op zaterdagmiddag werd er een politieke discussie gehouden 
tussen Jong VLD en JOVD over verschillende onderwerpen. 
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Ook hier viel het op dat de beide liberale jongerenorganisaties over bepaalde zaken van mening 
verschilden, maar soms ook dezelfde stellingen verdedigden. Beide organisaties vinden bijvoorbeeld 
dat het recht op het uiten van zijn mening primeert en dus op geen enkele manier aan banden gelegd 
kan en mag worden. 

Er was iemand aanwezig van het weekblad "Vrij Nederland" die geïnteresseerd was in de 
toekomstvisie van de pensioenen, die door vergrijzing onbetaalbaar dreigen te worden. De door de 
staat georganiseerde pensioenstelsels (staatspensioen in België en de AOW in Nederland) kunnen 
niet meer volgehouden worden en moeten vervangen worden door private spaarvormen voor de oude 
dag. Dat is de mening van beide organisaties. Verschil van standpunt is of/en op welke manier een 
individu gestimuleerd moet worden zelf voor de oude dag te gaan sparen. Het is op te merken dat 
pensioenen in België nog rechtstreeks uit de algemene middelen voor de sociale zekerheid komen en 
dat er niet een speciale spaarvorm bestaat zoals dat in Nederland het geval was voor de hervorming 
van het pensioenstelsel. 

Naast deze boeiende discussies was er uiteraard ook nog plaats voor wat ontspanning. Zo trokken we 
er zaterdagavond op uit met onze Nederlandse vrienden van de JOVD, die ons het Amsterdamse 
nachtleven leerden kennen. 

83. Overzicht ingestelde projectgroepen 
Eurotour 2004  
Jeroen  Benning (vz) 
Kahn Anev 
Sander Janssen 

VS Verkiezingsfeest 
Frederiek Bulten (vz) 
Lennert Sieverding  

Twinning  Jong VLD - JOVD 
Martijn Kooijman (vz) 
Sander Roelofs 

Balkan  Summer  School (zal plaatsvinden in juli 2005) 
Sjoerd de Koning (vz)  
Michelle  van der Burg 
Herman van Hunnik 
Jasper Honkoop 

( Mexico  Civic Youth  Exchange (zal niet plaatsvinden wegens subsidie tegenvaller) 
KahinAnev(vz) 

Debating London! 
Thomas van Kuilenburg (vz) 
Inge Snip 
Marlies Stokman 

Studiereis Turkije (plaatsgevonden in februari 2005)  
Soler  Berk 
Uri Shimron 
Frank Dijkstra 
Eline van den Broek 
Abdullah Atakhi 
Jeroen van Woezik 

LYMEC - JOVD Seminar "Everlasting Energy: a seminar on Sustainable 
Technology"(plaatsgevonden in  april  2005) 
Sander Janssen (vz) 
Ruurd Dekker 
Martijn  Nijkamp  
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Carla van Eerd 
Jan van Run 

Twinning JOVD - GIV 
Evelien van Hilten (vz) 
Nikolay Yanev 
Jan van Run 

84 Conclusie 
Het enthousiasme binnen de JOVD voor internationale activiteiten is voelbaar gegroeid in 2004. Een 
nieuwe groep jonge liberalen in Nederland kunnen vol zelfvertrouwen het bestaande internationale 
netwerk inzetten om ideeën op internationaal vlak te uiten en ongekende ervaringen mee te geven 
aan gemotiveerde leden! 

9. Organisatie 

a 1. Congressen 

91..1. Lustrumcongres februari 2004 
Het was niet zo maar een JOVD kalenderjaar... Nee, het was een lustrumjaar! Na ruim een jaar 
voorbereiden vond het lustrumcongres "Route 55" op 28-29 februari 2004 plaats in 
"Conferentiecentrum Woudschoten" te Zeist. Ongeveer 210 leden en externen hebben kunnen 
genieten van de ambiance en het programma rondom 55 jaar JOVD! 

Het programma bestond uit een thematische reis door de geschiedenis van de JOVD. Het congres 
kende een aantal uitersten. De toekomst tegenover het verleden en een galadiner in het contrast met 
het themafeest. 

Programma - zaterdag 28 februari 
10.30 uur Opening door Jan Mulder, lid van het Europees Parlement 
11.00 uur Verleden, heden en toekomst! 
Religie - sprekers: Herman Philipse en  Mohamed  Sin! 
Onderwijs - sprekers: Taede Smin!a en Liobe Kamm!nga  (ISO)  
Monarchie - sprekers: Thomas von der Dunk en Koos Smit 
12.30 uur Lunch 
13.30 uur Verleden, heden en toekomst! 
De JOVD & Paars - spreker: Erwin Nypels 
Medische Ethiek - sprekers: Arie van Genderen en Leonard van Dijk 
Europa - sprekers: Han ten Broeke, Marianne Kal/en en Sander van der Eijk 
15.00 uur Pauze 
15.30 uur Verleden, heden en toekomst! Sessie  Ill  
Filosofie - spreker: Mark van de Velde 
Economie - sprekers: Frank de Grave en Kees Vendrik 
Ruimtelijke Ordening - sprekers: Sybil/a Dekker en Hans de Jonge 
17.00 uur Borrel 
18.00 uur Galadiner,  Dressed  to  Impress!!!  
20.15 uur Avondprogramma 
Europees forum en debat o.L v. Mark Rutte en Jort Kelder met: Herman  Vermeer,  Thijs  Berman,  
Sophie in 't Veld en Corien Wortmann 
Speech Erevoorzitter Hans Wiegel en de onthulling van het lustrumboek 
22.15 uur - ... Feest 'Ontwaakt verworpenen der aarde!!!" 
Het feest met thema "Ontwaakt verworpenen der aarde" en duurde voort tot in de late uurtjes. 

Programma zondag 29 februari 2004 
11.00 uur De Zwakste schakel 
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13.00 uur Lunch 
14.00 uur Foute Moties van de afgelopen jaren herleven!! 
15.30-16.30 Afsluiting en borrel 

Divers 

Almanak & spel 
Met behulp van vraaggesprekken met oud-Hoofdbestuurders en andere belanghebbende personen is 
een beeld geschetst van de afgelopen vijf jaar. Naast het overzicht van het afgelopen JOVD —lustrum 
was er ook aandacht voor nieuws in binnen- en buitenland, dit maakte de almanak tot een 
humoristisch en historisch verantwoord boekwerk. Daarnaast is er bij de almanak ook een speciaal 
JOVD spel uitgereikt. 

Pers 
Naar aanleiding van het congres heeft op de maandag na het congres een groot artikel op pagina 2 
van de Volkskrant gestaan met kleurenfoto! Daarnaast is er ook aandacht voor het congres geweest 
op diverse radiozenders. Met name de aanwezigheid van de Erevoorzitter en andere prominente 
gasten heeft tot nogal wat persaandacht geleid. 

Ereleden en Leden van Verdienste 
Tot erelid is benoemd Frank de Grave en de benoemde Leden van Verdienste zijn Robin Bremekamp, 
Ciska Scheidel en Chris Jetten. 

Commissie 
In de lustrumcommissie zaten Ilona van Haarst (voorzitter), Gert-Jan Jense, Ursula Doorduyn, 
Daniëlle Valkink, Egbert Adrichem, Paul Laane, Nathan Soomer en Lucien Weide. Auditor was Godart 
van Gendt. 

9.1.2. Politiek congres juli 2004 
Het traditionele junicongres werd in 2004 gehouden op 2 en 3 juli in Cuijk. Er werden moties, drie 
notities en parallelle werkgroepen behandeld op dit puur politieke congres. Er kwamen 120 leden, 
waarvan er ongeveer 15 het congres voor het eerst bezocht. 

De projectgroep bestond uit vijf personen. Vergaderingen werden gehouden in Utrecht. Door de late 
congresdatum en het reces van de Tweede Kamer op dat moment, was het moeilijk om sprekers te 
regelen. De locatie was zo geregeld, maar de sprekers, die op een politiek congres van groot belang 
zijn, vormden een probleem. 

Het Poltiek Commissariaat (PC) had een aantal interessante onderwerpen uitgekozen voor de notities. 
Zo werd er gesproken over Veiligheid, Ontwikkelingssamenwerking en over Individuele 
Verbondenheid. Naast deze notities waren er werkgroepen over Midden-Oosten, Mobiliteit, 
Emancipatie en Voedselveiligheid. Er werden ook 60 moties behandeld. 

Tijdens de borrel voor het diner werd er een speech gehouden door de Ambassadeur van de VS. 
Door de borrel en de bittergarnituur was er veel lawaai tijdens deze speech. Voor het diner was er 
gekozen voor een warm en koud buffet. Dit voornamelijk vanwege het krappe budget waar deze 
projectgroep moe kampte. Na het eten was er de speech van de Landelijk Voorzitter, de uitreiking van 
de Grand Prix Hans Wiegel en aansluitend een discussie tussen Hans van Baaien (VVD) en Jasper 
van Dijk (SP) onder leiding van oud-landelijk voorzitter. Ferdi de Lange. Deze discussie is door de 
deelnemers als uitermate interessant en leuk ervaren. Het feest erna mocht tot 4 uur door gaan, 
waarna er geen ongeregeldheden waren. 

Het cijfer dat de congresdeelnemers gemiddeld aan het geheel gaven was een 7,5. De samenwerking 
met het hotel was uitstekend. De vooraf gestelde doelstelling om een tweedaags congres te 
organiseren werd helaas niet geheel voldaan. 
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9.1.3. Huishoudelijk & politiek congres november 2004 
Op 20 en 21 november 2004 werd het Novembercongres gehouden te Leusden. Er werden moties en 
een notitie behandeld, maar ook het nieuwe Hoofdbestuur werd gekozen. Er verschenen rond de 150 
leden, waarvan er ongeveer 20 een congres voor de eerste keer bezocht. 

De projectgroep bestond uit vijf personen. Op 29 juli vond de eerste vergadering plaats in Utrecht. De 
toen nog beoogde projectleider kwam meteen met het idee om er een Chinees themacongres van te 
maken. Daardoor werd een locatie met een Chinese uitstraling gezocht. Uiteindelijk had het vinden 
van een locatie wat voeten in de aarde, maar het werd Van der Valk Leusden. 

Van de aankleding van de locatie werd veel werk gemaakt en ook de parallelle werkgroepen stonden 
in het teken van China. Zo werd de integratie van Chinezen in Nederland en Ethisch ondernemen in 
China besproken. Tijdens de lunch waren er loempia's  en's  avonds was er een Chinees buffet met 
echte Chinese eetstokjes. 's Avonds sprak de Chinese ambassadrice Xue Hanqin over China en de 
Europese Unie. Tijdens de stemming van het nieuwe Hoofdbestuur werd de landelijke debatfinale 
2004 gehouden, waarna de stemmingsuitslag bekend werd gemaakt. Hoewel het vrij normaal is dat 
Algemene Ledenvergaderingen uitlopen tot diep in de nacht, was dit in november 2004 niet het geval 
en kon het feest tijdig beginnen. 

Op zondag waren er geen moties en notities meer. Leden konden wakker worden met een training Tai  
Chi  en vervolgens de Algemene Ledenvergadering volgen. Al met al kon ook de vergadering op tijd 
gesloten worden. Behalve de koude douche op de zondagmorgen was de samenwerking met het 
hotel prima. Niet alle leden vonden een themacongres een goed idee, maar de algemene beoordeling 
was wel zeer goed. 

9.2. Overige Activiteiten op gebied van organisatie 

9.2.1 Liberale Jongerendag 
Op 9 oktober 2004 werd er een Liberale Jongerendag gehouden in samenwerking met de VVD. Er 
werd in het voorjaar van 2004 nog gepraat over een LJD in Groningen en Assen. Die dag kon geen 
doorgang vinden door weinig aanmeldingen en de niet aanwezige samenwerking met de VVD. In 
oktober werd een tweede poging gewaagd in Haarlem. In samenwerking en overleg met het JOVD en 
VVD Hoofdbestuur organiseerden de JOVD en VVD Haarlem de dag. 

Op 8 juli 2004 werd de eerste bijeenkomst in Haarlem gehouden. Tijdens de tweede vergadering op 6 
september in Den Haag werden er concretere zaken besproken. Behalve het VVD Hoofdbestuur was 
bij deze vergadering iedere betrokken partij aanwezig. Op 13 september werden de 
uitnodigingsbrieven naar alle jonge liberalen gestuurd. Als locatie werden verschillende gelegenheden 
aangedragen, maar het werd uiteindelijk het  Carlton  Square Hotel. Eind september vonden er nog 
twee vergaderingen plaats, waarbij het JOVD Hoofdbestuur niet vertegenwoordigd was. 

Met hulp van de JOVD Voorlichter, Hans de  Backer,  werden er grote sprekers uitgenodigd voor het 
programma, dat van 11.00 tot 17.30 uur duurde. Er waren ongeveer 250 mensen op de dag zelf. De 
parallelsessies werden goed bezocht en uiteindelijk werden er 16 nieuwe JOVD-leden binnen gehaald 
en 5 VVD-leden (zij wierven niet actief). Een redelijk mager resultaat voor een dag waar veel energie 
en grote sprekers in zijn gestoken. 

9.2.2. Nieuwjaarsborrel 
Op negen januari vond vanaf zes uur 's avonds de Nieuwjaarsborrel op het algemeen secretariaat 
plaats. Tijdens deze Nieuwjaarsborrel is Aart Jan de Geus als "Liberaal van het Jaar" verkozen. Hij 
had om PR technische reden de prijs geweigerd, maar staatssecretaris Mark Rutte kwam wel nog 
even langs om te borrelen. Op de borrel waren ongeveer negentig leden en genodigden aanwezig en 
de borrel duurde tot ongeveer twee uur 's ochtends. 

9.2.3. Introductieweekenden 
Op acht en negen februari is in  Stay-Okay Arnhem het eerste Introweekeinde georganiseerd. Er 
waren negentien nieuwe leden en nog een aantal overige leden bij dit introweekeinde aanwezig. 
Tijdens het introweekeinde zijn de cursussen Politieke Stromingen, Liberalisme, Motieschrijven, 
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Spreken in het Openbaar en Debating gegeven. Ook is er Politiek Triviant gespeeld, was er een debat 
tussen afgevaardigden van verschillende PJO's en was er als afsluiting het Minicongres. 

Op 2 en 3 oktober 2004 werd er weer een introweekend gehouden. De locatie was Stayokay 
Vondelpark, een grote internationale jeugdherberg in Amsterdam. Er was een kleine zaal gehuurd 
waar de ontvangst en de cursussen plaats vonden. De projectgroep van het weekend bestond uit drie 
vrij nieuwe leden, die zich voor de organisatie hadden opgegeven tijdens de introdag van 29 mei en 
twee ervaren leden. Een dergelijk grote projectgroep is niet als prettig ervaren voor een introweekend. 
Na een brief met opgavenformulier waren er 25 aanmeldingen, maar tijdens het weekend waren er 
maar 20. 

Het programma bestond voor de zaterdag uit een introductie in de JOVD, een cursus Motie schrijven 
door Tineke Prins, een cursus politieke stromingen door Gijs Jongma, Liberalisme door Jeroen 
Stutterheim en Debating wederom door Gijs Jongma. Voor het diner was er vervolgens nog een PJO-
debatje met helaas maar twee deelnemende Politieke Jongerenorganisaties. Na het diner werd het 
Kabinetformatiespel gespeeld en vervolgens ging men de stad in. Er was een locatie uitgezocht en 
benaderd, zodat ook de nieuwe leden van ongeveer 16 jaar naar binnen mochten. Om 2 uur werd met 
de gezamenlijke huismars begonnen. Op zondagmorgen werd er een cursus Spreken in het 
Openbaar door Adriaan Andringa gehouden, waardoor iedereen wakker werd. Vervolgens konden de 
nieuwe leden verder schrijven aan hun moties, die na de lunch in een minicongres werden behandeld. 
Vervolgens was de afsluiting en de borrel. 

Het introweekend kreeg als geheel het cijfer 7,8, dus de deelnemers waren tevreden. De 
samenwerking met de Stayokay was prima en er is nadien een bedankkaart naar de locatie gestuurd. 
De deelnemers van dit introweekend gingen enthousiast naar huis en velen waren terug te zien op de 
Liberale Jongerendag en het Novembercongres. 

9.2.4. Introductiedagen 
In 2004 hebben er twee introdagen plaats gevonden. De eerste werd op 29 mei gehouden en de 
tweede op 6november. Voor de introdag in mei hadden erl6 deelnemers op de gestuurde brief 
gereageerd. Daarvan kwamen er 13 op de dag zelf. Er werden een cursus motie schrijven (10 
minuten), Liberalisme, politieke stromingen en spreken in het openbaar gegeven. De eerste korte 
cursus ging vooraf aan een minicongres, waarbij de opgestelde moties verdedigd moesten worden, 
zoals dat op een echt congres gebeurt. De andere cursussen werden gegeven door Gijs Jongma, 
Sander Janssen en Adriaan Andringa. De dag werd op het Algemeen Secretariaat gehouden en als 
afsluiting werd er gezamenlijk pizza gegeten. 

Op zaterdag 6 november werd er een ingelaste introdag gehouden, omdat de Liberale Jongerendag 
16 nieuwe leden opgeleverd had en het laatste introweekend net in oktober had plaatsgevonden. Er 
lagen bij de LJD inschrijfbonnen voor de dag, maar er werden er maar twee ingevuld. Na een 
belronde zouden er 20 leden komen, maar er waren er 15 en dat werden er in de loop van de dag 
steeds minder. Bellen werkt dus wel, maar een brief is ook onontbeerlijk. Het programma verliep bijna 
hetzelfde als van de introdag in mei, behalve dan dat Liberalisme werd gegeven door Tineke Prins, 
politieke stromingen door Jeroen Stutterheim en spreken in het openbaar door Boris van Arnhem. 
Deze laatste cursus was de afsluiting van de dag en er waren nog drie leden over. Een minicongres 
werd op dergelijke korte termijn niet meer gerealiseerd. Ook deze introdag werd op het Algemeen 
Secretariaat gehouden. 

9.3. Deelconclusie 
Door de plotselinge veranderingen in het Hoofdbestuur werd gewoon opgepakt waar het vorige 
Algemeen Bestuurslid belast met Organisatie mee begonnen was. Hoewel geen van de bovenstaande 
activiteiten slecht liepen, werden ze ook niet vanuit een gezamenlijke visie ondersteund. Er mag 
echter wel gesteld worden, dat de landelijke activiteiten in 2004 hun doel, namelijk het binnenhalen en 
vasthouden van leden, hebben behaald.  

/ 
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10. Vorming en Scholing 

10.1. Cursusaanbod 
Het cursus aanbod in het jaar 2004 is gemiddeld geweest. Zo zijn er ± 25 cursussen gegeven die 
bekend zijn bij ons en welke via het aanvraagsysteem/boekingssysteem via de website zijn geboekt. 
Er zijn meerdere cursussen geboekt via telefonische wegen zonder de tussen komst van het 
boekingsysteem. De meest geboekte cursus is spreken in het openbaar en als 2e liberalisme. In een 
later stadium kwam de vraagbaak beschikbaar via internet en daarmee ook inzicht voor de leden wie 
welke cursus geeft. 

10.2. Bestand van cursus/elders 
Op dit moment telt het cursusleiders bestand 44 cursusleiders. Er zijn in totaal 3 opzegging geweest 
van cursusleiders die geen tijd meer hadden of zich met andere zaken bezig gingen houden. 
Cursusleiders hebben via  e-mail  en oproepen meerder malen kontakt gehad met het hoofdbestuur. 
Verder is er een start gemaakt met het opfrissen van cursussen met dank aan diverse cursusleiders. 

10.3. Samenwerkingsverbanden 
Er zijn bij diverse afdelingen cursussen samengevoegd zodat daar de effectiviteit vergoot werd en de 
bereikbaarheid verbreed. Veel van deze initiatieven zijn ondernomen door de afdelingen zelf. Er is 
echter niet een traject gemaakt waarbij bepaalde cursussen in een cyclus werden gegeven. Hiermee 
is een doel niet behaald waar getracht werd een verder uitwisseling/samenwerkingsverband tot stand 
te brengen. 

10.4. Cursus voor Cursus/elders 2004 
Het CvC werd gehouden in Roermond in het theater hotel aldaar. Door middel van een ver gaande 
methodische werkwijze. Van de 12 kandidaten slaagden er in totaal 5, 4 voorwaardelijke en er zijn 3 
gezakt. Voor de 4 voorwaardelijke wordt er in 2005 een herkansing georganiseerd. Het weekend werd 
beoordeeld met een 7. 

10.5. Opfrismomenten 
Er zijn in 2004 geen opfrismomenten geweest. 

106. Deelconclusie 
In 2004 is er een Cursus voor Cursusleiderweekend gehouden. Naast dit succesvolle weekend 
werden er in dit jaar op Vorming en Scholing enkele cursussen geüpdate en werd er begonnen met de 
ontwikkeling van nieuwe cursussen. De scholingspijler werd concluderend behouden en enigszins 
uitgebreid. 

11. Promotie & Ledenwerving 

11.1 Algemeen 
Het beleid aangaande promotie en ledenwerving is met name gericht geweest op het interesseren van 
potentiële leden en werven te gelijk. Met name door het opzetten van brede activiteiten is geprobeerd 
de JOVD in een breed daglicht te plaatsen. Er is een start gemaakt met de permanente campagne 
met als doel verbrede naam bekendheid. Gedurende het gehele jaar moet de JOVD van zich laten 
horen en niet alleen met de grote activiteiten zich zelf profileren maar ook tijdens de rustigere 
periodes. Nieuwe promolijn, herkenbaarheid en verkopen van onszelf is hierbij gebruikt. 

11.2. Promoteam 
Het promoteam is begin 2004 bijeengebracht en telt 13 personen. Binnen het promoteam is echter 
niet iedereen actief geweest. Dit actieve kader lag tussen de 5-6 die bij activiteiten actief waren. Het 



promoteam stond voornamelijk met elkaar in contact via  e-mail  en natuurlijk elkaar zien bij de 
activiteiten. Aanvragen voor het promoteam zijn er dit jaar redelijk geweest. Echter in verband met de 
spreiding van de teamleden over het gehele land (wat mede een doelstelling was) was het niet altijd 
mogelijk voor iedereen om aanwezig te zijn. Vaak werd er ook te laat geboekt waardoor mensen niet 
aanwezig konden zijn. 

113. Promolijn 
Dit jaar is de nieuwe promolijn geïntroduceerd met als hernieuwde slogan: Jong, Liberaal en 
Onafhankelijk'. De oude kleuren wit en blauw zijn terug en alle materialen zijn hierop aangepast. 
Doordat er gebruik werd gemaakt van de hernieuwde slogan kon er ook weer gebruik worden 
gemaakt van materialen die nog met deze slogan waren bedrukt zoals posters e.d. Als eerste moest 
de voorraad opnieuw worden opgebouwd. Hierbij zijn allereerst de pennen, aanstekers, stickers en 
ballonnen aangeschaft. Het is de bedoeling in het volgende jaar (2005) de lijn af te maken. De oude 
materialen zijn zo goed als opgebruikt en resten van de oude lijn worden gediscontinueëerd. Dit heeft 
echter tijd nodig en in verband met kosten hieraan gaat dit langzaam. De Nieuwe promolijn 
vertegenwoordigd tevens de huisstijl die tevens hiermee is aangepast. Briefpapier, enveloppen 
alsmede de website zijn gedurende het jaar aangepast. 
Bij de promolijn hoort tevens de kledinglijn. Hier is gekozen voor het basic blauw met zilver borduring 
van het logo en de slogan. Hierin zijn tevens base-ball  caps te verkrijgen. 

11.4. Augustus Offensief 
Het traditionele augustus offensief heeft dit jaar ook weer plaats gevonden. In totaal 12 afdelingen 
hebben een offensief gehouden. Het resultaat was 77 nieuwe leden en 97 geïnteresseerden. Er zijn 
een aantal acties geweest waarbij afdelingen de aandacht hebben willen trekken wat ten dele gelukt 
is. We hebben te maken gehad met een niet toeschietelijk klimaat bij potentiële leden. Maar wat 
belangrijker is en dat komt terug in de resultaten, dat men eerst wil zien wat voor vereniging we zijn. 
Daarop is mede tijdens de FEO's toegespitst dat de follow-up activiteiten net zo - misschien zelfs 
belangrijker zijn, daar de echt geïnteresseerden al dan als lid geworven kunnen worden. Dit is mede 
een onderdeel van de permanente campagne geweest. 

115. Deelconclusie 
Het is een goed jaar geweest voor promotie & ledenwerving. Er ligt een goede basis voor de toekomst 
(de nieuwe promolijn) en er is een netto ledengroei bereikt. 

12. Ledenactivering 
Het ledenactiveringsbeleid van 2004 was gefocust op het gericht benaderen van nieuwe leden. 
Daartoe is begonnen met het in kaart brengen van de politieke interesses, alsmede het animo voor 
organisatie, vorming & scholing en internationaal. Er is een website opgezet www.jovd.nl/interesses,  
welke breeduit gepromoot is in nieuwsbrieven, Driemaster en op de website. Daarnaast zijn er twee 
belronden geweest naar nieuwere leden (minder dan een jaar lid). Eenmaal tijdens een 'klusweekend 
in het voorjaar, waarin tevens het Algemeen Secretariaat werd opgeknapt en schoongemaakt. In het 
najaar heeft het Politiek Commissariaat een zaterdag uitegtrokken om bellend de interesses van leden 
vast te leggen in de ledenadministratie (Renflex). Dit is niet zonder resultataat gebleven. Er zijn veel 
nieuwe leden actief geworden, zeker ook op politiek vlak. 

13. Nawoord 

Het jaarverslag dat nu voor u ligt heet dan wel het Secretarieel Jaarverslag, maar is zeker geen 
product van alleen de Algemeen Secretaris. Veel dank gaat dan ook uit naar Hans, Laurens, Wouter, 
Paul, Boris, Godart, Tineke, Lenneke en  Wilfred  voor hun bijdragen. 

Jo L 
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