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1. Voorwoord 

Het j aa r 2006 w a s een po l i t iek bewogen j a a r ten opz ichte van 2005 met de 
nadruk op de Tweede Kamerverk iez ingen op 22 november . De z i j f lanken z i jn 
weer aan de macht , met SP aan de l inker f lank en Geert Wi lders aan de 
rechter f lank. Daarnaast v ie r t de Chr is te l i jke bevoogding weer hoog t i j in 
Neder land en het l ibera l isme is aan de kant geschoven. Een k racht ige l ibera le 
opposi t ie moet er voor zorgen dat w e t t e n zoals eu thanas iewet en abor tus met 
rust wo rden ge la ten . 

Anders dan verwacht ging Nederland een confessionele koers varen. Dit jaar leken 
christen- en de sociaal-democraten elkaar weer gevonden te hebben. Aldus vormden CDA, 
PVDA samen met de CU het vierde kabinet Balkenende. 

De JOVD heeft in 2006 een actief persbeleid gevoerd door op de actualiteit in te spelen of 
door zelf het nieuws te bepalen. De uitgebreide lijst aan mediamomenten is hier het 
gevolg van. Ook binnen de JOVD werd de politieke discussie gevoerd. 

Ook op organisatorisch vlak gebeurde er het nodige binnen de JOVD in 2006. Succesvolle 
congressen, met het fantastische novembercongres waarbij de opkomst nog nooit zo hoog 
was, en een geweldige nieuwjaarsborrel waarbij Gerrit Zalm tot liberaal van het jaar werd 
gekozen. 

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 (oud) 
hoofdbestuursleden. 

Samen met het verslag van de kascommissie over 2006 en het jaarverslag van de 
Hoofdredacteur van de Driemaster kan u zich een aardig beeld vormen van de JOVD in 
2006. 

Rest ons u veel leesplezier te wensen! 

Sabine Koebrugge Jeroen Diepemaat 
Landelijk voorzitter Algemeen Secretaris a.i. 
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2. Verenigingsorganen 

2.1. Algemene Vergadering 
Er zijn in 2006 drie Algemene Vergaderingen geweest. De Jaarlijkse Algemene Vergadering vond 
plaats op zondag 21 mei in het Trianon zalencentrum aan de Oude Gracht 252 te Utrecht. Op zondag 2 
juli vond in zalencentrum de Kargadoor aan de Oude Gracht 36 te Utrecht een Buitengewone 
Algemene Vergadering plaats. Op woensdag 15 november ging in het Trianon zalencentrum te Utrecht 
de Voorbereidende Algemene Vergadering van start. Deze vergadering werd voortgezet op zondag 19 
november op dezelfde locatie en werd afgesloten op 10 december op het Algemeen Secretariaat van 
de JOVD te Den Haag. 

2.2. Hoofdbestuur 

2.2 .1 . Samens te l l i ng Hoo fdbes tuu r 
Per 1 januari 2006: 
Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Internationaal: 
AB Vorming & Scholing: 
AB Organisatie: 

De heer K.J (Klaas-Jeroen) Tenval 
De heer S.J. (Sjoerd) de Koning 
De heer R. (Roy) Warffemius 
De heer J.R. (Jasper) Honkoop 
Mejuffrouw M. (Michelle) van der Burg 
De heer K.A. (Kalin) Anev 
De heer R.M. (RudolO Wessels 

Per 21 mei 2006: 
Landelijk Voorzitter: De heer 
Algemeen Secretaris: De heer 
Landelijk Penningmeester: De heer 
Vice-voorzitter: De heer 
AB Voorlichting: De heer 
AB Internationaal: De heer 
AB Vorming & Scholing: De heer 
AB Organisatie: De heer 

K.J (Klaas-Jeroen) Tenwal 
S.J. (Sjoerd) de Koning 
R. (Roy) Warffemius 
J.R. (Jasper) Honkoop 
M.C. (Tim) Huiskes 
J.J.W. (Jan) van Run 
K.A. (Kalin) Anev 
R.M. (Rudolf) Wessels 

Per 1 juni: 
Landelijk Voorzitter (wnd.): 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter (wnd.): 
AB Internationaal: 
AB Vorming & Scholing: 
AB Organisatie: 

Per 30 juni: 
Landelijk Voorzitter (a.i.): 
Wgemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter (wnd.): 
AB Internationaal: 
AB Vorming & Scholing: 
AB Organisatie: 

De heer J.R. (Jasper) Honkoop 
De heer S.J. (Sjoerd) de Koning 
De heer R. (Roy) Warffemius 
De heer M.C. (Tim) Huiskes 
De heer J.J.W. (Jan) van Run 
De heer K.A. (Kalin) Anev 
De heer R.M. (RudolO Wessels 

De heer S. (Saul) Janssen 
De heer S.J. (Sjoerd) de Koning 
De heer R. (Roy) Warffemius 
De heer M.C. (Tim) Huiskes 
De heer J.J.W. (Jan) van Run 
De heer K.A. (Kalin) Anev 
De heer R.M. (RudolO Wessels 

Per 2 juli: 
Landelijk Voorzitter (a.i.): 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice-voorzitter: 
AB Voorlichting: 
AB Internationaal: 
AB Vorming & Scholing: 

De heer S. (Saul) Janssen 
De heer S.J. (Sjoerd) de Koning 
De heer R. (Roy) Warffemius 
Mejuffrouw S.A. (Sabine) Koebrugge 
De heer M.C. (Tim) Huiskes 
De heer J.J.W. (Jan) van Run 
De heer K.A. (Kalin) Anev 
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AB Organisatie: De heer R.M. (RudolQ Wessels 

Per 19 november: 
Landelijk Voorzitter: Mejuffrouw S.A. (Sabine) Koebrugge 
Algemeen Secretaris: Mejuffrouw L. (Linn) Binnerts 
Landelijk Penningmeester: De heer S.J.C. (Servaas) Houben 
Vice-voorzitter (wnd): De heer J.J.W. (Jan) van Run 
AB Organisatie: Mejuffrouw C.C.E. (Ingrid) Jansen 

2.2.2. Adv i seu rs Hoo fdbes tuu r 
Per 1 januari 2006: 
Namens het Hoofdbestuur van de WD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Geert Jansen 

Per 19 november 2006 
Namens het Hoofdbestuur van de WD: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Hoofdredacteur Driemaster: Paul Vereijken 

2.2.3. Hoo fdbes tuu rsve rgade r ingen 
Het Hoofdbestuur van de JOVD heeft in 2006 keer vergaderd. Dit was op: 7 januari, 8 februari, 12 
maart, 17 maart, 29 maart, 21 april, 3 mei, 1 juni, 22 juni, 30 juni, 10 juli, 26 september, 3 oktober, 27 
oktober, 14 november, 20 november, 4 december, 19 december. 

2.3. Hoofdredacteur 
Tot 19 november was Geert Jansen Hoofdredacteur. Op diezelfde dag is Paul Vereijken tot 
Hoofdredacteur gekozen. 

2.4. AfdeUngen 
De navolgende afdelingen zijn geheel of in delen van 2006 actief geweest: 
Groningen, Assen e.o., IJsselland, Rijk van Nijmegen ca., Utrecht e.o., Amsterdam e.o., Watedand, 
Zaanstreek, Leiden e.o., Den Haag, Delfland, Rijnmond, 's-Hertogenbosch e.o.. Hart van Brabant, 
Baronie van Breda, Eindhoven, Zuid-Limburg en Limburg-Noord. 

De navolgende nieuwe afdelingen zijn in 2006 opgericht: Twente, Arnhem e.o. 

2.5. Organen van Beroep en Arbitrage 
De vetgedrukte namen zijn benoemd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 mei. De 
onderstreepte namen zijn afgetreden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 mei. Mensen van 
wie de naam zowel vetgedrukt als onderstreept is, 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 C o m m i s s i e v a n Beroep 
Leden Plaatsvervangende leden 
Egbert Adrichem (tot JAV 2008) 
Gert-Jan Jense (tot JAV 2008) Jeroen de Veth (tot JAV 2009) 
Ciska Scheidel (tot JAV 2006#) Nathan Soomer (tot JAV 2007) 
Lucien Weide (tot JAV 2007) 
Ferdi de lange(tot JAV 2009) 

De Eerste Kamer van de Commissie van Beroep heeft in 2006 geen zaken behandeld. 

2.6.2. Tweede Kamer van de C o m m i s s i e van Beroep 
Leden Plaatsvervangende leden 
Jeroen de Veth (tot JAV 2009) Ferdi de Lange(tot JAV 2009) 
Ciska Scheidel (tot JAV 2006#) Gert-jan Jense(tot JAV 2008) 
Nathan Soomer (tot JAV 2007) Egbert Adrichem (tot JAV 2008) 
Lucien Weide(tot JAV 2007) 
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De Tweede Kamer van de Commissie van Beroep heeft in 2006 geen zaken behandeld. 

2.6.3. A rb i t rageraad 
Leden 
Guido van Aardenne (tot JAV 2006#) 
Ferdi de Lange (tot JAV 2007) 
Ursula Doorduyn (tot JAV 2008) 
Lucien Weide(tot JAV 2009) 

De Arbitrageraad heeft in 2006 geen zaken behandeld. 

2.6.4. Redact ieraad 
Thomas Berghuijs (tot JAV 2006#) 
Lucien Weide (tot JAV 2006) 
Nathan Soomer (tot JAV 2007) 
Simon Setz(tot JAV 2009) 

De redactieraad heeft in 2006 geen zaken behandeld. 

2.7. Commissies van de JOVD 

2.7A. Kascommissie 
Leden 
Simon Setz 
Nico Prevoo 
Saul Janssen (tot 2 juli) 
Sander Janssen (vanaf 2 juli) 

2.7.2. Kand idaa t s te l l i ngscommiss ie 
Sander Janssen 
Paul Laane 
Rudolf Wessels(tot VAV 2006 
Ingrid jansen( vanaf VAV 2006) 

Plaatsvervangende leden 
Remco van Lunteren (tot JAV 2006#) 
Thijs van de Vooren (tot JAV 2007) 
Jasmijn van Campen (tot JAV 2008#) 
Simon Setz (tot JAV 2009) 
Jeroen de Veth(tot JAV 2009) 
Enke jan van der vlies(tot JAV 2009) 

Martijn Bruijstens (tot JAV 2007) 

Lucien Weide (tot JAV 2009} 
Ursula Doorduyn (tot JAV 2008) 

Plaatsvervangende leden 
Erik Jan Bennema 
Marcel Jonker 
Niels Paassen 

Robin Bremekamp(tot VAV 2006) 
Simon Setz 
Saul janssen(vanaf VAV 2006) 

2.7.3. I n te rne tcommiss ie 
De internetcommissie bestaat uit een bepedtt aantal mensen die vaak wel heel kundig zijn. Omdat de 
vraag vanuit de vereniging op het gebied van ICT erg hoog ligt, plegen we eigenlijk constant roofbouw 
op de IC en daar zou meer naar gekeken moeten worden. 

In 2006 waren achtereenvolgens Michael Teunis en Ronald van Herwijnen voorzitter van de 
Internetcommissie. 

2.7.4. A c q u i s i t i e c o m m i s s i e 
Opgeheven 

2.7.5. C o n s u m p t i e c o m m i s s i e 
Opgeheven 

2.7.6. Solidariteltscommissie 
Opgeheven 

2.7.7. C o m m i s s i e JOVD-h is to r ie 
Opgeheven 
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2.7.8. C o m m i s s i e Pol i t ieke Kernpun ten P rog ramma 2006-2010 
Het Politiek Kernpunten Programma 2006-2010 is behandeld in werkgroepen tijdens het 
najaarscongres op 28 en 29 oktober 2007 te Rijswijk. Het PKP is vastgesteld op de Voorbereidende 
Algemene Vergadering van 15 november 2007. 
De projectgroepled en waren Lucien Weide en Laurens Heinen. 

3. Algemeen Secretariaat 

3.1. Algemeen 
Het Algemeen Secretariaat was ook in 2006 gevestigd op de Herengracht 38a, 2* en 3" etage. In 2006 
is onder leiding van Rudolf Wessels een grootscheepse verbouwing begonnen van het Algemeen 
Secretariaat. Op de tweede verdieping zijn de deuren opgeknapt. Op de derde verdieping is laminaat 
aangelegd en een bar geïnstalleerd. 

3.2. Gebruik 
De werkkamer van het Hoofdbestuur, de kamer van de Algemeen Secretaris en de Landelijk 
Penningmeester alsmede de postkamer, vergaderkamer en de keuken zijn op de tweede etage 
gesitueerd. De werkkamers zijn bijna dagelijks door de leden van het Hoofdbestuur gebruikt. Mochten 
deze leden niet over een eigen laptop beschikken, dan stond er een PC op hun bureau. De 
vergaderruimte op de tweede etage is gebmikt voor vergaderingen van het Hoofdbestuur, 
projectgroepen, commissies en anderen. Ook werden in deze ruimte 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/werknjimte is regelmatig gebruikt door 
projectgroepen en commissies om in te werken. Ook werd deze ruimte gebruikt voor vergaderingen. 

Op het Algemeen Secretariaat hebben in 2006 meerdere activiteiten plaatsgevonden. In januari is er de 
Nieuwjaarsborrel gehouden. Voorts werd er geluncht door afdelingen en projectgroepen die de Tweede 
Kamer bezochten, vond hel Politiek & Filosofisch Weekend er tweemaal plaats, hield het Politiek 
Commissariaat er meerdere discussieavonden, vond het Politiek Overieg er plaats, vonden de 
kaderdagen er plaats en waren er voorbereidingsactiviteiten voor intemationale activiteiten. Ook vele 
andere vergaderingen, waaronder het merendeel van die van het Hoofdbestuur, vonden in 2006 op het 
Algemeen Secretariaat plaatst. 

3.3. Werknemers 
Ook dit jaar is er gebruik gemaakt van de diensten van een medewericster, zi] werkt 6-10 uur per week 
en zorgt en/oor dat onze ledenadministratie op orde is en dat overige administratieve taken worden 
vervuld. 

3.4. Deelconclusie 
Het Algemeen Secretariaat is in 2006 intensief gebnjikt. 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 
Er is meerdere malen gekeken naar het upgraden van de website, hiervoor is een eerste nieuwe opzet 
gemaakt op papier, door wisselingen in de IC is het er echter nog niet van gekomen deze opzet te 
verwezenlijken. 
Het forum is ondertussen wel weer actief evenals de download sectie. 

4.2 Driemaster 
Voor de Driemaster wordt verwezen naar het jaarverslag van de hoofdredacteur. 
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4.3 E-mail 
Het belangrijkste communicatiemiddel binnen de JOVD is de e-mail. In 2006 is de genummerde 
Hoofdbestuurnieuwsbrief gecontinueerd. Er blijven problemen bestaan met hotmailadressen 

4.4 Deelconclusie 
Communicatie via e-mail gaat steeds beter, het enige probleem blijft het versturen van de nieuwsbrief 
naar hotmailadressen. 

© 
Ln 
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5. Relaties met externen 

5.1. WD 

5.1.1. Algemeen 
In 2006 zijn de Hoofdbestuursvergaderingen van de VVD regelmatig bezocht door de Vice-voorzitter en 
na 19 november door de Landelijk Voorzitter. Ook de ALV's van de W D zijn bezocht door deze 
personen. De samenwericing tussen de JOVD en de W D was in 2006 vooral gericht op de volgende 
zaken: onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van ICT en Vorming en 
Scholing en het gezamenlijk organiseren van een Liberale Jongeren Dag (LJD). Marijke Tsoutsanis-van 
der Koogh was in 2006 de adviseur van het Hoofdbestuur namens de WD. 

5.1.2. Commissie Liberale Jongeren 
De CLJ is in 2006 bijeengekomen, namelijk op 10 juni in Vught tijdens de CLJ-dag en 28 oktober in 
Rijswijk tijdens het JOVD congres. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen 
besproken: 

Functioneren KC Jongerenfunctionarissen 
Talentmanagement 
Jongeren op de Provinciale Statenlijst 
Provinciale Statenveri<iezingen 
Debattoernooi 
Liberale Jongeren Dag 

Overzicht van de leden van de CLJ in 2006: 
Voorzitter: Jasper Honkoop (tot 2 juli), Sabine Koebrugge (vanaf 2 juli) 
Vice-voorzitter: Marijke Tsoutsanis-van der Koogh 
Secretaris: Sjoerd de Koning (tot 19 november), Linn Binnerts (vanaf 19 november) 
KC Friesland: Vacant 
KC Groningen: Nils Krabbe, daarna vacant 
KC Drenthe: Vacant 
KC Overijssel: Willem Glasbergen, daarna Erik Vriesen 
KC Gelderiand: Berend Berendsen 
KC Flevoland: Mariies Stokman 
KC Den Helder: Ron Veenendaal 
KC Haariem: Mariëlle Planting 
KC Amsterdam: Egbert Adrichem, Marianne Wortelboer 
KC Utrecht: Karin Jedema 
KC Den Haag: Ursula Doorduyn, daarna Marius Girolami 
KCZuid-Holland-Noord;Bartho Boer 
KC Rotterdam: vacant 
KC Dordrecht: Richard Korteland 
KC Tilburg: Bas Bruurs 
KC Den Bosch: Dimitri Gilissen 
KC Brabant: Caria van Eerd 
KC Zeeland: Marijn de Jong, daarna vacant 
KC Limburg: Alex Meij, daarna Martijn de Kleermaeker 

5.1.3. JOVD-WD Geschillencommissie 
De JOVD-WD geschillencommissie heeft in 2006 geen zaken behandeld. 

5.1.4. Landel i jke Commiss ie Op le id ingen 
Er is lopend contact geweest tussen de Vorming & Scholing functionarissen in de beide Hoofdbesturen. 

5.1.5. Landel i jke Propaganda C o m m i s s i e 
Er is geen contact geweest met de Landelijke Propaganda Commissie. 
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5.2. Politieke Jongerenorganisaties 
De contacten met andere politieke jongerenorganisaties zijn in 2006 goed verlopen. Tot 11 november 
zat de JOVD in de Nationale Jeugdraad (NJR) en kwamen de voorzitters van de Politieke 
Jongerenorganisaties bijeen tijdens het voorzittersoverieg van de NJR. Daarna werd het contact 
zelfstandig onderhouden door de voorzitter. Voor 11 november onderhield de Landelijk Voorzitter ook 
regelmatig contact met de andere PJO-voorzitters. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk 
persbericht: de brief aan Premier Balkenende met het verzoek voor de homorechten op te komen (zie 
persberichten). 

Op 16 november vond "De Jonge Kamer" plaats. Dit debat in de Oude Zaal aan het Binnenhof was een 
gezamenlijk initiatief van de JOVD, JD, CDJA, JS, Dwars, PerspectieF, Rood, SGPJ en Jonge 
Fortuynisten. Martine Weide nam namens de JOVD het voortouw in de organisatie en was 
projectgroepleider van de Jonge Kamer. 

5.3. Overige externe partners 
Met verschillende politieke partijen, belangenorganisaties, ministeries en zelfstandige bestuursorganen 
is gesproken en gediscussieerd. De JOVD is een actief en kritisch lid van de Nationale Jeugdraad 
(NJR) geweest en heeft hierin gestreefd naar meer aandacht voor de agenda van de PJO's in het 
algemeen en de JOVD in het bijzonder. 

De JOVD is In november uit de NJR gestapt omdat het Hoofdbestuur zeer ontevreden was over het 
functioneren van de Jeugdraad en geen vertrouwen meer had in verdere samenwerking. Vanwege de 
beledigende uitspraken jegens WD-kamerieden en de JOVD van de NJR-verantwoordelijke voor 
Jeugdbeleid en Politiek, heeft de JOVD verzocht om het vertrek van deze persoon. Hier is gehoor aan 
gegeven. 

5.4. Deelconclusie 
De externe contacten zijn in 2006 goed onderhouden zonder in te boeten op het uitdragen van de eigen 
mening, en met name de politiek contacten zijn, partijbreed, uitgebreid. 

6. Politiek 

6.1. Politiek Commissariaat 
De samenstelling van het Politiek Commissariaat was in 2006 als volgt: 

1 januari- 17 maart: 
Emil Tuytel PC Binnenlandse Zaken en Justitie 
Ruurd Dekker PC Buitenlandse Zaken en Defensie 
Inge Snip PC Europese Zaken 
Chrissie Hendriks PC Onderwijs en Zorg 
Vacature PC Financiën, Economische en Sociale Zaken 
Vacature PC Ruimte, Mobiliteit en Landbouw 

17 maart - 27 oktober: 
Riroyde Holberg PC Binnenlandse Zaken en Justitie 
Emil Tuytel PC Buitenlandse Zaken 
Andres Rutkens PC Defensie 
Inge Snip PC Europa 
Chrissie Hendriks PC Ondenwijs en Zorg 
Vacature PC Financiën, Economische en Sociale Zaken 
Vacature PC Ruimte, Mobiliteit en Landbouw 

Vanaf 27 oktober: 
Boris van Arnhem PC Binnenlandse Zaken en Justitie 
Boris van Arnhem PC Ondenwijs (wnd.) 
Jeroen Diepemaat PC Defensie O 

Secretarieel Jaarverslag 2006 '^11 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) "-4 

\--J 
CD 
CD 



Marijke Olthof PC Zorg 
Josien Hermans PC VROM en Landbouw (tot 19 december) 
Freek Noordman PC Financiën, Economische en Sociale Zaken 
Saskia Troy PC Duurzaamheid (nieuw) 
Vacant PC Buitenlandse Zaken 
Vacant PC Europa 
Vacant PC VROM en Landbouw (vanaf 19 december) 

6.2. Politiek & Filosofisch Weekend 
In juni vond het eerste Politiek en Filosofisch Weekend plaats. De projectgroep leider was Eva 
Grosheide en de projectgroepleden waren Jeroen van Weeghel en Clemens van Steijn. De 
vrijdagavond startte met een filosofische lezing van drs.P.O. de Beaufort van de Telderstichting. Daarop 
volgde een sessie defensie ter voorbereiding van het ochtendprogramma van de zaterdag. De zaterdag 
werd namelijk geopend door een masterclass van Henk Kamp waar deelnemers zich van te voren voor 
op konden geven. Voor de deelnemers die zich niet opgegeven hadden was er een Yogaworkshop. 
Daarna volgde een lezing door prof.dr.H.M. Dupuis over politiek en ethiek, 's Avonds was er een lezing 
van prof.dr.F.C.L.M. Jacobs over vrijheid en de relatie tussen vrijheid en liberalisme. Op zondagmiddag 
was er een lezing van dr. H.A.F. Oosteriing over radicale middelmatigheid in de hedendaagse politiek. 
De volgende werkgroepsessies werden gehouden: 

• Defensie, spreker: Dhr. Van der Meulen 
• Verschil maken: eigen verantwoordelijkheid na de verzorgingsstaat + discussie, spreker: Paul 

Frissen 
• Een nationaal politiecorps: de toekomst van het Nededandse politiebestel 
• Doelstellingen en identiteit van de EU 
• Lezing en debat met Iraans verzet (JTW) 
• Samen spelen in de tuin die samenleving heet 

Er waren 25 JOVD'ers aanwezig tijdens dit Politiek en Filosofisch Weekend. 

In december vond het tweede Politiek en Filosofisch Weekend plaats met het thema "Utopia". De 
projectgroepleider was Anna Hendriksen en de projectgroepleden waren Rens van Rijn en Erik Jansen. 
De zaterdagochtend werd geopend met een plenaire sessie duurzaamheid en liberalisme die verzorgd 
was door de Politiek Commissaris Duurzaamheid, Saskia Troy. 
De volgende werkgroepsessies werden gehouden: 

Betaalbare vergrijzing 
Defensie & ethiek 
Orgaandonatie 
Gekozen burgemeester 
Studentenhuisvesting 

Er waren 14 JOVD'ers aanwezig tijdens dit Politiek en Filosofisch Weekend. 

6.3. Politieke profilering 
In 2006 zijn er een aantal politieke acties geweest. 

Begin januari heeft de JOVD zoals ieder jaar, onder ruime aandacht van de landelijke media, de prijs 
voor Liberaal van het Jaar uitgereikt aan Femke Halsema. Dit om meer aandacht te vragen voor de 
Immateriële waarden van het liberalisme. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de JOVD 7 studentensteden aangedaan om daar actief te 
flyeren in ludieke kostuums om aandacht te vragen voor jonge liberale kandidaten en typische 
stud entenstand punten. 

Eind maart hebben leden van de JOVD samen met anderen actie gevoerd tegen de dictatuur in Wit-
Rusland en haar onderdrukking van iedere vorm van oppositie. Helaas heeft dit het regime in Wit-
Rusland niet aan het wankelen gebracht, wij beraden ons nu op meer drastische maatregels. 
In mei heeft de JOVD campagne gevoerd voor meer aandacht voor communicatie en taal bij integratie. 
Deze campagne werd op 2 mei in de hoofdstad gestart door minister Rita Verdonk, die haar steun 
uitsprak voor het initiatief. 
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Op 31 mei in het Okura Hotel tijdens de uitslag van de ledenraadpleging van de lijsttrekkerverkiezing 
van de WD. heeft de JOVD Mark Rutte een sloophamer aangeboden om nu toch echt te gaan pleiten 
voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. 

Begin juni zijn enkele leden van de JOVD, onder leiding van Tim Huiskes, naar Polen gegaan om te 
demonstreren voor gelijke rechten voor mensen ongeacht hun seksuele geaardheid. Hier is ook door 
Nederlandse radio en televisie verslag van gedaan. Tevens is er een open brief aan Balkenende 
gestuurd met het verzoek uit de kast te komen en op te komen voor homorechten. De heer Balkenende 
heeft lange tijd op zich laten wachten, maar uiteindelijk nog wel een brief teruggestuurd. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft de JOVD een eigen campagnefilm en -posters gemaakt die 
gepresenteerd werd tijdens de Election Night van het najaarscongres. De onderwerpen waren: 
legalisering softdrugs, investeren in onderwijs, liberalisering woningmari<t, waarborg van vrijheden in de 
strijd tegen het terrorisme, veiligheid op straat. 

6.4. Filosofische Discussie 
Er is één keer een filosofische avond georganiseerd over klassieke liberale denkers, daarnaast is in 
2006 de leesdub enkele keren bij elkaar geweest om verschillende boeken te bespreken. 

6.5. Politieke discussie 

6.5.1. Landel i jke Pol i t ieke Pro jec tg roepen (LPPG's) 
In 2006 zijn de volgende Landelijke Politieke Projectgroepen actief geweest: 

- Werkgroep Integratie 
Gedurende enkele maanden is de werkgroep integratie tweewekelijks bij elkaar gekomen om een 
liberale visie op integratie te ontwikkelen. De werkgroep stond korte tijd onder leiding van Emil Tuytel. 
daarna Riroyde Helberg, en leverde veel goede debatten en ideeën voor acties en persberichten op. De 
integratiecampagne in mei werd mede door deze groep mogelijk gemaakt en gesteund. 

- Duurzaamheid 
Na de eerdere notitie duurzaamheid heeft de werkgroep met enige regelmaat gediscussieerd, zowel per 
mail als 'live'. Ook lanceerde zij een eigen website om meer leden van de JOVD te interesseren voor 
het onderwerp. 

- Defensie 
Met Politiek Commissaris Andres Rutkens zijn verscheidene 'wert<bezoeken' gebracht, onder andere 
aan de KMA. 

-Zorg 
De zorgweritgroep is enkele keren bij elkaar geweest en heeft gediscussieerd over tal van 
onderwerpen, zoals fat-tax, anti-rookbeleid en abortus. 

- Iran 
In navolging van voorgaande jaren heeft een groep geïnteresseerden zich nader verdiept in Iran, onder 
meer door een avond op het Algemeen Secretariaat met Iraanse jongerenorganisatie Jonge 
Toekomstige Wereldverbeteraars. Naast het thema beviel ook het Iraanse eten en drinken. 

- Ontwikkelingssamenwerking 
Heeft over de mail en enkele keren 'live' uitgebreid gediscussieerd over een liberale visie op 
ontwikkelingssamenwerking, zowel aan de hand van artikelen als met inbreng van de deelnemers zelf. 
Bouwde voort op inzichten uit de denktank van Buitenlandse Zaken. In oktober is een notitie 
geproduceerd die tijdens de Voorbereidende Algemene Vergadering is aangenomen. 

- Internationalisering in het Hoger Ondenwijs 
Behandelde vanuit de beleidsterreinen Europese Zaken én Onderwijs de internationalisering van het 
Hoger Onderwijs, waaronder de Ba Ma-structuur en de Bologna-verklaring. Q 

Ln 
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- Weritgroep 'Een nieuw Europa' 
Is vanaf maart onder leiding van Politiek Commissaris Inge Snip verscheidene malen bij elkaar 
gekomen om te filosoferen over de fundamenten en toekomst van de Europese Unie. 

- Rijksbegroting 2007 
De enige werkgroep onder FES heeft na aanstelling van haar projectgroepleider, Hans Schrama, 
helaas te weinig nieuwe leden aangetrokken en geen bijeenkomsten gehad en is enige tijd later 
ontbonden. 

6.5.2. IVIoties, reso lu t ies en not i t ies 
In 2006 zijn er moties en notities aangenomen op de landelijk congressen in maart en oktober. 

Moties Resoluties Notities 
Ingediend Aangenomen Ingediend Aangenomen Ingediend Aangenomen 

Maart 63 13 2 0 1 0 
Oktober 7 2 O - 2 2 

Tijdens het Najaarscongres is het Politiek Kernpunten Programma (PKP) 2006-2010 besproken 
verdeeld over drie werkgroepen. 

6.6. Politiek Overleg 
In het eerste half jaar heeft er vijf keer (vrijwel maandelijks) een politiek overieg plaatsgevonden met 
Hoofdbestuurders, Politiek Commissarissen en geïnteresseerde leden die zich aan konden melden na 
een aankondiging in de nieuwsbrief, ledere deelnemer bereidde stellingen voor, over ondenwerpen 
variërend van de toekomst van het Israël isch-Palestijns conflict tot de toekomst van de Nederiandse 
brandweer. Er was altijd animo voor en er zijn ideeën voor persberichten uit voortgekomen. 

6.7. Politieke contacten 
Er is in 2006 veel geïnvesteerd in politieke contacten. Veel ministers, staatssecretarissen en 
Kamerieden zijn bezocht om de JOVD mening kenbaar te maken. Zo is er gesproken met W D 
bewindslieden als Mark Rutte, Rita Verdonk, Henk Kamp, Gerrit Zalm, Johan Remkes en Kamerieden: 
Eske van Egerschot, Laetitia Griffith. Willibrord van Beek, Uri Rosenthal en Edith Schippers. Ook is er 
contact geweest met politici van buiten de W D , zoals Femke Halsema (GroenLinks) en Maxime 
Verhagen (CDA). 

Politici werden niet alleen opgezocht om contact te leggen of bestaande contacten uit te diepen, maar 
werden natuurlijk ook als spreker of bij andere gelegenheden betrokken bij de JOVD. 

De JOVD is met name door een aantal persberichten en door de uitreiking van de Liberaal van het Jaar 
veel besproken door politici van alle partijen. Beide brachten politici van verschillende partijen ertoe de 
JOVD te bellen, mailen of op te zoeken. 

6.8. Deelconclusie 
In 2006 zijn veel interessante debatten gevoerd, onder meer in het kader van integratie, duurzaamheid, 
ontwikkelingssamenwerking en ondenwijs. 

7. Voorl ichting 

7.1. Persberichten en mediamomenten 

7.1.1. Persber ich ten 

Datum 

06/01/06 

Titel 

Femke Halsema Liberaal van het Jaar 

Onderwerp 

Liberaal van het Jaar 
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19/01/06 

23/01/06 

07/02/06 

06/03/06 

08/03/06 

12/03/06 

17/03/06 

21/03/06 

23/03/06 

30/03/06 

09/04/06 

23/04/06 

01/05/06 

07/05/06 

20/05/06 

31/05/06 

08/06/06 

25/06/06 

30/06/06 

07/07/06 

17/08/06 

30/08/06 

06/09/06 

13/09/06 

23/10/06 

25/10/06 

11/11/06 

14/11/06 

16/11/06 

23/11/06 

Jonge liberalen veroordelen omsiandigheden Azerbeidjaan 

JOVD is sprakeloos 

JOVD wii grenzen open voor Polen 

Jongeren, stem jong! 

JOVD: wil de nieuwe lijsttrekker opstaan? 

EU van God los 

JOVD congresseert le Rollerdam 

Kleur Wit-Rusiand Oranje 

Domme Dijksma moet nog leren 

Liberale teleurstelling in Israël 

JOVD-er in LYMEC bestuur 

Laai Wil-Russen vrij leren 

Verdonk start JOVD campagne 

JOVD kiest definitief voor Rutte 

Ayaan is en blijft Nederlander 

Sloophamer voor Mark Rutte 

JOVD steunt Warsaw Gay Pride 

Balkenende uH de kast en op de bres voor homorechten 

JOVD steunt Balkenende Light 

JOVD biedl D66-jongeren hoop 

JOVD laat Madonna lekker hangen 

W D kampt met vergrijzingsprobleem 

Dictatuur vs Democratie 1 - 0 

JOVD wensl minister in plaats van Ayatollah 

JOVD houdt congres met Election Night 

JOVD speelt panna knock-out 

JOVD stapt uit Nationale Jeugdraad 

JOVD-fractie in de 'Jonge Kamer' 

JOVD strijdt voor vrije markl 

JOVD kiest nieuwe Landelijk Voorzitter 

Azerbeidjaan 

Rotterdam-code 

Open grenzen 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Lijsttrekkerverkiezing W D 

Godslastering 

Aankondiging 
voori aarscongres 
Regime Wit-Rusiand 

Kinderkeuze hoogopgeleide 
vrouwen 

Liberale partij weggevaagd 
Jeroen Benning 
Penningmeester Lymec 
Studiekans Wit-Russische 
studenten 
integreren is communiceren 

Voorkeur lijsttrekker W D 

Paspoort Ayaan Hlrsi Ali 
Afschaffen 
hypotheekrenteaftrek 
Homorechten 

Homorechten 

Minderheidskabinet na 
coalitiebreuk 

Gratis lidmaatschap JD'ers 

Vrijheid van meningsuiting 

Te weinig jongeren bij de 
W D op de kiesliist 
Demonstratie tegen regime 
Wit-Rusland 
Shari'a-wetgeving 
onverenigbaar met 
democratische rechtsstaat 
Aankondiging 
nalaarscongres 
Verkiezingscampagne NJR 

Opzegging lidmaatschap 
NJR 
Deelname JOVD'ers aan 
Jonge Kamer 
Dienstenrichtlijn 

Nieuwe Landelijk VoorTitter 

7.1.2. IVIediamomenten 

Datum 

03/06/06 

09-11/06/06 

25/06/06 

07/07/06 

23/08/06 

26/08/06 

26/08/06 

26/08/06 

31/08/06 

01/09/06 

02/09/06 

01/11/06 

Medium 

VARA's Spijkers met Koppen 

NOS Headlines & RTV Oost 

NOS Radio 1 Journaal 

NOS Radio 1 Journaal 

BNR Nieuwsradio 

NOS Radio 1 Joumaal 

BNR Nieuwsradio 

Radio Mercurius 

BNN United 

NOVA 

100% NL 

NCRV Stand.café 

Ondenwerp 

Kiesgerechtigde leeftijd & lijsttrekkersverkiezingen 

Verslag Warsaw Pride 

Debat met JD over lijsttrekkersveritiezingen/primaries 

Debat met JD over kabinetscrisis 

AOW-plannen 

W D Verttiezingspnagramma 

AOW-plannen 

SGPJ vs. Madonna 

Verkiezingscampagne 

Verkiezingscampagne 

Vericiezingscampagne 

Verkiezingscampagne 
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04/11/06 

06-13/11/06 

19/11/06 

NOS Joumaal 

MTNL 

NOS Radio 1 Joumaal 

Veritiezingscampagne 

Debat met DWARS over veritiezingen 

PJO-debal over verkiezingen 

7.2. Deelconclusie 
De JOVD heeft in 2006 uitzonderiijk vaak de media gehaald. 

8. Internationaal 

8.1. Algemeen 
Dit jaar is ingezet op het verder verbeteren van onze positie in onze internationale partner organisaties, 
concreet betekent dit het vaker bezoeken van partnerorganisaties maar ook het verkozen krijgen van 
Jeroen Benning als penningmeester van LYMEC. 

8.2 Activiteiten 

9-11 februari 
LYMEC Anniversary, 30 jarig bestaan 
LYMEC, Brussel 
10 deelnemers 

24 februari- 4 maart 
"Democracy, Islam, Integration, towards a modern European Civilization: Leaming from each other" 
JOVD 
Den Haag 
8 deelnemers aan het gehele programma en een tiental leden kwam af en toe langs 

28 maart- 2 april 
Studiereis Taiwan 
IFLRY 
1 deelnemer 

Moldavië 
DiDee/JOVD 
Gedurende de twee reizen naar Moldavië hebben wij ongeveer 13 leden meegenomen 

4-7 april 
LYMEC seminar 
LYMEC 
Winterthur Zwitseriand 
2 deelnemers 

7-9 april 
LYMEC Congress 
Winterthur Zwitseriand 
LYMEC 
10 deelnemers 

20-25 april, 
"Conflict resolution, a liberal approach" 
IFLRY, Israel 
1 deelnemer 

24 april- 4 mei 
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Bezoek aan Nicaragua met UNDP, Factfinding missie Guatemala 
NIMDA'IMD 
1 deelnemer 

27 april 
Bezoek aan het Europees Pariement 
JOVD 
Ong. 30 JOVD-leden 

14-20 mei 
"Youth unemployment threat to social cohesion. What liberals can say?" 
IFLRY, Georgië 
1 deelnemer 

4-9 juni 
Seminar IFLRY, Canada 
1 deelnemer 

9-11 juni 
IFLRY EC, canada 
1 deelnemer 

23 juni 
Balkandag, AS 
10 deelnemers 

15-22 juli 
Balkansummerschool, Servië 
Ongeveer 15 deelnemers 

29 juli 
Spreekbeurt Nederlandse politiek, LHG Passau, Duitsland 
1 deelnemer 

19-23 augustus 
Studiereis Bulgarije 
12 deelnemers 

11-14 september 
Verkiezingscampagne, Zweden 
4 deelnemers 

21-24 november 
LYMEC seminar on Globalisation and the Lisbon strategy 
1 deelnemer 

24-26 november 
LYMEC EC 
2 deelnemers 

1-3 december 
Congres JNC, Tarragona 
1 deelnemer 

9-14 december 
IFLRY seminar "Dangerous Paths of Media: Youth against Violence" 
1 deelnemer 

11-12 december 
Bezoek EP Straatsburg, Frankrijk O 
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24 deelnemers 

14-16 december 
IFLRY EC/GA 
4 deelnemers 

8.3. Projectgroepen 
De projectgroepen voor de verschillende internationale reizen hebben hun taak naar behoren 
uitgevoerd. 

8.4. Deelconclusie 
Internationaal heeft de JOVD haar positie wederom versterkt, het is nu zaak te zorgen dat we binnen de 
JOVD meer gaan doen met de mening van zowel IFLRY als LYMEC. Hiernaast zou het ook verstandig 
zijn de JOVD mening nog meer uit te dragen in het buitenland dmv moties/notities te vertalen naar het 
Engels. 

9. Organisatie 

9.1. Congressen 
Vorig jaar is er een maartcongres en een novembercongres geweest. Het maartcongres heeft 
plaatsgevonden in het Hilton Hotel te Rotterdam. Locatie was bijzonder goed te noemen, het lag 
centraal en Rotterdam was goed bereikbaar. Het programma was zeer divers en alle wericgroepen 
hebben voldoende inhoud gekregen. Zo was er een crisissimulatie en een mediatraining. Voor het feest 
was er cabaret, gehouden door Anne Jan Toonstî a. Het werd als anders ervaren maar zeker als positief 
te noemen. Het feest in de avond was goed te noemen, de locatie was SSR. De sfeer was goed. De 
projectgroep bestond uit zeven leden, inclusief werkgroepvoorzitter. Dit was voldoende te noemen. Er is 
geprobeerd om de onderwerpen te laten verschillen en er niet alleen W D onderwerpen van te maken 
zoals vrijhandel, multiculturele drama en sociale dienstplicht. De beoordeling door de leden was positief 
te noemen, alleen werd de lunch karig genoemd. 
Het novembercongres heeft plaatsgevonden in het Grand Winston in Rijswijk, en het bijzondere aan dit 
congres was dat het oog had voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel prominentici waren aanwezig 
bij de election night, zoals Rita Verdonk, Uri Rosenthal, Hans Wiegel en Mark Rutte. De opkomst van 
dit congres was ontzettend hoog te noemen in vergelijking met andere congressen. De werkgroepen 
waren inhoudelijk zeer goed en ook zeer divers, te denken aan de masterclass lobbyen georganiseerd 
door JETI. Er is door de projectgroep met veel energie aan de promotie van het congres gewerkt. Dit 
heeft ertoe geleid dat er erg veel deelnemers op het congres waren. De samenwerking met het hotel 
verliep erg goed, alleen een nadeel van het hotel was dat de hotelkamers doorzichtig waren. 

9.2. Overige activiteiten op het gebied van organisatie 

9.2.2 N ieuwjaarsbor re l 
Tijdens de nieuwjaarsborrel werd Femke Halsema verkozen tot Liberaal van het Jaar. De 
nieuwjaarsborrel was daarnaast een gezellige eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De locatie is uit 
traditie het Algemeen Secretariaat, op de zonder. In 2006 werd er gekozen voor een tafeltap, 
wateh<oeler en kleine biervaten. Dit jaar is er ook op de aankleding gelet. Op de statafels werden 
plantjes neergezet en bakjes met pinda's of iets dergelijks. In de zaal werd een JOVD scherm 
opgebouwd. De minister stond te spreken voor een dergelijk scherm. Daarnaast hield de landelijk 
voorzitter haar toespraak. De nieuwjaarsborrel is de echte opening van het JOVD jaar. De speech was 
redelijk en begon met actuele zaken, overgaand in analyse van het politiek klimaat, waartegenover de 
pluspunten van de "Liberaal van het Jaar^ werden geplaatst. Aansluitend vond de uitreiking plaats. 

JOVD kiest Halsema tot Liberaal van het Jaar 

vrijdag 6 januari 2006 19:50 
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GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema is door de JOVD, de jongerenorganisatie van de W D , 
gekozen tot Liberaal van het Jaar 2006. Halsema krijgt de prijs voor 'de scherpe visie die zij vorig jaar 
heeft getoond'. 

Dat heeft de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) vrijdag bekendgemaakt. De prijs 
wordt elk jaar uitgereikt aan 'diegene die zich met vernieuwende ideeën in het maatschappelijk debat 
liberaal heeft geprofileerd'. 

Kritiek op Bos 
Niet alleen vorig jaar toonde zij een scherpe visie, ook dit jaar begint ze met scherpe kritiek en wel op 
haar PvdA-collega Wouter Bos. Ze ven/vijt hem zonder Inhoudelijke argumenten te kiezen voor het CDA 
als toekomstige regeringspartner. 'In zijn angst betrapt te worden op een politieke koers kiest Bos voor 
een grijs middenkabinet.' 

Zijn leiderschap noemt Halsema behaagziek. Hierbij refereert ze aan het boek dat Bos onlangs 
presenteerde. 'Je hebt het uit in een vloek en een zucht. En wat ook je politieke achtergrond is of je 
ideologische overtuigingen zijn: het is onmogelijk om er aanstoot aan te nemen.' 

Drastische modernisering 
Volgens de JOVD heeft Halsema zich liberaal geprofileerd in het manifest 'Vrijheid eeriijk delen', waarin 
zij onder meer schreef dat mensen meer voor zichzelf moeten zorgen en dat het arbeidsbestel moet 
worden hervormd. 

Halsema liet in het manifest weten dat zij wil dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. Wie niet 
binnen een jaar werk heeft gevonden, zou het recht op een uitkering moeten veriiezen. 

Ommekeer 
De JOVD vindt dat er duidelijk sprake is van een 'ommekeer bij de partij met socialistische wortels' en 
dat GroenLinks zich na 16 jaar, onder leiding van Halsema, eindelijk losmaakt van het partijverieden. 

De standpunten die Femke Halsema aanhaalde in het manifest lijken inderdaad opmerkelijk. De partij 
wil ook de duur van de WW verkorten en oudere werknemers minder rechten geven. Bovendien zouden 
werkgevers hun werknemers makkelijker moeten kunnen ontslaan. 

Want, schrijft GroenLinks, de regels leiden nu tot een 'krachteloze verzorgingsstaat die mensen 
afschrijft en de passiviteit induwt'. 

WW omhoog 
Maar de WW moet wel omhoog. En de partij vindt dat de overheid burgers zekerheid op werit moet 
geven. De overheid zou kansloze werklozen zelf aan het werk moeten zetten. Voor minimumloon 
zouden ze aan de slag kunnen als klusjesman, schoonmaker of oppas. 

Ook pleit GroenLinks in de nota voor een aparte belastingschijf voor inkomens boven de 100.000 euro 
(lees ook GroenLinks: Wericlozen aan het werk zetten). 

De JOVD reikte de prijs voor Liberaal van het Jaar eerder uit aan Sybilla Dekker (2006), Aart-Jan de 
Geus (2004), Paul Cliteur (2002), Fogh Rasmussen (2001), Henk Kamp (2000) en Guy Verhofstadt 
(1999). 

9.2.3. I n t roduc t i eweekenden 
Vorig zijn er twee introweekenden geweest, te weten in het Oosten van het land. De introweekend 
worden doorgaans op een afgelegen plek ergens in een jeugdhotel of herberg gehouden. Deze 
weekend bevonden zich in het StayOkay. In het jaar 2006 heeft JETI de organisatie van de weekenden 
gedaan. Het eerste introweekend van 2006 werd door erg weinig nieuwe leden bezocht. Het tweede 
weekend ging al weer een stuk beter. Goed overieg met JETI hierover lijkt wenselijk. De introweekend 
beginnen doorgaans op zaterdagochtend. Na de welkomstwoord begint met een introductie in de 
JOVD. Tijdens de introductieweekenden zijn de geschiedenis, onafhankelijkheidsdiscussie en (dè 
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structuur uitgelegd. Er is daarnaast een cursus liberalisme gegeven met een vleugje politieke 
stromingen. In de avond was hel programma iets luchtiger dan overdag, en in de avond was er mimte 
gemaakt voor een feest. Tijdens de introductieweekenden is er gebruik gemaakt van cursusleiders. 

9.3. Dee lconc lus ie 
We kunnen dan ook stellen dat de introweekenden, congressen en de nieuwjaarsborrel succesvol 
waren en de opkomst goed was te noemen. 

10 Vorming en Scholing 

10.1 Cursusaanbod 
Dit jaar is de cursus ethiek toegevoegd aan het aanbod. Verder is het updateproces in gang gezet. 

10.2 Cursusleiders 
Op dit moment zijn er 25 cursusleiders actief. 

10.3 Samenwerkingsverbanden 
Er zijn geen samenwerkingsverbanden aangegaan. 

10.4 Cursus voor Cursusleidersweekend 2006 
Geen CVC geweest 

10.5 Opfrismomenten 
Er is in 2006 een opfrisdag geweest voor cursusleiders. 

10.6 Deelconclusie 
Mede door de onvermoeibare inzet van JETI en haar medewerkers, heeft het V en S beleid een goede 
boost gehad. 

11 Promotie en ledenwerving 

11.1 Promoteam 
Het promoteam bestaat uit een groep representatieve dames en heren uit het hele land de afdelingen 
bijstaan in het werven van leden. Telkens vijf jongeren uit het team van in totaal twintig JOVD babes en 
hunks staan zowel klaar voor de grote studentensteden als de kleinere afdelingen. Extra mankracht 
stond klaar tijdens dit augustusoffensief dus zomaar tot je beschikking. Het team is bovendien uitgerust 
met flitsende JOVD polo's en extra promotiematerialen. Uiteraard komen zij niet hun eigen campagne 
voeren, maar ondersteunden ze de afdelingen in de aanpak die zelf was gekozen en bij de activiteiten 
die lokaal zijn opgezet. 

11.2 Promolijn 
De promolijn bestond afgelopen jaar uit de volgende materialen: 
folder met lidmaatschapskaart, flyer met lidmaatschapskaart, poster large veri<iezingen, 
poster medium softdrugs, poster medium kenniseconomie, poster medium woningmarkt, . 
poster medium burgerrechten, poster small vrouwenhandel, pamflet softdrugs, 
collegecard vergrijzing, collegecard burgerrechten, Amsterdammer, bieropener en -afsluiter, 
aansteker, pen, minimari<er, condom, post-it, biervilt, ballon wit, ballon blauw, ballon geel. 

11.3 Augustus Offensief 
Het promoteam was het initiatief van het landelijk hoofdbestuur om de afdelingen te ondersteunen. Het 
AO blijft uiteindelijk van de afdelingen, zij kiezen zelf de insteek. Wel kan er gesteld worden dat de 
afdelingen ook dit jaar weer ontzettend gemotiveerd waren om er weer iets van te maken, en dit heeft 
ook weer geresulteerd in een ledengroei. 
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11.4 Deelconclusie 
De nieuwe promolijn was een succes, veel afdelingen hebben hier gebruik van gemaakt Wel kan er dit 
jaar beter gekeken naar een andere opzet van een dergelijk promoteam omdat vaak mensen niet 
konden. 

12 Talentmanagement 
Talentmanagement 2006 heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen: 

12.1 Commissie Matchmakers 
Deze commissie is heropgericht om nieuwe leden lokaal actief te benaderen om hun wens te 
inventariseren en te wijzen op mogelijkheden binnen de JOVD. De commissie kende bij aanvang 
febnjari 2006 zes leden en is voor de zomer enkele keren bijeen geweest Zij heeft de gestelde doelen 
ondanks enkele lokale successen bij aanvang niet behaald. 

12.2 Kansenbank 
De kansenbank is gebruikt om actuele mogelijkheden om actief te worden binnen de vereniging bekend 
te maken. 

12.3 Open procedures 
In het jaar 2006 werd hel principe om open procedures te gebruiken voor het selecteren van 
actieve leden gehandhaafd. Dit systeem is breed in de vereniging benut. 

12.4 Deelconclusie 
In 2006 zijn de kansen die er lagen op hel gebied van talentmanagement daar waar mogelijk benut. 

13. Nawoo rd 
Het jaarverslag dat nu voor u hgt heet dan wel Secretarieel Jaarverslag, maar is zeker geen product van 
alleen de Algemeen Secretans. Veel dank gaat dan ook uit naar de andere Hoofdt)estuurders en de 
oud-Hoofd bestuur ders uit 2006. 
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