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Het verhaal begon op zaterdag 26 februari 

1949 in de Louis XV zaal van de Haagse 

Pulchri Studio te Den Haag. Op deze 

memorabele dag vormden 35 jonge liberalen 

tezamen de oprichtingsvergadering van de 

Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie 

(JOVD). Met deze vergadering begon de 

geschiedschrijving van de énige liberale 

jongerenorganisatie van Nederland. 

Gedurende 65 jaar heeft de JOVD zich 

ontwikkeld tot een organisatie van 3000 

leden met uitgangspunten en standpunten 

die zeker niet in beton gegoten zijn. In de 

vroege jaren '50 en '60 waren de jongedames 

en -heren, naar huidige maatstaven, lichtelijk 

conservatief. In de jaren '70 kreeg de JOVD 

een socialer gezicht. Aan de vooravond van het 'Miami Vice-decennium' verkregen de meeste 

JOVD-leden een zakelijker inzicht. Daarnaast ging de JOVD in de jaren '80 voor meer Europese 

integratie. Kortom, de JOVD is al 65 jaar in beweging. 

Nu, 65 jaar na oprichting, ligt voor u Lustrumalmanak XIII. Deze lustrumalmanak neemt u mee 

door de soms woelige geschiedenis die de JOVD heeft gemaakt tot wat het nu is. Illustraties en 

bijdrages van oudgedienden, vrienden en leden geven hiervan een kleurrijk beeld. 

Vanzelfsprekend zijn de bijdrages van onze Erevoorzitter Hans Wiegel, Benk Korthals en van de 

huidig Landelijk Voorzitter Christiaan Kwint. Zij geven weer wat de JOVD voor hen betekent en 

betekend heeft. Tevens komen de Hoofdbesturen van de afgelopen vijf jaar aan bod. 

Deze almanak maakt eveneens melding van de 22 afdelingen die de JOVD rijk is. Zij hebben 

op eigenzinnige wijze invulling gegeven aan hun geschiedschrijving over de afgelopen vijf jaar. 

Voor een aantal afdelingen zal dat een glorieus verhaal betreffen. Voor anderen is de afgelopen 

vijf jaar gemarkeerd door bestuurders met een mening, een leeggelopen afdelingskas en een 

terugloop in ledenaantal. 

De Lustrumalmank besluit met een bijdrage van de politieke evenknieën die de JOVD kent. 

Politieke jongerenorganisaties zoals DWARS, de  JD  en Rood geven hun uiteenlopende visies over 

de JOVD en schromen niet om hun ongezouten mening over 65 jaar JOVD te geven. 

Tenslotte, dank aan eenieder die een bijdrage aan deze almanak heeft gegeven. 

Veel leesplezier en wijsheid toegewenst, 

Nick Derks 

Voorzitter Projectgroep Lustrum XIII 
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Saai is het nooit binnen de JOVD. Onze 
geschiedenis leest als een politieke thriller 
van het hoogste niveau. Zo zag onze eerste 
voorzitter zich in 1949 genoodzaakt wegens 
"persoonlijke omstandigheden" af te treden. 
Waar kennen we dat van? Enkele tientallen 
jaren later, in 1987, kopte de voorpagina van 
de Telegraaf dat het volledige Hoofdbestuur 
door de leden naar huis was gestuurd. Verder wil ik u geen ideeën geven... Het lustrumboek 
uit 1994 staat vol met dit soort fascinerende verhalen en is daarmee een aanrader voor iedere 
geïnteresseerde JOVD'er. 

Gelukkig is de JOVD veel meer dan verhalen over spannende machtsstrijden en intriges. De JOVD 
is dé politieke leerschool van Nederland. Tienduizenden jongeren hebben bij ons kennis gemaakt 
met het liberalisme en de politiek. Bij de JOVD krijgje de kans om jezelf te ontwikkelen en kritisch 
te denken. Het bewijs hiervan zijn de vele ideeën die de JOVD in het maatschappelijk debat 
heeft ingebracht, vaak lang voordat deze punten gemeengoed werden. Denk bijvoorbeeld eens 
aan de vorming van het Paarse kabinet, de legalisering van euthanasie of het beperken van de 
hypotheekrenteaftrek. Hierbij blijft het essentieel dat wij onafhankelijk en kritisch blijven en niet, 
zoals vele andere PJO's, klakkeloos de lijn van de moederpartij volgen. De VVD heeft meer aan 
jongeren die de partij scherp en liberaal houden, dan die op zoek zijn naar een baantje. 

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst inhoudelijk scherp en vernieuwend zijn, stellen 
we dit jaar opnieuw het Politiek Kernpunten Programma vast. Dat dit spannend is, blijkt uit de 
vele veranderingen die onze mening door de jaren heen heeft gehad. Zo pleitte de vereniging 
in de jaren '70 voor een hereniging tussen D66 en de VVD, in de jaren '80 voor een federaal 
Europa en in de jaren '90 tegen Bolkesteins pleidooien voor minder immigratie. Hoewel het 
onwaarschijnlijk is dat we terugkeren naar een aantal ideeën uit het verleden, is het goed om te 
beseffen dat onze politieke mening voortkomt uit een lange traditie van inhoudelijke discussies. 
Discussies waarin we elkaar vurig bestrijden, maar ook discussies waardoor we onze mening 
bijstellen. Discussies waardoor de JOVD uit is uitgegroeid tot dé liberale waakhond van de 
Nederlandse politiek. Al met al een unieke traditie die waardering verdient. 

Kortom: al 65 jaar is de JOVD dé liberale luis in de pels en een kweekvijver van liberaal talent. Dit 
is een prestatie waar we ontzettend trots op kunnen zijn, maar ook een uitdaging voor ons, de 
huidige generatie, om het succes voort te zetten. Dat die intentie er is, laten alle verhalen in deze 
almanak goed zien. Laten we het succes vieren! Proost! 

Christiaan Kwint 
Voorzitter 

De JOVD staat al 65 jaar garant voor levendige 
discussies, beruchte congressen, sterke en 
soms ook omstreden mediamomenten, 
levenslange vriendschappen, goede feesten, 
maar vooral voor een laagdrempelig kijkje in 
de politieke keuken. Hiermee is de JOVD de 
meest succesvolle politieke leerschool van 
Nederland. Onze leeftijd is dit jaar daarom 
absoluut geen reden om al met pensioen te 
gaan, maar een reden om ons succes te vieren! 
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"Mij is gevraagd een bijdrage te schrijven 
voor de lustrumalmanak in verband met het 
jubileum van de JOVD. Wellicht denkt men, 
dat dit voor de Ere-Voorzitter van de JOVD 
een fluitje van een cent is". Zo begon dertig 
jaar geleden, in 1984, de toenmalige Ere-
Voorzitter, Mr.W.J.Geertsema, zijn voorwoord 
in het lustrumboek, ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van de JOVD. 

In dat boek werd de bijzondere verhouding 
tussen de JOVD en de VVD mooi beschreven. 
Het spanningsveld tussen het vooropzetten 
van de liberale beginselen en het bedrijven 
van praktische politiek, met alle (nodige) 
compromissen vandien. 

In november 2003 jaar was er wat politiek 
rumoer over allerlei satire op de televisie. 
Uitspraken van de minister-president en 
een heus Kamerdebat. Niets nieuws onder de zon. Vijftig jaar geleden - 1964 - was er ook 
een dergelijke commotie. Het TV.-programma "Zo is het toevallig ook nog eens een keer". 
Kamervragen aan het kabinet-Marijnen door de fractievoorzitters van de regeringscoalitie, onder 
wie de toenmalige VVD-fractievoorzitter Mr.Geertsenia. 

Het hoofdbestuur van de JOVD vond dat maar niets. Het gaf een verklaring uit, waarin het stellen 
van de Kamervragen scherp werd bekritiseerd. Grote stukken in de krant. Het toeval wilde dat 
de JOVD (ik was toen voorzitter) toen net een aanvraag voor een subsidie bij de VVD-top had 
ingediend: 3000,= gulden. 

In een heftig gesprek dat ons hoofdbestuur toen met de VVD-leiding had, werd ons gezegd: 
"die subsidie kunt u nu wel op uw buik schrijven". Het toeval was ons goed gezind. Vlak daarna 
besloot de PvdA haar subsidie aan de evenzo kritische 
socialistische studentenvereniging "Politeia"in te trekken. En weer een paar dagen later was er 
het jaarlijkse VVD-congres, waar de voorzitter van de JOVD altijd een kort mooi praatje placht 
te houden. 

Mijn kansen met beide handen aangrijpend, releveerde ik aan het besluit van de PvdA en voegde 
daaraan toe: "Voorzitter, zoiets zou in liberale kring niet kunnen voorkomen". Donderende ovatie 
van de zaal, die van ons conflict met de VVD-top geen benul had. 1k liep het podium af, ontmoette  
Mr.  Van Riel (de machtige en gevreesde fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer), die mij 
toevoegde:"Dit was heel brutaal, mijnheer Wiegel, maar uw centen hebt u binnen". 

Dit en andere mooie verhalen vertel ik graag als ik—zo'n twee keer per jaar— met uw hoofdbestuur 
eet. Dan blijkt ook altijd de grote politieke belangstelling, de inzet, het enthousiasme, de 
opgewektheid van de JOVD'ers van nu. Daarom: ga zo door! Om af te sluiten, waar ik begon, met 
een citaat van mijn voorganger als uw Ere-voorzitter Geertsema dertig jaar geleden: "De Ere-
voorzitter wenst bestuur en leden van de JOVD al het beste toe voor de komende jaren. Moge 
het jubileum een extra aansporing zijn om het er niet bij te laten zitten! 

H Wiegel, 
Ere-voorzitter JOVD. 

P.S. De enkelen,die eerder uitgekomen lustrumalmanakken zich herinneren,zullen denken:ik ken 
die tekst. Dat klopt 
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Toen mij onlangs gevraagd werd het voorwoord 

te schrijven voor de lustrumalmanak had Ik 

enige aarzeling. Immers ben ik zelf geen lid 

geweest van deJOVD. Mijn vader was erelid en 

ere-voorzitter van de JOVD vanaf 1949. Zoals 

het een echt tegendraadse Liberaal betaamde 

was dat voor mij genoeg reden geen lid te 

worden. 1k wilde natuurlijk 

als jongeman niet rondlopen op avonden waar 

mijn ouders ook waren. Maar van huis uit ken 

ik de JOVD dus bijzonder goed. 

Vele hoofdbestuursleden hebben aan tafel 

gezeten aan de Witte Singel 63 te Leiden. 1k 

weet hoe belangrijk het is dat de JOVD een 

onafhankelijke jongerenorganisatie moet 

zijn. Dit geeft jullie de vrijheid van handelen, 

die nodig is bij het bedrijven van de politiek door jongeren. Het is bekend dat de JOVD niet 

altijd geheel in lijn met de VVD heeft geopereerd. Soms lastig, maar ook wel bestempeld als 

het geweten van de liberale partij.Enthousiast en met gevoel voor theater heeft de JOVD vaak 

de rol van luis in de pels vervuld. En regelmatig heeft de geschiedenis uitgewezen dat dit nuttig 

is geweest. Het is belangrijk ook aan te geven dat vele JOVD-ers actief zijn geweest bij het 

opstellen van beginselverklaringen en het liberaal manifest. Ook werkten JOVD-ers mee aan 

het opstellen van verkiezingsprogramma's. De JOVD heeft zich ontwikkeld als een uitstekend 

opleidingsinstituut voor toekomstige politici. Van Wiegel tot Rutte. Hun eerste stappen hebben 

ze gezet binnen de JOVD. Goede mensen aan je binden is voor elke club met amibitie van 

levensbelang. En jullie zijn daar altijd in geslaagd. De ervaring die jonge ambitieuze mensen bij 

jullie opdoen is belangrijk voor het latere leven. Men leert debatteren en ook incasseren. Wat mij 

daarbij bijzonder aanspreekt is dat er voldoende relativering zit in wat jullie doen. 

De JOVD gaat nu haar 65 jarig bestaan vieren. Bijzonder dat een jongerenorganisatie 65 

jaar wordt. Toch blijft de JOVD een krachtige dynamische en vitale organisatie. Het houdt 

politieke partijen scherp, dit is belangrijk voor de vitaliteit van de politiek. Blijf dit doen, en jullie 
zullen jong blijven. 

Benk Korthals 

VVD-Voorzitter 

--:---- _____ 



In den beginne 

In de Louis XV zaal in de Haagse Pulchri Studio verzamelden zich op zaterdag 26 februari 1949 

ongeveer 35 jonge liberalen. Het gezelschap besloot die dag een vereniging op te richten: de 

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, kortweg de JOVD. Een commissie onder leiding 

van de heer Dettmeijer, ingesteld door het VVD-hoofdbestuur, was ruim een halfjaar eerder aan 

de slag gegaan met de nodige voorbereidingen en hieruit onstond de enige liberale politieke 

jongerenorganisatie van Nederland. Tijdens de vergadering werd tevens het karakter van de 

JOVD bepaald: de vereniging moest vooral een studiegroep zijn die zich niet op het gebied van 

de praktische politiek zou begeven. Omdat de JOVD ook een jongerenorganisatie was, moest 

ook zeker het gezelligheidsaspect niet worden vergeten. W.J. de Blaey mocht zich de voorzitter 

noemen van het eerste 'voorlopige hoofdbestuur' dat bestond negen mensen. Al in augustus 

1949 stapte deze eerste voorzitter op wegens een intern conflict. Jacques Linssen volgde hem op 

als voorzitter. Tijdens het eerste novembercongres werden de statuten aangenomen waarmee 

alle formaliteiten voor Koninklijke erkenning, welke toen verplicht was voor verenigingen, rond 

waren. Pas op 22 november 1952 werd door Koningin Juliana deze erkenning verleend. 

Gedurende de oprichtingsvergadering zag ook het blad van de JOVD, Driemaster, het licht. Gert 

Stempher, eigenaar van een kleine drukkerij, deelde tijdens de rondvraag mede dat hij op ei-

gen kosten maandelijks een JOVD-periodiek wilde uitgeven. Aldus geschiedde en in juni 1949 

verscheen de eerste Driemaster in een oplage van 500 stuks. De drie masten waar de naam van 

het blad naar verwijst staan voor drie voormalige JOVD-beginselen, namelijk vrijheid, verant-

woordelijkheid en sociale gerechtigheid. Later zou verdraagzaamheid de plaats innemen van 

sociale gerechtigheid. 

Het bekende logo van de JOVD was 

het resultaat van een prijsvraag die het 

hoofdbestuur in 1949 had uitgeschreven. 

In 1952 werd het winnende logo bekend 

gemaakt. Helaas is tot op he- den onduidelijk 

wie de winnaar en wat de prijs was. Het logo 

bestaat uit de Nederlandse leeuw, verdediger 

van onze vrijheid, welke geplaatst op de letter 

'V' die in eerste instantie stond voor 'vrijheid', 

maar laterookvoor de anderegrondbeginselen 

van de JOVD, namelijk 'verantwoor- delijkheid' 

en 'verdraagzaamheid'. De leeuw houdt 

een stok vast waarop een hoed balanceert. 

De symbolische betekenis van de hoed als 

vrijheidssymbool stamde al uit de Griekse 

oudheid. In het oude Griekenland was de 

hoed namelijk een teken van de vrije man; 

de slaven liepen blootshoofd. 
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16 juni 1954 deed het JOVD 

jofdbestuUr een schriftelijkverzoek aan het 

jofdbestuur van de VVD om een gesprek 

n te gaan over de partij- organisatie, 

a kandidaatstellingsprocedure en de 
maatschappelijke situatie. Dit was de eerste 

keer dat de JOVD zich openlijk met de interne 

aangelegenheden van de VVD bemoeide. De  

ID  ging hier pas in januari 1955 op in. De  

\ID  liet weten een kritische houding van de 

'D op prijs te stellen, maar dat dit vooral 

- nenshuis geuit moest worden. De politieke 

- cussie vond dan ook plaats in de huiskamer  

'an  VVD-Kamer- lid Henk Korthals. 4 

Pieter Oud werd op 14 september 1957 de 

dag hij veertig jaar Tweede Kamerlid was, 

benoemd als de eerste erevoorzitter van de 

jonge liberalen. Vrouwelijke JOVD-leden, 

gekleed in traditionele klederdrachten uit de 

elf provincies, begeleidden Oud in een erehaag naar het podium waar hij gehuldigd werd 

onder aanbieding van een door de banketbakker gemaakte driemas- ter. Tijdens de algemene 

ve gadering in november werd het formele besluit genomen. Aan het einde van de jaren vijftig 

erd er een eerste discussie aangewakkerd over de onafhankelijkheid van de JOVD. Ondanks 

deze discussie stond het hoofdbestuur niets in 

de weg om een eerste actieve kandidatenlobby 

te voeren voor de komende verkiezingen van 

1959 

Hoofdbestuursleden Huub Ja co bse en 

Gab Dorsman zijn bij die verkiezingen 

kandidaat voor de Tweede Kamer. Er werd 

geen formeel besluit genomen, maar in het 

hoofdbestuur kwam men wel tot de conclusie 

dat het JOVD-hoofdbestuurderschap en het 

Kamerlidmaatschap onverenig- bare functies 

zijn. Dat gold toen nog echter niet voor het 

gemeenteraadslidmaatschap. Een  for-  mele 
regeling hiervoor werd pas in de loop van de 

jaren zeventig genomen. 

-- 
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De jaren zestig 
In de jaren zestig discussieerde de JOVD 

relatief veel over democratie. De leden kregen 

een vragenlijst vanuit het hoofdbestuur en 

ook werd er een commissie belast met de 

discussie over de democratie ingesteld. In juni 

1964 werd over dit onderwerp een resolutie 

aangenomen door de algemene vergadering. 

In deze resolutie werd ondermeer gepleit 

voor het afschaffen van de Eerste Kamer en 

de invoering van een partieel districtenstelsel 

en men had daarnaast de no- dige kritiek 

op de monarchie. Deze resolutie leverde de 

JOVD veel publiciteit op en een aantal ideeën 

kwamen uiteindelijk in het partijprogramma 

van D66 terecht, doordat tot de oprichters van 

D66 enkele oud- JOVD'ers behoorden. 

Een opmerkelijke gebeurtenis in deze periode 

was de weigering van het Amsterdamse VVD- 

raadslid Hans Gruijters om naar het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg te gaan. 

Hierop kreeg hij een berisping van het VVD hoofdbestuur, maar werd hij verdedigd door de 

JOVD. Landelijk voorzitter Hans Wiegel wees op Gruijters' individuele keuzevrijheid. Gruijters 

verliet de VVD en kwam samen met een groep geestverwanten, waaronder enkele oud-JOVD'ers. 

Dit kan achteraf worden gezien als de oprichting van D66. In deze periode laait de discussie 

over de onafhankelijkheid ten opzichte van de VVD opnieuw op. 

Het hoofdbestuur kwam met een voorstel tot nauwere samenwerking met de VVD. Dit voorstel 

hield in dat de landelijk voorzitter en algemeen secretaris lid werden van de VVD en dat de top 

van de JOVD zou worden toegelaten tot de partijraad en -commissies van de VVD. Een viertal 

oud-landelijk voorzitters keurden dit voorstel echter af en het voorstel vond uiteindelijk geen 

doorgang. De JOVD zou zich voornamelijk richten op de VVD, maar bleef te allen tijde openstaan 

voor andere politieke organisaties. 

De jaren zeventig 
op het najaarscongres van 1970 stelde de JOVD het eerste politieke kernpuntenprogramma 

(P1(P) vast.Veel standpunten wekken de suggestie van sympathie voor D66, maar landelijk voor-

zitter Dick Dees verzekerde bij zijn aantreden in 1969 de aandacht primair op de VVD te richten. 

Toen D66 na de verkiezingen in 1971 dreigde in te storten vond er toenadering plaats tussen 

de democraten en de JOVD. In 1973 ontmoetten zij elkaar voor het eerst in Hotel Des Indes 

in Den Haag. Dit was het begin van wat het Des Indes-beraad werd genoemd. Aanvankelijk 

werd er voornamelijk gepraat over herstel van de liberale eenheid in de Nederlandse politiek. 

Toen later ook de PvdA aanschoof bij de bijeenkomst werd coalitievorming al gauw het centrale 

onderwerp. De besprekingen hielden lange tijd aan en kunnen uiteindelijk worden gezien als de 

opmaat naar het eerste paarse kabinet in 1994. Dit was het eerste kabinet zonder confessionele 

partij en bestond uit de VVD, D66 en de PvdA. 
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In de jaren zeventig ging het niet goed met de JOVD. De vereniging 

kende een historisch laag le-  dental  en naast organisatorische 

moeilijkheden verscheen ook Driemaster onregelmatig. Intern 

heerste er ook nog eens verdeeldheid over de sympathieën voor de 

VVD en D66. Het hoofdbe- stuur besloot een HB-bulletin uit te geven 

om de communicatie met de afdelingen te verbeteren. Ook werd het 

PKP verder uitgewerkt, maar bleek uiteinder diplomatieker verwoord 

dan voor- heen. Interessant is dat de JOVD in deze tijd contacten 

zoekt achter het IJzeren Gordijn en hierin werd ondersteund door de 

internationale organisaties waar ze aangesloten was. 

In 1974 vierde de JOVD haar vijfde lustrum en promoveerde voor de 

gelegenheid erelid Henk Korthals tot haar tweede erevoorzitter. Ook 

kregen de jonge liberalen hun eerste eigen secreta- riaat in Den Haag 

en een secretariaatsmedewerkster. 

Dit kon worden gerealiseerd dankzij de subsidieregeling van het 

ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk). 

Johan Remkes nam het voorzitterschap over van Ed Nijpels, die 

de eerste internationaal secretaris van de JOVD werd. Politieke 

jongerenorganisaties werden vanaf dat moment door de overheid 

financieel ondersteund ten behoeve van politiek vormings- werk. Dit 

maakte hetvoor de JOVD mogelijk om meer te groeien. Deze groei zou 

doorzetten tot eind jaren tachtig, een periode waarin de vereniging 

weer een historisch hoog ledental kende. Tijdens het zesde lustrum 

in 1979 werd VVD'er  Molly  Geertsema, na het overlijden van Korthals 

enkele jaren eerder, benoemd tot derde erevoorzitter. Tijdens een 

speech roemde hij de brug- functie die de JOVD vervulde tussen de 

liberale partijen en pleitte hij voor onafhankelijkheid van de JOVD 

die in zijn ogen een belangrijke kweekvijver voor VVD-politici was. 

De jaren tachtig 
In de jaren tachtig verscheen het stuk 'Liberalisme in Beweging' ter tijdelijke vervanging van het 

PKP. Dit stuk zette de lijn van het Pl<P voort, maar hield de monarchie deze keer buiten schot. 

Driemaster leefde in deze tijd geen stabiel bestaan. Het formaat wisselde vaak en ook de op-

maak werd met iedere nieuwe hoofdredacteur weer veranderd.Voortaan werden op congressen 

de discussies op zaterdagen voorbereid in verschillende werkgroepen. Met het groeiend aantal 

leden en afdelingen kon iedereen op deze manier deelnemen aan de discussies. In november 

1982 zou er een tweede kaderblad bijkomen. In deze maand verscheen namelijk het eerste 

nummer van Liberté Egalité Fraternité (LEF) dat vergeleken met Driemaster een meer inhou-

delijke en filosofische grondslag had. Binnen de JOVD was de organisatorische discussie altijd 

erg populair. Het hoofdbestuur werd uitgebreid van acht naar veertien leden en ook werd er een 

districtsraad ingesteld. In 1984 kwam de samenwerkingsovereenkomst (SWO) met de VVD voor 

het eerst op de agenda. De JOVD werd in deze overeenkomst gezien als de enige echte liberale 

jongerenorganisatie van Nederland. 

U, 

1,7  
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Na het van kracht worden van de SWO 

werd er aandacht besteed aan steden en 

gemeenten waar nog geen JOVD-afdeling 

actief was, de zogenaamde witte vlekken. 

In ditzelfde jaar sprak de JOVD zich, tijdens 

een verhitte discussie, uit voor plaatsing van 

raketten met de NAVO als geloofwaardige 

verdedigingsmacht. In 1985 verhuist de 

vereniging haar algemeen secretariaat van 

de politieke hoofdstad naar de hoofdstad 

Amsterdam Ook werd dit jaar besloten om 

de hoofdredacteur voortaan onafhankelijk 

te laten benoemen door de algemene 

vergadering. Na lange tijd werd er ook 

weer een nieuwe resolutie, Demostaat, 

gelanceerd. Tegen de verwachtin- gen in werd 

er daarin niet gesproken over de gekozen 

burgemeester, maar wel over een geko- zen 

senaat en de uitbreiding naar tweehonderd 

Tweede Kamerzetels. 

Vanaf 1986 werd de hoofdredacteur van Driemaster niet meer benoemd door het hoofdbestuur, 

maar door de algemene vergadering. De strijd op het eerste congres waar dit voor het eer-

ste gebeurde ging tussen Hans van Deden, voorgedragen door het hoofdbestuur, en de door 

de afdeling 't Gooi voorgedragen Jort Kelder. Van Deden won, maar stelde Kelder wel aan als 

eindredacteur. In 1987 werd de stichting Rottumerberaad opgericht, als reünistenclub van oud-

hoofdbestuurders. De opmerkelijk naam was een erfenis van de ambitie om alle 'witte vlekken' 

in Nederland te vullen met JOVD-afdelingen. Rottumerplaat bleef als enige plek over in Neder-

land en werd 'geschonken' aan de oud-hoofdbestuurders.  Annette  Nijs werd in 1987 de eerste 
vrouwelijk JOVD-voorzitter en in 1988 heeft de vereniging een nieuwe primeur. Mark Rutte werd 

de eerste landelijk voorzitter die van buiten het hoofdbestuur kwam. 

De jaren negentig 
Zeer symbolisch in de jaren negentig waren de besprekingen die de JOVD voerde met de Jonge 

Democraten (D66) en Jonge Socialisten (PvdA) om tot een gezamenlijk regeerakkoord te komen, 

aangezien enkele jaren later het paarse kabinet tot stand kwam. Nadat dit akkoord bereikt was 

sprak oud-landelijk voorzitter en prominent D66'er Erwin Nypels tijdens het congres over dit 
akkoord. 

Naast de politieke grenzen ging de JOVD ook over de geografische grenzen heen. Zo werd er in 

1992 de afdeling Antwerpen opgericht. Datzelfde jaar werd het hoofdbestuur met één zetel 

ingekrompen en in 1994 vierde de JOVD alweer haar 45-jarig bestaan. In de tweede helft van 

de jaren negentig werd de discussie over de organisatiestructuur van de vereniging opnieuw 

gevoerd. Een commissie van tien 'wijze heren' werd aangesteld om, naar aanleiding van gesig- 
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naleerde problemen, de urgentie van een Zi - 

reorganisatie onder de loep te nemen. Als --- - 

gevolg hiervan kwam er een reorganisatie op :- 

gang waarbij het hoofdbestuur werd verkleind t 
en er meer werd gedecentraliseerd. Ook werd 

15 
tot doel gesteld om meer politieke discussie en 

ex- terne politieke invloed te hebben. In 1994 
1
'Ç 

verhuisde de JOVD haar secretariaat wederom, . 

maar keerde nu terug naar Den Haag waar de 

jonge liberalen dicht op de politiek konden '- 

zitten. Een jaar later, in 1995, riepen de jonge . 

liberalen voor het eerst de 'Liberaal van 

het jaar' uit: toen- malig VVD-minister Hans 

Dijkstal kreeg als eerste deze titel toebedeeld. " 

Ciska Scheidel, die de geschiedenis inging als 

tweede vrouwelijke JOVD-voorzitter, kreeg bij 4 
haar aantreden meteen met een beruchte 

kwestie te maken. De hoofdrolspeler was de 

afdeling 't Gooi die, na een pe- node van 

onbehoorlijk en extreem politiek gedrag, 

werd opgeheven. Onder voorzitter Robin 

Bmmekamp werd het hoofdbestuur weer uitgebreid naar een totaal van negen bestuurders. 

Zijn bestuur ging ambitieus aan de slag met een andere ingrijpende reorganisatie. Zo werden 

de districten, na vele decennia, opgeheven en vervangen door de regio's noord, midden en zuid. 

Ook werd bij de reorganisatie de samenwerking met de VVD op de meest ingrijpende wijze 

ooit gewijzigd. Vanwege de nieuwe subsidieregel, waarbij een politieke jongerenorganisatie 

niet meer door een fractie in de Tweede Kamer, maar door een politieke partij moest worden 

erkend, werd in 1999 een vernieuwde SWO tussen de JOVD en VVD aangenomen. De JOVD werd 

hiermee de officiële jongerenorganisatie van de VVD. Dit ging echt niet zonder slag of stoot en 

de discussie voorafgaand was dan ook heftig. Zo waren leden bang voor de uitverkoop van de 

JOVD. Uiteindelijk werd afgesproken dat de JOVD ondanks de organisatorische samenwerking 

met de VVD haar eigen politieke lijn kon blijven bepalen. Dat jaar vond de 'Nacht van Wiegel' 

plaats waarbij het voortbestaan van het paarse kabinet op het spel stond. Wiegel, die bij het 

50-jarig bestaan eerder dat jaar als vierde en eerste uit de JOVD afkomstige erevoorzitter werd 

gehuldigd, werd onvoorwaardelijk gesteund door de jonge liberalen. 

De 21ste eeuw 

In 2001 vond een bijzonder schouwspel plaats binnen de JOVD.Voor het eerst in haar historie 

kon de vereniging kiezen uit twee complete kandidaat-hoofdbesturen die werden aangevoerd 

door respectievelijk Rense Weide en Esther Tromp. Beide kandidaat-besturen voerden een 

intensieve campagne om zoveel mogelijk afdelingen voor zich te winnen. Uiteindelijk zouden 

Weide en zijn bestuur de meeste stemmen achter zich krijgen. Tijdens hetzelfde congres werd 

het nieuwe PKP voor de jaren 2002 tot 2006 vastgesteld. Het politieke klimaat in Nederland 

veranderde onomkeerbaar met de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh die 

hun meningen met de dood moesten bekopen. Financieel ging het de JOVD niet voor de wind. 

Met het Verminderde aantal Kamerzetels voor de VVD kregen de jonge liberalen minder subsidie 
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en moesten om die reden onder andere afscheid nemen van de secretariaatsmedewerkster. 

Ook hielden diverse landelijk penningmeesters de boekhouding niet goed bij waardoor er 

een financiële chaos dreigde te ontstaan. In 2003 bracht landelijk voorzitter De Lange met de 

eventuele fusie tussen de VVD en D66 een bekend thema ter sprake en werden er wederom 

op organisatorisch vlak enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo werd de internationaal 
secretaris weer  on-  derdeel van het hoofdbestuur en werden de regio's, na slechts enkele jaren 

te hebben bestaan, afgeschaft. Met deze laatste wijziging was de bestuurlijke tussenlaag binnen 

de JOVD definitief verdwenen. Onder het motto 'Route 55' ging de vereniging het lustrumjaar 
2004 in. 

2004 was een zwaar jaar voor de JOVD. Ondanks ruime media aandacht, had het hoofdbestuur 

het zwaar te verduren. Alvorens de lustrum festiviteiten plaatsvonden, verloor de JOVD haar 

gehele hoofdbestuur. Het werd een jaar met vallen en opstaan, maar toch liet de JOVD zich actief 

gelden tijdens de Europese Verkiezingen en was het ook internationaal goed vertegenwoordigd. 

2005 zou echter ook weer een turbulent jaar worden. De politiek stond een tijd lang in het teken 

van de ophef rond kamerlid Ayaan Hirsi Ah. De JOVD sprak zich hier over uit door te verklaren 

dat 'men moest oppassen voor een situatie waarin men enkel voor of tegen haar kon zijn'. Ook 

was 2005 het jaar van de fameuze Kebabwedstrijd. Een campagne om in contact te komen met 

Turkse jongeren in informelere sferen (onder het genot van een broodje kebab). De campagne 

kreeg grote aandacht in de media. Ook werd er dit jaar campagne gevoerd voor Europa. Met 

steun van VVD politici en liberale jongeren uit Europa, ging de JOVD het land door om hier haar 

pro-Europa geluid te laten horen. Het hoogtepunt was een voetbalwedstrijd tussen een JA-team 

en een NEE-team. Dit evenement kreeg grote media aandacht. 

Tijdens lustrumjaar 2009 was Jeroen Diepemaat wederom Landelijk voorzitter van de JOVD. Het 

jaar begon met de Nieuwjaarsborrel in Den Haag waar Eurocommissaris Mededinging Neelie 

Kroes uitgeroepen tot liberaal van het jaar 2009. De VVD-politica ontving de prijs vanwege 

haar onaflatende inzet voor het bestrijden van kartelvorming en het kritische onderzoek naar 

staatssteun sinds het uitbreken van de kredietcrisis 

Ter gelegenheid van het lustrum werd er een groot congres georganiseerd in het Figi Hotel te Zeist. 

Het congres werd geopend door Neelie Kroes, toemahig Eurocommissaris voor Mededinging. 

Daarnaast werden onder leiding van VVD-prominent Ed Nijpels de meest opvallende, omstreden 

moties van de afgelopen zestigjaar verdedigd of verguisd. Er was een toespraak door Mark Rutte 

en Ivo Opstelten, cabaret, een talkshow en een denderend feest. Op zondag werd een toespraak 

door oud-Minister President van Nederland, Dries van Agt. Het weekend werd afgesloten door 

oud-vicepremier, en oud-VVD leider Hans Dijkstal. Het belooft een memorabel weekend te 

worden. 

Dit jaar vond ook het Europacongres plaats in Veldhoven. In de uitnodiging hanteerde men de 

tekst 'Met dit thema zal het Conference  Centre  Koningshof in Veldhoven flink op zijn grondvesten 

gaan schudden'. Dit heeft de organisatie geweten, want tijdens het feest op 23 mei heeft een 

aantal leden flink wat schade aangericht. Het schadebedrag lag rond de 5000,- euro en de daders 

zijn nog steeds voortvluchtig. 

De sfeer tussen het hoothestuur en de afdelingen was dit jaar gespannen. Er was weinig contact 

onderling en toen vervolgens de administratie vastliep was de spanning om te snijden. Binnen 

een paar dagen heeft het hoothestuur het toch voor elkaar gekregen om de administratie 
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grotendeels weer op pijl te brengen, alleen de e-mailadressen klopten nog niet. Tijdens het 

afscheid van Diepemaat  II  werd dit nogmaals duidelijk naar voren gebracht. 

In 2010 ging de prijs voor 'Liberaal van het Jaar' naar Hans Teeuwen omdat hij zich in deze 

periode duidelijk uitsprak voor de vrijheid van meningsuiting. De cabaretier werd geprezen 

voor de getoonde inzet voor het verspreiden van het vrije woord. Deze strijd heeft hij onder 

andere gevoerd met filmmaker Eddy Terstal en cabaretier Diederik Ebbinge door het schrijven 

van het Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting. Helaas nam Hans de prijs niet in ontvangst, 

maar hij liet wel weten dat hij zijn "liberale neus ophaalt voor alle prijzen waar geen geld aan 

verbonden is. 

Dit jaar werd voor de tweede keer de Joop-Den-Uyl-Award  uitgereikt. De  award  vindt zijn 

oorsprong in de bekende uitspraak van Hans Wiegel aan Joop den Uyl dat hij voor Sinterklaas 

speelde. De prijs, de mijter van de Sint getooid met een communistische sikkel, werd jaarlijks 

toegekend aan een persoon of instelling die het afgelopen jaar veel met geld van anderen heeft 

gestrooid. Dit jaar heeft het Europees Parlement de twijfelachtige eer mogen ontvangen. De 

keus was niet moeilijkvoor deJOVD. Toenmalig voorzitter Martijn Jonk: "Het Europees Parlement 

verdiend de  award  als geen ander. Terwijl overal in Europa de lidstaten en de inwoners flink 

of zelfs draconisch moeten bezuinigen, vraagt het Parlement gewoon doodleuk om meer". De 

eerste  award  ging in 2009 naar Geert Wilders omdat hij als geen ander instaat was om linkse 

praatjes te verkopen en te beweren dat hij het liberale en economische goed aan het verkopen 

is. 

2010 stond tevens in het teken van de val van Balkenende  IV.  Het kabinet dat bestond uit een 

coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie en stond onder leiding van Jan Peter Balkenende. Het 

kabinet is op 22 februari 2007 beëdigd en viel op 20 februari 2010 naar aanleiding van de 

besluitvorming over de militaire missie in Uruzgan. Er werden nieuwe Tweede Kamerverkiezingen 

uitgeschreven die plaatsvonden op 9juni 2010. 

Voor de VVD was de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 legendarisch. 

Met 20,49% van de stemmen werd de VVD de grootste. Na moeizame onderhandelingen werd 

er onder leiding van Mark Rutte een minderheidskabinet gevormd door de VVD en het CDA en 

kreeg van oktober 2010 tot april 2012 gedoogsteun van de PVV. Het was voor het eerst in de 

geschiedenis dat een liberaal van VVD-huize beëdigd werd als minister-president. 

De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie, heeft vandaag tijdens de demonstratie 

van de LSVb op het Amsterdamse Museumplein een ludiek tegengeluid laten horen. Omstreeks 

16:00 uur lieten de jonge liberalen een vliegtuigje boven het Museumplein overvliegen met op 

een spandoek de tekst: "I love Sociaal Leenstelsel". Landelijk Voorzitter Martijn Jonk: "Studenten 

moeten hun verantwoordelijkheid nemen en durven investeren in hun eigen toekomst:  the sky  is  

the  limit!. Het is absurd om investeringen in het onderwijs te eisen zonder daar zelf een bijdrage 

aan te leveren. Er moet flink geïnvesteerd worden in het onderwijs. Met een sociaal leenstelsel 

komt jaarlijks een miljard euro vrij om in onderwijs te steken. Voor een student moet goed 

onderwijs belangrijker zijn dan gratis geld." 

Opvallend van 2011 was dat de prijs voor Liberaal van het Jaar voor het eerst werd toegekend 

aan een Organisatie in plaats van een persoon. Bits of  Freedom  trok dit jaar aan het langste eind. 
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De JOVD roemde Bits of  Freedom  vanwege hun jarenlange inzet voor digitale burgerrechten 

en een vrij en open internet. Landelijk Voorzitter Martijn Jonk: "Het internet is het enige vrije 

podium ter wereld, dat moet het blijven." 

Bits of  Freedom  heeft de afgelopen jaren ook een aantal successen geboekt. Zo heeft zij met 

succes de plannen voor een heffing van Buma/Stemra op het plaatsen van filmpjes op particuliere 

sites tegen gehouden Daarnaast hebben zij er voor gezorgd dat een plan van het ministerie van 

Justitie om een landelijke database in te stellen met bankgegevens, van de baan is. 

In 2011 heeft de JOVD zich op een aantal politiek wapenfeiten mogen beroepen. Dit jaar werd 

namelijk het Belastingrapport gepresenteerd. DeJOVD pleitte in het rapport voor een hervorming 

van het Nederlandse belastingstelsel op basis van de liberale beginselen. Kern van de hervorming 

was het invoeren van een vlak tarief van 33,15% op inkomen uit arbeid, oftewel een vlaktaks. Het 

rapport werd in opdracht van ons doorgerekend door het Centraal Plan Bureau. Ons doel was om 

een eindelijk eens een bijl te zetten in het oerwoud van belastingen. Dit was een van de eerste 

keren dat de JOVD een plan daadwerkelijk lieten doorrekenen door het Centraal Plan Bureau. 

De JOVD maakten zich in 2011 grote zorgen over de verdeling van de pensioengelden. Het 

pensioenakkoord dat de sociale partners toen met elkaar sloten droeg daar niets aan bij. Samen 

met de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten, de SGP Jongeren en DWARS hebben we een 

gezamenlijk geschreven Pensioenmanifest ondertekend. Hier heeft de JOVD veel aandacht mee 

gekregen en kreeg de vereniging de kans om mee te praten met toenmalig minister Kamp van 
Sociale zaken. 

Bestuurlijk was 2011 voor de JOVD een redelijk stabiel jaar. Gaandeweg het jaar werd 

het hoofdbestuur aangevuld door een Algemeen Secretaris en een Algemeen Bestuurslid 

Voorlichting. Alleen administratief ging het minder. Problemen met de accountant en het 

boekhoudprogramma Davilex waren hier deels de oorzaak van. Tevens zijn de Landelijk 

Penningmeester en het Algemeen Bestuurslid Vorming & Scholing dat jaar betrokken geweest 

bij een auto-ongeluk. De administratie stond dus even stil. 

Ook de VVD zat bestuurlijk nietstil. Door de nieuwe postvan Ivo Opstelten op Veiligheid en Justitie 

kwam de functie van partijvoorzitter vacant. De functie werd tijdelijk waargenomen door oud-

wethouder en Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Uiteindelijk heeft Benk Korthals gesolliciteerd 

en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Korthals zit sinds 1982 in de politiek, eerst als 

VVD-Tweede Kamerlid, later was hij minister van Justitie in het tweede kabinet-Kok. 

Eind 2011 werd bestuur Dirkx in het  NH  Hotel te Den Haag verkozen. De eerste daad van bestuur 

Dirkx was het uitroepen van de Rotterdamse strafpleiter Inez Weski tot Liberaal van het Jaar 

2011. Ze kreeg de prijs voor haar 'broodnodige strijd tegen het verval van de rechtsstaat. 

Weski heeft zich volgens de JOVD sterk gemaakt tegen al die vrijheidsbeperkingen waar burgers 

steeds opnieuw mee worden geconfronteerd, zoals de inperking van privacy en de constante 

druk op de vrijheid van meningsuiting. 

Dit jaar heeft de JOVD samen met andere politieke jongerenorganisaties het Catshuisakkoord 

gepresenteerd. De JOVD was toen van mening dat de onderhandelingen over de begroting van 

2013 wel erg lang duurde en de JOVD kon dat beter. Binnen drie weken had de JOVD met het 

CDJA, de Jonge Democraten en PerspectieF een akkoord waarmee er 14,6 miljard euro bezuinigd 
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kon worden door onder andere de AOW-leeftijd halfjaarlijks te verhogen. 

Het jaarlijkse voorjaarscongres van de JOVD werd dit maal bij Hotel Mooirivier in Dalfsen. Met 

220 deelnemers was het een van de omvangrijkste Voorjaarscongressen ooit. De congreslocatie 

was uitstekend en uiteraard slecht bereikbaar. 

Sprekers zoals Mark Rutte,  Guy  Verhofstadt, 

I nez Weski en Johan Houwers zouden ons 

congres komen bezoeken. Althans, dat 

dachten de congresgangers. Want zeven 

weken onderhandelen, over de begroting 

van 2013 in het Catshuis, maakte premier 

Rutte op zaterdag 21 april bekend dat het 

niet was gelukt om tot overeenstemming te 

komen met de PVV van Geert Wilders. Het 

kabinet was gevallen en op 23 april bood de 

premier het ontslag van het kabinet aan bij 

koningin Beatrix. Aan de livestream gekluisterd 

probeerde deelnemers en sprekers iets mee 

te krijgen van de persconferentie van onder 

andere Mark Rutte. Naast het besef dat het 

kabinet was gevallen kwam helaas ook het 

besef dat onze premier en het gewaardeerde Tweede Kamerlid Johan Houwers, wegens het 

politieke tumult, niet bij het congres aanwezig kunnen zijn. 

De uitgeschreven verkiezingen zouden plaatsvinden op 12 september, vrijwel direct na het 

zomerreces. Na weken van campagnevoeren door de 21 deelnemende partijen werd op de avond 

van de 12' de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Een historische overwinning van de VVD, met 

41 zetels, was het gevolg. De VVD was wederom de grootste. Op basis van deze verkiezingen 

werd, na een kabinetsformatie van 54 dagen, het kabinet-Rutte  II  beëdigd op 5 november 2012. 

Het verkiezingstumult kwam op 12 september tot zijn einde en op 19 september begon er 

intern tumult. Tijdens de hoothestuursvergadering van 19 september had toenmalig Landelijk 

Voorzitter Bram Dirkx kenbaar gemaakt dat hij zijn functie van Landelijk Voorzitter ging 

neerleggen. Vanwege persoonlijke omstandigheden. Die avond heeft de hoothestuur direct de 

leden op de hoogte gesteld van het vertrek en de week daarna heeft er een voorzittersoverleg 

plaatsgevonden. Een afslankt bestuur heeft het jaar uitgezeten. 

In 2013 zwaaide bestuur Vos de scepter bij de JOVD. Dit jaar heeft de JOVD zich op politiek 

vlak bezig gehouden met onder andere het poldermode. Bij de totstandkoming van het 

sociaal akkoord zaeten geen jongeren aan tafel terwijl deze besluitvorming voor hen wel ver 

strekkende gevolgen had. De JOVD heeft daarom, samen met de Jonge Democraten en de Jonge 

Socialisten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om een 

onafhankelijke doorrekening en analyse te maken van onze pensioenplannen 

Daarnaast werd minister Edith Schippers tot 'Liberaal van het Jaar uitgeroepen. Schippers heeft 
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er namelijk voor gezorgd dat er grip kwam op de steeds verder uitdijenede zorgkosten. Omdat de 

zorgkosten steeds verder groeiden ende rekening die de jongeren daarvoor moet betalen steeds 

hoger werd. Echt kritisch naar de zorg kijken en fiinkte durven te snijden inde zorgkosten gebeurd 

nu voor het eerst in jaren. Bernhard Wie ntjes kreeg dit jaar de 'Liberale Aanmoedigingsprijs' voor 

zijn medewerkening aan het sociaal akkoord. 

Met Benk Korthals hebben we ook mooie momenten beleefd. De discussie die met de voorzitter 

van de VVD speelde ging over het feit dat het van belang is om jongeren een stem te geven bij de 

VVD. Het hoofdbestuur van de VVD dacht daar helaas anders over dan wij en we hebben het toen 

hard gespeeld. Mede dankzij een overweldigende ovatie van de VVD-leden stel ik genoegzaam 

vast dat de JOVD in dat jaar tweemaal het woord heeft mogen voeren tijdens een VVD-congres. 

Met deze actie hebben we jongeren en de inspraak daarvan goed op de kaart gezet. 

Bestuurlijk gaat 2013 niet de boeken in als stabiel. In een redelijk vroeg stadium voelde het 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting zich geroepen om zijn functie neer te leggen. Daarnaast trad 

de Landelijk Vicevoorzitter af vanwege een nieuwe baan. Er zijn gedurende dit jaar geen nieuwe 

bestuursleden bijgekomen. 
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1 27 november 2008 tot 22 november 2009 

MUM 
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Oud-Landelijk Voorzitter 2008 - 2009 
Een interview met Jeroen Diepemaat 

Hoe zag het Bestuur-Diepemaat DO eruit? 
Mijn bestuur is in november 2008 in het Van 

der Valk in Haarlem benoemd. Mijn bestuur 

bestond uit Algemeen Secretaris Marloes Kui-

pers, Landelijk Penningmeester Bouke Win-

semius, Vicevoorzitter Internationaal Jeroen 

Benning, Algemeen Bestuurslid Organisatie 

en Vorming & Scholing Nick Grisél en Alge-

meen Bestuurslid Politiek & Voorlichting Jan 

de Geus. Helaas is niet iedereen binnenboord 

gebleven. Jan de Geus heeft op een bepaald 

moment vanwege een ander politiek inzicht 

afscheid van ons genomen. Dat was vervelend, 

maar gelukkig hebben we Annelien Zur Lage bereid gevonden om een bijdrage aan ons bestuur 

te leveren en hebben we de portefeuilles intern herverdeeld. 

Ik kijk nog steeds met veel plezier terug naar deze periode. Het was namelijk een kwalitatief goed 

en vooral leuk bestuur. Tijdens ons bestuursjaar was het Algemeen Secretariaat de plek waar 

gewerkt werd, Ook was het de plek waar we veel aan 'teambuilding' hebben gedaan, vaak tot in 

de late uurtjes. Daarnaast werd Nieuwspoort werd veelvuldig bezocht. Nick Grisél en ik haalden 

vaak een nacht door om ons werk af te krijgen. In een jolige bui kwam het wel eens voor dat het 

bureau van onze collega's op kop werd gezet. Dit leverde de volgende ochtend meestal een fiks 

scheldkanonnade op. 

Dat klinkt gemoedelijk. Was dat altijd zo? 
Nee, jammer genoeg niet. Wat de samenwerking met de afdelingen betreft was het een pittig 

jaar. Als hoofdbestuurder vind je afdelingen natuurlijk al snel lastig, maar dit jaar waren er nogal 

wat problemen met de administratie waar de afdelingen uiteraard niet op zaten te wachten. De 

administratie was namelijk volledig vastgelopen en we waren echt alles kwijt. Dit was vooral 

voor de Algemeen Secretaris en de Landelijk Penningmeester vreselijk. Er moest uiteindelijk een 

nieuw programma komen waarna alles weer opnieuw ingeboekt moest worden. Dit was een hels 

karwei, maar binnen een paar dagen was alles weer redelijk voor elkaar, met uitzondering van 

de e-mailadressen niet niet bleken te kloppen. Terugkijkend, ben ik nog steeds trots op wat het 

administratieve team toen voor elkaar heeft gekregen! 

Wat was het mooiste moment van het bestuursjaar? 
Ons team had het geluk dat wij het Hoofdbestuur mochten vormen tijdens een lustrumjaar. Ter 

gelegenheid daarvan werd er, net als dit jaar, een Iustrumcongres georganiseerd. In 2009 was 

het Figi Hotel te Zeist de locatie, waar sprekers zoals Neelie Kroes, Mark Rutte, Catherine Keyl, 

Jan Mulder en Hans Dijkstal acte de présence gaven. Anders dan andere jaren, deden zich dit 

jaar gelukkig geen baldadigheden voor in het hotel. Ik kijk dus nog met veel plezier terug naar 

dit congres. 
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Een congres waar ik met minder plezier naar terugkijk was het Europacongres. In tegenstelling tot 

het lustrumcongres heeft een aantal leden hier wel flink wat schade aangericht. Het schadebe-

drag zat rond de 5000 euro en is natuurlijk onacceptabel. 1k zou zeggen: richt je schade aan, wees 

dan ook een vent en betaal. Uiteindelijk heeft de vereniging voor de kosten moeten opdraaien 

omdat de daders tot op heden voortvluchtig zijn. 

Wat was het politieke hoogtepunt? 
We hebben een aantal leuke acties tijdens ons bestuursjaar georganiseerd. Een daarvan was 

een actie met Wouter Bos, toenmalig minister van Financiën. Minister Bos bleef maar bijlenen 

om de financiële tegenvallers op te vangen en dit liep —wat ons betreft- de spuigaten uit. De  dis-

claimer  bij leningen voor burgers en bedrijven was 'Let op! Geld lenen kost geld'. ; een tekst die 

verplicht getoond moest worden in reclames voor leningen en kredieten. De JOVD heeft Wouter 

Bos op Prinsjesdag een Delfts blauw tegeltje aangeboden met dezelfde tekst, om de minister van 

Financiën aan te sporen de staatsschuld niet verder op te laten lopen. 

Daarnaast hadden we de 'Liberaal van het Jaar'. Dit was voor ons Neelie Kroes omdat zij het in 

Europa altijd goed heeft gedaan. Ze heeft ons land goed vertegenwoordigd, heeft kartelvorming 

bestreden en ze zette zich in tegen staatssteun. 

Wat blijf er onderaan de streep over? 
Het kennismaken met het politieke werk en het leren besturen van een grote organisatie. Ik heb 

geleerd hoe je mensen met verschillende belangen en persoonlijkheden bij elkaar kan brengen 

en op één lijn kan krijgen. Daarnaast ben ik tijdens mijn voorzitterschap met mensen in aanraking 

gekomen die ik normaal niet tegenkom. Martijn Jonk, bijvoorbeeld, waar ik veel aan heb gehad 

omdat hij het bestuur heeft bijgestaan in van alles en nog wat. 

Daarnaast heb ik aan mijn Hoofdbestuursperiode een ontzettend leuke vriendenclub overge-

houden met mensen die ik regelmatig zie. Zo gaan wij met ons oud-bestuur nog regelmatig leuke 

dingen doen zoals een weekendje weg of gewoon bier drinken. 

Heb je nog een laatste overpeinzi ng? 
Wat de er bij de JOVD de laatste jaren minder is geworden is de kritische houding richting de 

VVD. Toen ik in 2005 actief werd, was het echt een belangrijk punt om op de onafhankelijkheid 

te letten. Tegelijkertijd gemeenteraadslid en hoofdbestuurslid zijn, kon toen eigenlijk niet. We 

zijn wat dat betreft dichter bij de VVD komen te staan. We mogen daar best nog eens bij stilstaan 

want we hoeven niet altijd achter de VVD aan te blijven hobbelen. 
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I 22 november 2009 tot 21 november 2010 

Landelijk Voorzitter Martijn Jonk 
Algemeen Secretaris Dennis van den Oever 
Landelijk Penningmeester Jelmer Hiemstra 
Vicevoorzitter Internationaal Sandra Reynaers 

Algemeen Bestuurslid Politiek Jeroen van Dijken 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Vorming en Scholing  Allard  Altena 

Algemeen Bestuurslid Organisatie Martijn Postma 
Algemeen Bestuurslid Promotie en Ledenwerving Thierry Aartsen 

- - 27 



= -1  

Oud-Landelijk Voorzitter 2009— 2010 

Een interview met Martijn Jonk 

Bestuur-Jonk 1, we waren de mensen? 
Ons bestuur was samengesteld uit Algemeen 

Secretaris Dennis van den Oever, Landelijk 

Penningmeester Jelmer Hiemstra, Vicevoorzit-

ter Internationaal Sandra Reynaers, Algemeen 

Bestuurslid Politiek Jeroen van Dijken, Alge-

meen Bestuurslid Voorlichting en Vorming & 

Scholing  Allard  Altena Algemeen Bestuurs-

lid Martijn Postma en Algemeen Bestuurslid 

Thierry Aartsen. We zijn tijdens het najaars-

congres op 21 en 22 november 2009 in het 

Theaterhotel te Almelo benoemd. 

Hoe kijkje terug op de samenwerking? 
Na een rumoerig jaar traden wij aan. We merkten sterk dat de sfeer tussen het Hoofdbestuur en 

de afdelingen niet goed was. Er werd namelijk weinig met elkaar gecommuniceerd en wanneer 

dat wel gebeurde, was dat met een licht gevoel van wantrouwen. Als team vonden wij het van 

belang hier verandering in aan te brengen en we hebben daarom de afdelingen actief opgezocht. 

Na een tijd merkten we dat het wederzijds vertrouwen begon te groeien en werd er vaker con-

tact met elkaar opgenomen. Dit had als bijkomend voordeel dat afdelingen en het Hoofdbestuur 

beter van elkaar wisten wat er speelde. 

Gedurende het bestuursjaar merkte ik dat er een goed team stond dat voor elkaar een stap extra 

wilde zetten. We konden het goed met elkaar vinden en dat zag je ook aan onze resultaten. Het 

zijn allemaal toppers. Aan Dennis heb ik veel gehad. Hij was binnen het bestuur belangrijk omdat 

hij veel mensen sprak en daardoor goed van alles op de hoogte was. Buiten de Hoofdbestuurders 

hebben we dit jaar veel aan Geert Jansen gehad. Hij heeft toen belangeloos een hoop goede 

dingen voor de vereniging gedaan. 

Wat waren zoal de politieke hoogtepunten? 
Wat ongelofelijk leuk was, warende Tweede Kamerverkiezingen in september 2010. In de aan-

loop daarnaartoe hebben we ons goed weten te profileren. Als JOVD ga je niet met een VVD-hes-

je staan fiyeren tijdens verkiezingen, maar je wil wel dat mensen op een écht liberale partij gaan 

stemmen. We hebben mensen dan ook opgeroepen dit te doen. Uiteindelijk werd de VVD voor 

het eerst in de geschiedenis de grootste partij van Nederland. Door deze prestatie en door een 

mooie campagne van de JOVD hebben we veel leden kunnen binnenhalen. De JOVD stond weer 

goed op de kaart. Toevallig was Mark Rutte dat jaar tot erelid van de JOVD verkozen en toen hij 

ook nog minister-president werd, was dat een mooie kers op de taart. Dit was echt een periode 

waarin je als liberale jongerenorganisatie je eigen boodschap goed kon verkondigen. 

In dit jaar ging de prijs voor 'Liberaal van het Jaar' naar Hans Teeuwenomdat hij zich in deze 

periode duidelijk uitsprak voor de vrijheid van meningsuiting. We prijsden daarmee de inzet die 

de cabaretier heeft getoond voor het verspreiden van het Vrije woord. Deze strijd heeft hij onder 

andere gevoerd met filmmaker Eddy Terstal en cabaretier Diederik Ebbinge door het schrijven 

van het Manifest voor de Vrijheid van Meningsuiting. Helaas nam Hans de prijs niet in ontvangst, 
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maar hij liet wel weten dat hij zijn "liberale neus ophaalt voor alle prijzen waar geen geld aan 

verbonden is". 

We hadden natuurlijk ook de Joop den Uyl-award.  Dit was het eerste jaar waarin we deze prijs 

uitreikten en hij ging naar Geert Wilders. Hij is als geen ander in staat om linkse praatjes te ver-

kopen en te beweren dat hij het liberale en economische goed aan het verkopen is. Hij wilde de  
award  niet in ontvangst nemen, maar het is toch een mooi item geworden. 

Nog wat spannends meegemaakt? 
Een van de meest bizarre dingen was de demonstratie van honderden studenten tegen het so-

ciaal leenstelsel in Amsterdam. Veel studenten en belangenorganisaties waren tegen omdat zij 

zoveel mogelijk gratis geld willen. Als JOVD wilden wij een tegengeluid laten horen. Het idee 

was om een vliegtuigje over de Dam te laten vliegen waaruit plastic spaarvarkentjes aan para-

chuutjes gedropt zouden worden. Achter het vliegtuigje zou een sleep komen te hangen met de 

tekst 'I (hartje) sociaal leenstelsel' Om eventuele problemen te voorkomen, hebben we contact 

opgenomen met de politie. Zij gaven aan dat de actie door kon gaan en dat de JOVD geen ver-

gunning nodig zou hebben. Op de een of andere manier is dit op het bureau van waarnemend 

burgemeester Asscher van Amsterdam terecht gekomen. Tussen het telefoontje naar de politie 

en het bureau van Asscher is er iets finaal misgegaan. Het verhaal was namelijk gecreëerd dat 

de JOVD volledige varkens naar beneden wilde gooien. Vervolgens werd Rutte op de hoogte 

gesteld die mij in lichte paniek, in de marges van een Kamerdebat, belde met de tekst: 'Zijn jullie 

helemaal gek geworden?'. We probeerden het uit te leggen en we werden vanwege de drukte 

doorverwezen naar een prominente VVD'er. Na veelvuldig de situatie uitgelegd te hebben gaf 

deze VVD'er aan: 'Weet je wat pas leuk is? JOVD'ers uit een vliegtuig flikkeren'. Daarna werd de 
verbinding verbroken. 

Uiteindelijk hadden we met het Hoofdbestuur afgesproken dat als we van de gemeente Amster-

dam toestemming kregen, de actie gewoon door zou gaan. Gelukkig kregen we later toestem-

ming om de varkentjes uit het vliegtuigje te lanceren. Uiteindelijk hadden we ruzie met iedereen 

en toen het eindelijk zover was stond de wind verkeerd en zijn ze nooit uitgegooid. Het vliegtuig-

je werd uiteindelijk wel verwelkomd door duizenden middelvingers. 

Nog een laatste opmerking? 
Het is maar goed dat ik me toentertijd heb gekandideerd voor het voorzitterschap. Het was 

namelijk een mooi team. Het fijne was dat er niet echt kampen waren of mensen met conflic-

terende ambities. 1k heb er namelijk een bont gezelschap aan vrienden aan overgehouden. Bij 

VVD-bijeenkomsten komen we elkaar nog regelmatig tegen. Daarnaast proberen we met het 

oud-bestuur twee keer per jaar samen te eten. 
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121 november 2010 tot 30 november 2011 

Landelijk Voorzitter Martijn Jonk 

Algemeen Secretaris Dennis van den Oever (tot 09-03-2011) 
Algemeen Secretaris Sebastiaan van Niele (vanaf 09-03-2011) 
Landelijk Penningmeester Nick Derks 
Vicevoorzitter Organisatie Dennis van den Oever 

Algemeen Bestuurslid Politiek Wouter de Nie 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Ferry van den Broek (tot 08-07-2011) 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Susan Sjouwerman (vanaf 08-07-2011) 
Algemeen Bestuurslid Internationaal Timo Roeleveld 
Algemeen Bestuurslid Vorming en Scholing Bram Dirkx 
Algemeen Bestuurslid Promotie en Ledenwerving Ferry van den Broek 
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Oud-Landelijk Voorzitter 2010-2011 

Een interview met Martijn Jonk 

Bestuur Jonk U, een nieuwe 
samenstelling? 
Aanvankelijk wilde ik niet nog een jaar door-

gaan. ik was een jaar Landelijk Voorzitter ge-

weest en ik heb het geweldig naar mijn zin 

gehad, maar mijn studie moest toch echt eens 

afgerond worden. Daarnaast vond ik mezelf te 

oud worden en ik vond het eigenlijk wel mooi 

geweest. Toen ik dit voor mezelf helder had, 

ben ik binnen de vereniging gaan zoeken naar 

leden die het voorzitterschap op zich zouden 

kunnen en willen nemen. ik heb een aantal 

gesprekken gevoerd en niemand wilde. Dennis 

van den Oever heeft mij uiteindelijk proberen over te halen om het alsnog te doen en toen be-

gonnen mijn handen weer te jeuken. 

Dennis had toentertijd al een aantal mensen benaderd voor het nieuwe Hoofdbestuur en het 

team begon vorm te krijgen. Na de Voorbereidende Algemene Vergadering in Made bestond 

het team uit waarnemend Algemeen Secretaris en Landelijk Vicevoorzitter Organisatie Dennis 

van den 0ever,  Landelijk Penningmeester Nick Derks, Algemeen Bestuurslid Politiek Wouter de 

Nie, Algemeen Bestuurslid Voorlichting en Promotie en Ledenwerving Ferry van den Broek, Alge-

meen Bestuurslid Internationaal Timo Roeleveld en Algemeen Bestuurslid Vorming en Scholing 

Bram Dirkx. 

Was dat alles? 
Nee. Het was in het begin erg jammer dat we niemand bereid hadden gevonden om zich op te 

werpen als Algemeen Secretaris. Dennis heeft de functie tijdelijk waargenomen. Gelukkig meld-

de Sebastiaan van Niele rond de jaarwisseling dat hij interesse had om Algemeen Secretaris te 

worden. Na een aantal weken 'stage' te hebben gelopen, is hij uiteindelijk tijdens de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering verkozen door de leden. Er viel een last van onze schouders. 

Ook kwam het moment dat we een nieuw Algemeen Bestuurslid Voorlichting in het vizier had-

den. Ferry van den Broek had deze portefeuille een groot deel van het bestuursjaar onder zich 

en we vonden het waardevol om voor deze functie een extra bestuurder aan te stellen. Susan 

Sjouwerman kwam rond de zomer terug uit New York en had een ruime ervaring als journalist. 

Zij is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 september 2011 in Utrecht als be-
stuurslid benoemd. 

Hoe was de samenwerking? 
Over het algemeen genomen positief. Het Hoofdbestuur bestond grotendeels uit competente 

mensen, maar de verhoudingen waren toen anders dan het vorige bestuursjaar. We merkten 

sterk dat een aantal bestuurders andere ambities had. Ik heb als voorzitter meer moeten doen 

aan de interne samenwerking, maar dat was niet erg. De functie van Landelijk Voorzitter bestaat 

namelijk uit drie taken: je bent het uithangbord naar buiten, je bent verantwoordelijk voor de 

resultaten van het Hoofdbestuur en je moet zorgen voor een goede samenwerking binnen het 

Hoofdbestuur. Met dat laatste heb ik me samen met Dennis veel bezig gehouden. 
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Politiek gemaakt? 
We hebben dat jaar het Belastingrapport gepresenteerd. We pleitten in het rapport voor een 

hervorming van het Nederlandse belastingstelsel op basis van de liberale beginselen. Kern van 

de hervorming is het invoeren van een vlak tarief van 33,15% op inkomen uit arbeid, oftewel een 

vlaktaks. Het rapport werd in opdracht van ons doorgerekend door het Centraal Plan Bureau. 

Ons doel was om eindelijk eens een bijl te zetten in het oerwoud van belastingen. 

Dit was een van de eerste keren dat wij een plan daadwerkelijk lieten doorrekenen door het Cen-

traal Plan Bureau. We werden er vaak van beticht dat we maar wat riepen. Herman van Hunnink 

(toenmalig politiek assistent van staatssecretaris Halbe Zijlstra) suggereerde toentertijd of het 

niet aardig zou zijn om die plannen eens verder uit te werken. Dit hebben we toen gedaan en dat 

is uitermate goed bevallen. 
De 'Liberaal van het Jaar' hebben we tijdens dit bestuursjaar toegekend aan Bits of  Freedom.  

Daarmee hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de Liberaal van het Jaar de prijs toe-

gekend aan een organisatie. Bits of  Freedom  is het geworden vanwege hun jarenlange inzet voor 

digitale burgerrechten en een vrij en open internet. Bits of  Freedom  gooide zich toen vol in het 

debat waarin privacy ondergeschikt zou zijn aan veiligheid. 1k ben nog steeds erg tevreden met 

deze keuze. Het is nog steeds een organisatie waar wij als JOVD jaloers op mogen zijn. 

We maakten ons dat jaar ook grote zorgen over de verdeling van de pensioengelden. Het pen-

sioenakkoord dat de sociale partners toen met elkaar sloten, droeg daar niets aan bij. Samen 

met de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten, de SGP Jongeren en DWARS hebben we een 

gezamenlijk geschreven Pensioenmanifest ondertekend. Naast veel (media)aandacht ,kregen we 

ook de kans om mee te praten met toenmalig minister Kamp van Sociale zaken. 

Wat was mi nder aan dit bestuursjaar? 
Om te beginnen zijn Nick en Bram dat jaar betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Dit hakte er 

natuurlijk aardig in bij het Hoofdbestuur en de vereniging. Gelukkig zijn ze beiden hersteld en 

hebben we hun taken aardig op kunnen vangen. Ten tweede viel de houding van een aantal leden 

tijdens de benoeming van Susan mij nogal tegen. Kennelijk bestond bij mensen de indruk dat het 

Hoofdbestuur haar wilde lanceren als Landelijk Voorzitter voor het volgende bestuursjaar. Hier 

klopte natuurlijk niets van. Vooraf hebben wij helder aangegeven dat Susan uiteindelijk deel zou 

gaan uitmaken van ons Hoofdbestuur. Ten derde vond ik de afsluitende Buitengewone Algemene 

Vergadering minder vanwege de moties die tegen twee Hoofdbestuurders werden ingediend. Je 

bent met je team toch een jaar bezig voor de JOVD en je probeert de vereniging beter achter te 

laten dan datje haar aantrof. Deze moties waren in dat perspectief compleet misplaatst. 

32 



Landelijk Voorzitter Bram Dirkx (tot 19-09-2013) 

Landelijk Voorzitter (waarnemend) Nick Derks (vanaf 19-09-2013) 

Algemeen Secretaris  Floor  Ockers 

Landelijk Penningmeester Marion Buijs 

Vicevoorzitter Organisatie Nick Derks 
Algemeen Bestuurslid Politiek en Internationaal Jarico Vos 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting Jonk Kuipers 

Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training Rianne van Houten 

Algemeen Bestuurslid Marketing en Communicatie Eddie Förster 
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Oud-waarnemend Landelijk Voorzitter 2011 - 

2012 

Een interview met Nick Derks 

Bestuur-Dïrkx, wie waren dat? 
Bestuur-Dirkx startte na een voorbereiding van 

een aantal weken officieus tijdens een kandi-

daat-Hoofdbestuursweekend in de provincie 

Zeeland. Met negen kandidaten uit zeven 

provincies maakten we dat weekend voor het 
., 

eerst echt kennis. Naast de nodige teambuil- 

ding, het bespreken van het beleidsplan en het 
. 

bespreken van de jaaragenda stonden name- / 
lijk ook de werkafspraken op de agenda. De 

neuzen stonden wat dat betreft niet dezelfde 

kant op met een kleine aanvaring tot gevolg. 

Na een aantal weken voorbereiding kwamen we bij het najaarscongres van 3 en 4 december 

waar Jonk  II  afscheid nam. Daaropvolgend gingen we over op de verkiezingsspeeches en de vra-

genrondes. Xander IKneepkens kwam helaas niet goed uit de verf en werd helaas niet gekozen 

tot Algemeen Bestuurslid Internationaal. Uiteindelijk bleven we over met Landelijk Voorzitter 

Bram Dirkx, Algemeen Secretaris  Floor  Ockers, Landelijk Penningmeester  Marlon  Buijs, Landelijk 

Vicevoorzitter Organisatie Nick Derks, Algemeen Bestuurslid Politiek en Internationaal Jarico Vos, 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting Jonk Kuipers, Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training Ri-

anne van Houten en Algemeen Bestuurslid Eddie Förster. 

Was de sfeer goed? 
In het begin moesten we vooral aan elkaar wennen. We kenden elkaar wel oppervlakkig, maar 

we wisten nog niet echt wat we aan elkaar hadden. Tijdens een van de eerste Hoofdbestuursver-

gaderingen kwam dat tot uiting. De Landelijk Penningmeester werd namelijk de deur gewezen. 

Naarmate de tijd vorderde, werd de sfeer steeds beter en vooral de laatste maanden ging het 

zelfs ontzettend goed. Zo goed dat we elkaar ook nu nog regelmatig zien onder het genot van een 

Amsterdams, Utrechts of Nijmeegs biertje. 

Wat staat je nog goed bij? 
Het voorjaarscongres bij Mooirivier in Dalfsen op 21 en 22 april. Met 220 deelnemers was het 

een van de omvangrijkste Voorjaarscongressen ooit. De congreslocatie was uitstekend en uiter-

aard slecht bereikbaar. Sprekers zoals Mark Rutte,  Guy  Verhofstadt, Inez Weski en Johan Hou-

wers zouden ons congres komen bezoeken. Althans, dat dachten we. 

Na zeven weken onderhandelen, over de begroting van 2013 in het Catshuis, maakte premier 

Rutte op zaterdag 21 april bekend dat het niet was gelukt om tot overeenstemming te komen 

met de PVV van Geert Wilders. Het kabinet was gevallen en op 23 april bood de premier het 

ontslag van het kabinet aan bij koningin Beatrix. 
Aan de livestream gekluisterd, probeerde iedereen iets mee te krijgen van de persconferentie 

van onder andere Mark Rutte. Naast het besef dat het kabinet was gevallen, kwam helaas ook 

het besef dat onze premier en het gewaardeerde Tweede Kamerlid Johan Houwers, wegens het 

politieke tumult, niet bij het congres aanwezig zouden kunnen zijn. 
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Wat was het dieptepunt van het bestuursjaar? 
Tijdens de Hoothestuursvergadering van 19 september heeft Bram Dirkx kenbaar gemaakt dat 

hij zijn functie van Landelijk Voorzitter ging neerleggen. Door persoonlijke omstandigheden kon 

Bram niet meer volledig functioneren. Die avond heeft het Hoofbestuur de leden direct op de 

hoogte gesteld van het vertrek en de week daarna heeft er een voorzittersoverleg plaatsgevon-

den. Door het vertrek van Bram werd ik waarnemend Landelijk Voorzitter. Eddie nam de porte-

feuille Organisatie over. 

Het positieve van dit verhaal blijft het feit dat de bestuurders die zijn overgebleven zich de laatste 

2,5 maand 100% hebben ingezet om het bestuursjaar op een mooie manier af te ronden. Uitein-

delijk was de sfeer weer goed en hebben we met zijn allen de schouders eronder gezet om de 

overdracht aan onze opvolgers goed te laten verlopen. 

Wat hebben jullie zoal aan politiek gedaan? 
De Liberaal van het Jaar was lnez Weski. Weski heeft zich namelijk sterk gemaakt tegen al die 

vrijheidsbeperkingen waar burgers steeds opnieuw mee worden geconfronteerd, zoals de inper-

king van privacy en de constante druk op de vrijheid van meningsuiting. De Liberale Aanmoedi-

gingsprijs ging dit jaar naar VVD-minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hij kreeg de prijs 

omdat hij een aantal liberale waarden uit het oog was verloren. Vooral het verhogen van de 

griffierechten viel slecht bij ons. 

Voordat Rutte I was gevallen, heeft de JOVD samen met andere politieke jongerenorganisaties 

het Jongeren Catshuisakkoord gepresenteerd. We vonden namelijk dat het de onderhandelingen 

over de begroting van 2013 wel erg lang duurden en wij konden dat beter. Binnen drie weken 

hadden we met het CDJA, de Jonge Democraten en PerspectieF (Dwars liep op het allerlaatste 

moment weg van de onderhandeltafel) een akkoord waarmee we 14,6 miljard euro konden be-

zuinigen door onder andere de AOW-leeftijd halfjaarlijks te verhogen. 

Daarnaast werd tijdens het voorjaarscongres duidelijk dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen 

aan zouden komen. De verkiezingen zouden plaatsvinden op 12 september, vrijwel direct na 

het zomerreces. Na weken van campagnevoeren door de 21 deelnemende partijen werd op de 

avond van de 12e de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Een historische overwinning van de 

VVD, met 41 zetels, was het gevolg. Met het Hoofdbestuur zijn we naar de uitslagenavond van 

de VVD in Scheveningen geweest. Samen met mijn collega's hebben we de uitslag goed gevierd. 

Uiteindelijk werd JOVD-erelid Mark Rutte wederom minister-president. 

Heb je nog een laatste boodschap? 
Alsje de kans krijgt, moetje zeker lid worden van het Hoofdbestuur. Het is een ontzettend uit-

dagende, maar vooral leerzame ervaring. Je houdt er daarnaast mooie contacten aan over en je 

komt op plekken waar normale stervelingen niet komen. Doen dus! 
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I 11 november 2012 tot 17 november 2013 

Landelijk Voorzitter Jarico Vos 

Algemeen Secretaris Christiaan Kwint 
Landelijk Penningmeester Remco Vlaming 

Vicevoorzitter Politiek  Floor  Ockers (tot 20-04-2013) 

Vicevoorzitter Mark Rook (vanaf 20-04-2013) 
Algemeen Bestuurslid Politiek Tom Leijte (20-04-2013) 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Yaïr da Costa (tot 05-02-2013) 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Mark Rook (vanaf 05-02-2013) 
Algemeen Bestuurslid Internationaal Marijn de Pagter 
Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training Tom Leijte 
Algemeen Bestuurslid Organisatie Mark Rook 
Algemeen Bestuurslid Marketing en Communicatie Thomas  Levi  Kooi 
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Landelijk Voorzitter 2012-2013 

Een interview met Jarico Vos 

Hoe zag het Hoofdbestuur Vos eruit? r W 
Samen met  Floor  ben ik Vrij vroeg begonnen W . 

met het vormen van ons Hoofdbestuur. We 

kenden elkaar al goed en we hadden tijdens 
ons eerste Hoofdbestuursjaar beiden de am-

bide  om door te gaan. Samen hebben wij ge-

zocht naar geschikte kandidaten. Tijdens de 

voortzetting van de Voorbereidende Algeme- , 

ne Vergadering van 2012 in het  NH  Hotel te 

Noordwijkerhout was het spannend. De vraag: 

'Gaan alle kandidaten het halen?', hing in de - - 

lucht. Uiteindelijk bestond ons bestuur uit Al- 

gemeen Secretaris Christiaan Kwint, Landelijk 

Penningmeester Remco Vlaming, Landelijk Vicevoorzitter  Floor  Ockers, Algemeen Bestuurslid 

Voorlichting Yaïr da Costa, Algemeen Bestuurslid Internationaal Marijn de Pagter. Algemeen Be- 

stuurslid Opleiding en Training Tom Leijte, Algemeen Bestuurslid Mark Rook, Algemeen Bestuurs- 

lid Marketing en Campagnes Thomas  Levi  Kooi. 

De eerste maanden gingen voortvarend en we waren goed op weg. De eerste hobbel op de weg 

was de precaire situatie rond de heer Da Costa. De Telegraaf had contact opgenomen met de 

JOVD over publicaties die de vereniging schade zouden berokkenen. We hebben toentertijd het 

belang van de vereniging laten prevaleren boven het individuele belang. De heer Da Costa zag 

ook in dat hij niet meer in functie kon blijven en deze mening werd unaniem gedeeld door de rest 

van het Hoofdbestuur. Uiteindelijk trad de heer Da Costa op 5 februari 2013 af. 
Daarnaast is Landelijk Vicevoorzitter  Floor  Ockers tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
van 17 april 2013 afgetreden.  Floor  had het te druk met haar nieuwe baan en ze kon beide ac-

tiviteiten moeilijk combineren, 1k had daar zeker begrip voor, maar vond het uitermate jammer. 

Temeer omdat we met zijn tweeën aan de wieg van ons Hoofdbestuur stonden. 

Gelukkig hebben we de vrijgekomen portefeuilles goed kunnen opvullen en Mark Rook is naar 

aanleiding van het vertrek van  Floor  Landelijk Vicevoorzitter geworden. Samen met de zes heren 

die overbleven, hebben we een mooi jaar neer kunnen zetten. 

Een mooi jaar, ja? 

Ja, we hebben een aantal mooie dingen meegemaakt. De congressen zijn natuurlijk het mooist. 

Dan zie je iedereen namelijk weer en er vindt altijd een gezellig feestje plaats. Ook de internatio-

nale reizen waren inspirerend. Je komt op plaatsen waar je normaal nooit komt en ontmoet ook 

nog een groep jonge liberalen die een andere cultuur gewend zijn. 

Buiten dat was het leerzaam om met een groep verschillende mensen samen te werken. Je leert 

elkaar in een bestuursjaar snel en goed kennen omdat je elkaar vaak ziet en intensief samen-

werkt. Op een bepaald moment merkte ik dat we elkaar goed aanvulden en dat we daardoor 

vaak tot iets moois zijn gekomen. Iedereen is daarin op zijn eigen manier waardevol geweest. 

Met Benk Korthals, partijvoorzitter van de VVD, hebben we ook bijzondere momenten beleefd. 
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De discussie die met hem speelde, ging over het feit dat het van belang is om jongeren een stem 

te geven binnen de VVD. Het Hoofdbestuur van de VVD dacht daar helaas anders over dan wij en 

we hebben het toen hard gespeeld, hetgeen resulteerde in een uitnodiging voor het actualitei-

tenprogramma Nieuwsuur om ons standpunt toe te lichten. Door ons optreden en de overweldi-

gende steun die we daarvoor ontvingen van partijleden, hebben we het voor elkaar gekregen dat 

de JOVD op alle VVD-congressen dat jaar het woord heeft mogen voeren, een unicum. Met deze 

actie hebben we de stem van jongeren en hun inspraak goed op de kaart gezet binnen de VVD. 

Wat staat je nog goed bij? 
Onze benoeming in Noordwijkerhout staat met nog goed bij., wat wel jammer is aan een zo'n 

verkiezingscongres is datje er weinig van mee krijgt omdat je drukker bezig bent met de hoofd-

bestuursverkiezingen. Daarnaast vond ik het mooi dat CNV-voorman Jaap Smit (CNV-voorman) 

op het voorjaarscongres met JOVD'ers in debat ging over het poldermodel, waarmee hij in het 

hol van de leeuw zijn verhaal kwam verkondigen. 

Wat hebben jullie op politiek vak gedaan? 
Dat jaar hebben we ons op politiek vlak bezig gehouden met onder andere het poldermodel in 

de huidige vorm. Bij de totstandkoming van het sociaal akkoord zagen we dat jongeren niet aan 

tafel zaten terwijl deze besluitvorming voor hen wel verstrekkende gevolgen had. We hebben 

ons daarom met hand en tand hiertegen verzet onder de leus "liever de polder onder water 

dan Nederland laten verzuipen". We hebben daarnaast met de Jonge Democraten en de Jonge 

Socialisten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om een 

onafhankelijke doorrekening en analyse te maken van onze zelf ontworpen pensioenplannen, 

hetgeen is gebeurd. 

Daarnaast hebben we tijdens ons bestuursjaar minister Edith Schippers van Volksgezondheid 

tot 'Liberaal van het Jaar' uitgeroepen. Zij heeft er namelijk voor gezorgd dat er grip is geko-

men op de steeds verder uitdijende zorgkosten. Omdat de zorgkosten steeds verder groeien en 

de rekening die de jongeren daarvoor moeten betalen steeds hoger wordt, vonden we dit een 

belangrijk thema. Echt kritisch naar de zorg kijken en flink durven te snijden in de zorgkosten 

is voor het eerst in jaren gebeurd en het blijkt succesvol te zijn. VNO-NCW-voorzitter Bernard 

Wientjes en zelfverklaard "snurkend VVD'er" kreeg van ons de 'Liberale Aanmoedigingsprijs' 

voor zijn medewerking aan het sociaal akkoord, we vonden het tijd dat hij wakker zou worden! 

Wat blijft er onderaan de streep over? 
Het was een bijzonder leerzame ervaring. Er gaan deuren voor je open die anders gesloten blij-

ven op jouw leeftijd. Het feit dat bewindspersonen geïnteresseerd zijn in jouw mening en je 

hen ook kunt beïnvloeden maakt je ervan bewust dat je echt iets kunt betekenen voor jongeren 

als je je ervoor inspant. Ook extern wordt dat opgemerkt: niet voor niets heeft de JOVD in ons 

jaar in vrijwel alle talkshows, actualiteitenrubrieken en discussieprogramma's aan tafel gezeten. 
Daarnaast is het samenwerken met een team binnen de JOVD een bijzondere ervaring. Je leert 

binnen een Hoofdbestuur namelijk veel over besturen en het intensief met mensen omgaan. Dat 

schept toch een band, ook als de meningen soms behoorlijk verdeeld zijn. Gelukkig is er bij de 

JOVD altijd genoeg reden voor een feestje en ik denk dat we die kansen moeten aangrijpen om 

elkaar te blijven ontmoeten. 
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Bestuursjaar 2009— 2011, voorzitter Eddie Förster 

De JOVD Baronie van Breda kwam tot leven. 

Met veel nieuwe leden, persberichten en --- - 

sprankelende activiteiten werd de JOVD  em- '" 

delijk weer een begrip in Breda. Eddie Förster: 

"Het was een prachtig jaar en Breda kon de 

JOVD echt gebruiken. Voor de VVD was het - 

even wennen maar uiteindelijk hebben die , 

ook ingezien dat een sterke JOVD mie stad al ~v - 

leen maar een toevoeging is." Waar het succes 
Je 

door te verklaren is? Eddie Förster: "Het be-  

Iangrijkste was om een flinke groep van vrien- 

den en kennissen lid te maken. Daarna komt het neer op goede activiteiten neerzetten en veel 

zichtbaar zijn in de stad en media. Het is fantastisch om te zien dat ik in die tijd Martijn en  Ralf  

heb lid gemaakt en dat die uiteindelijk voorzitter zijn geworden in de periodes 2012-2013 en 

2013-2014. Een goede afdeling staat of valt met een groep actieve leden". 1k ben erg blij dat de 

positieve lijn die wij hebben ingezet ook is gecontinueerd en dat de JOVD in Breda is uitgegroeid 

tot een enorme afdeling. Het motto is volgens mij gebleven, geen gebral of politieke spelletjes 

maar vooral leuke gezellige activiteiten organiseren voor de leden. 

Bestuursjaar 2011-2012, voorzitter Quinten Bertens 

Na bestuur Förster was de afdeling op 

stoom. Mijn bestuur nam het stokje 

over en maakte er het jaar van de ver-

binding van. Banden met (Brabantse) 

afdelingen werden verder aangehaald, acti-

viteiten en borrels waren gezelliger dan ooit. 

Politiek kan dus ook gewoon leuk zijn! Vol-

daan en veel geleerd hebbend droeg ik eind 

2012 de voorzittershamer over aan  Ralf  de 

Jong. 
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Bestuursjaar 2012— 2013, voorzitter  Ralf  de Jong 

Een bewogen jaar voor deJOVD. Daarwaar het 

liberalisme in de politiek hoogtijdagen kent en 

de JOVD Baronie van Breda een ongekende 

groei doormaakt richting de 150 leden. Meteen 

hardwerkend bestuur zet de JOVD Baronie van 

Breda de toon, mede ook door het oprichten 

van een PJO-raad. Daar waar andere steden 

moeite hebben deze succesvol te laten zijn, 

laat Breda zien dat dez wel degelijk succes kan 

brengen. "Het bourgondische in combinatie 

met jonge mensen die zich willen laten horen 

is een ideale combinatie tot succes." Aldus  Ralf  

de Jong. Daarnaast is er onder bestuur De Jong I een talentvolle lichting lid geworden, welke 

op dit moment ook zijn gezicht laat zien in de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. De Jong: 

"Mede ook door het actieve kader zijn dat ontwikkelingen waar ik, maar ook de Baronie trots 

op kunnen zijn. Als voorzitter kan ik terugkijken op een mooie samenwerking met een talentvol 

bestuur alsook met de andere politieke jongerenorganisaties en de VVD!" 

Bestuursjaar 2013-heden 

Sinds oktober 2013 ben ik voorzitter van onze mooie afdeling, JOVD Baronie van Breda. Naast mij 

zitten ook  Rick  Zagers, Bart Haarselhorst, Anna Fredrikze, Quinten Crul en  Riccardo  Gunst in het 

bestuur. Komend jaar heeft ook de JOVD Baronie van Breda het lustrum. Wij bestaan inmiddels 

55 jaar. Naast onze reguliere doelstellingen, willen we komend jaar een mooi lustrum neerzetten, 

net als landelijk. Als afdelingen willen wij dit jaar mooie activiteiten neerzetten, ledengroei 

verder bevorderen en politiek onze stem laten horen gedurende de gemeenteraadverkiezingen. 
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JOVD Delft e.o. 

Per April 2011 is de afdeling Delft e.o. van de 

JOVD heropgericht. Voorheen bekend als JOVD 

Delfiand, wordt de afdeling opnieuw leven in 

geblazen door een bestuur onder leiding van 

Marleen van de Kerkhof. Hoogtepunt in het 

oprichtingsjaar was de lezing door dhr. Frans 

Weisglas die speciaal hiervoor naar Delft was 

gekomen. 

De afdeling Delft e.o. heeft zich in de afgelopen 

twee en een halfjaar gekenmerkt met een sterk 

eigen karakter, de aanwezigheid van de TU 

Delft zorgt ervoor dat de afdeling grotendeels 

gevuld is met technische studenten, elk met 
een eigen specialisatie maar ook een sterk 

liberaal karakter. Politiek en techniek is niet 

de meest voorkomende combinatie maar de 

afdeling Delft e.o. ziet het als haar taak juist 

deze kloof te overspannen met een brug. 

Daarom zien de bestuursleden van de afdeling 

Delft e.o. het aan de ene zijde als hun taak 

studenten voor te lichten over plaatselijke en 

landelijke politiek, maar daarnaast ook om 

vanuit hun achtergrond de landelijke politiek 

van commentaar te voorzien als het over hun 

studie en toekomst gaat. 

Toch hebben de leden duidelijk gezien dat een technische achtergrond op vele plaatsen in het 

politieke landschap zeer gewenst zijn. Een goed voorbeeld hiervan was het bezoek aan het 

Hoogheemraadschap Delfiand. Echter ook bij de bezoeken aan de Eerste en Tweede kamer 

bezoeken we graag de personen op die verantwoordelijk zijn voor de technische delen van de 

politiek, dit loopt van de wegen en waterwegen tot defensie 
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Naast deze toegepaste kant van techneuten 

is er in de afdeling ook ruimte om de altijd 

aanwezig nieuwsgierigheid te voldoen in de 

commissie Politieke Filosofie. Met bezoeken 

van dhr. Arend Jan Boekestein en dhr. Floris van 

de Berg dragen zij bij aan de ontwikkeling van 

de leden. Daarnaast heeft de afdeling ook een 

commissie Actuele Politiek, verantwoordelijk 

voor moties en opiniestukken en een 

activiteitencommissie. 

Echter zijn de Delftse JOVD'ers niet vies van 

het goede liberale gebruik om na, of tijdens, 

stevige discussies te borrelen. Ook in die 

mogelijkheid voorziet de afdeling ten zeerste. 

Over anderhalf jaar zal de afdeling haar eigen 

eerste lustrum vieren, een bron van inspiratie 

is natuurlijk het aankomende lustrumjaar van 

de landelijke JOVD. 
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De afdeling in het politieke hart van ons land. De afgelopen vijf jaren is er een boel gebeurd 

in de "grijze" stad. Zo is er de eerste liberale premier in 92 jaar en struikelen er nog wel eens 

kabinetten op het met kinderkopjes bestraatte Binnenhof. Uiteraard gebeurt er natuurlijk ook 

een boel bij de afdeling Den Haag en omstreken. Een terugblik op vijf jaar JOVD Den Haag en 

omstreken. 

Den Haag e.o. de is afdeling die de huidige 

premier heeft geleverd en dat dit de eerste 

oud JOVD premier is. Zo zie je maar wat je als 

JOVD'er nog kan bereiken. 

Wist je dat de Den Haag een traditionele 

karaoke avond heeft elk jaar? Elk jaar wordt 

weer bewezen dat politiek en vals zingen prima 

samen gaan. 

_Wist je dat er uit de Den Haag afdeling twee 

ander afdelingen zijn ontstaan? Namelijk Zoe-

termeer en Delft? 

De afdeling is dit jaar ook 65 is gewordenl Dus 

feest alom. 

..Wist je dat de afdeling den haag de lijsttrekker 

van de VVD gemeenteraadsverkiezingen vorig 

jaar nog een communist noemde? 

In het Haagse houden we ook regelmatig be-

zoekjes. Zo zijn we al bij de SER, tweede kamer, 

eerste kamer, internationaal Strafhof, Vre-

despaleis, Rotterdamse havens, Amerikaanse 

ambassade, Turkse ambassade, vrijmetselarij 

loge en ministeries is geweest. 
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Alexander Pechtold is de vorig jaar bij de af- 

deling langs gekomen. Hij is gestrikt door een 

simpele  twitter reply!  Hier kwamen vervol- 

gens meer dan 60 mensen op af. Ook iemand 

van de Libertarische partij, dat was even een 

zeer spannend moment! ~ á 
1 
 á& 

De burgemeester van Den Haag is Jozias van 

Aartsen, hij is één keer bij ons langs geweest. 

Daarna heeft hij wel te kennen gegeven dat 

hij dit n000it meeer wou doen. 

We zijn er natuurlijk ook gewoon weer bij als  

de 70 wordt bereikt. 
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JOVD afgelopen vijf jaar 

Op de eerste plaats natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit lustrum. Als vereniging hebben we 
bijzondere tijden achter de rug en dat zal in de toekomst vast wel zo blijven. Als we kijken naar 
de Eindhovense afdeling, dan is de bijdrage aan de almanak een bijzondere. Op dit moment 
(we schrijven 2013) bestaat onze afdeling vijftig jaar. Dubbel feest voor de JOVD dus! 

2008-2009 Bestuur [ier 
Voorzitter: Martijn Lier 
Secretaris: Tom Schouten, Vanaf juli Jasper de Groot 
Penningmeester:  Joshua  Möllmann  
VV P&L:  Jeroen Waelpoel 

2009-2010 Bestuur Möllmann 
Voorzitter:  Joshua  Möllmann 
Secretaris: Jasper de Groot 
Penningmeester: Koen Beekmans 
AB Organisatie, V&S: Antoinette Bakker  
VV P&L:  Ferry van den Broek 

2010-2011 Bestuur Grasmeijer 
Voorzitter: Valerie Grasmeijer 
Secretaris: Fleur van de Gevel 
Penningmeester: Koen Beekmans 
AB  P&L:  Roei Geertman, vanaf mei Jorin Aardoom 

2011-2012 Bestuur Aardoom 
Voorzitter: Jorin Aardoom 
Secretaris: Martijn [ier, vanaf maart Maarten Oude Kempers 
Penningmeester: Koen Beekmans, vanaf maart Huub Landman 
AB Organisatie: Martie Verhoeven 
AB P&[: Marc Verdonschot 

2012-2013 Bestuur Van Heel 
Voorzitter:  Justin  van Heel 
Secretaris: Vincent van Heeswijk 
Penningmeester: Huub Landman, vanaf mei Jeroen Dasbach 
AB Organisatie: Marc Verdonschot 
AB P&[: Martie Verhoeven, vanaf februari Linda 

Schroemges, vanaf mei [ex Janssen 
AB Politiek: Vanaf februari Willem-Jan van de Ven 

2013— Heden 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
AB Organisatie: 
AB  P&L:  

Bestuur Janssen 
[ex Janssen 
Eddy Donkers 
Jeroen Dasbach 
Marc Verdonschot 
Mark Schroemges 
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In het jaar 2008— 2009 zwaaide het bestuur Lier de scepter over de afdeling. Maandelijks 
kwam de harde kern van de afdeling bijeen om onder een genot van een drankje de 
actualiteiten te bespreken. We organiseerden een drugs informatie avond met zo'n grote 
opkomst, dat de VVD Eindhoven daar jaloers op was. Naast de activiteiten, vond er dat jaar 
ook een bestuurswissel plaats en mocht de afdeling gastheer zijn van het beroemde Brabantse 
Kerstdiner. Tom Schouten, tot dat moment secretaris, stapte op en zijn plek werd ingenomen 
door de Jasper de Groot die nog jaren een rol zou spelen in de regio. Jeroen Waelpoel groeide 
door naar het plaatselijke VVD bestuur en  Joshua  Möllmann werd voorzitter in 2009. 

De activiteiten bleven in deze periode gelijk maar er men richtte zich al meer op Eindhoven 
door aandacht te geven aan sprekers uit Brainport Eindhoven. De ledengroei ging gestaag 
omhoog en in 2010 werden  Joshua  en Ferry raadslid voor de VVD. De één in Helmond, de 
ander in Eindhoven. De afdeling was goed vertegenwoordig op landelijk niveau met deelnames 
aan projectgroepen. Het was een gezellige afdeling die erg laagdrempelig was. Het bestuur 
werd ook politiek actiever en schuwde niet om de VVD de oren te wassen. Hoewel Ferry de 
nieuwe beoogd voorzitter werd, is die eer uiteindelijk te beurt gevallen aan Valerie Grasmeijer 
omdat Ferry het Hoofdbestuur in ging. Het was ook het moment waarop Jasper de Groot zijn 
lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan met de oprichting van de JOVD Helmond. Deze 
afdeling was geen lang leven beschoren en ruim twee jaar is er strijd geweest tussen Eindhoven 
en Helmond. De sterkste wint altijd en dus werd Helmond in 2012 weer toegevoegd aan de 
JOVD Eindhoven. 

I 

Met de vrouwelijke aanwas ging het ook goed. Naast een vrouwelijke voorzitter mocht de 
afdeling zich ook verheugen met een vrouwelijke secretaris in de persoon van Fleur. Maar ook 
dit jaar vond er weer een voortijdige bestuurswissel plaats. Roei werd opgevolgd door Jorin die 
later dat jaar voorzitter werd. Het aantal activiteiten werd flink opgeschroefd en ook buiten de 
afdeling om ontstonden gezellige momenten. 

In het bestuur van Jorin waren er ook enkele personele wisselingen. Martin Lier kwam terug 
als secretaris van de afdeling bij gebrek aan actief kader en eind 2011 kwam Martie in het 
bestuur. Er vonden vrijwel wekelijks activiteiten plaats met een zeer afwisselend karakter. Van 
borrels tot sprekers en aanhaken bij Eindhovense activiteiten. De wisselingen waren echter 
nog niet voorbij. Van maart 2012 tot oktober dat jaar kreeg de afdeling een nieuw bestuur 
Aardoom. Koen, die al jarenlang penningmeester was, werd opgevolgd door Huub en Maarten 
Oude l<empers, die ook actief was in het politiek commissariaat en zou doorgroeien tot het 
VVD Eindhoven bestuur, werd secretaris. Met Marc en Martie wisselend op organisatie, waren 
wekelijkse activiteiten geborgd en groeide het actief kader. 

In 2012 -2013 vonden er veel bestuurswisselingen plaats. Voor het eerst in jaren kreeg de 
afdeling een bestuurslid politiek en die trad in februari 2013 aan. Martie nam na 15 maanden 
afscheid van het bestuur en Linda volgde Martie op. In mei zou zij echter weer aftreden. Huub 
werd opgevolgd door Jeroen Dasbach als penningmeester. In die beruchte meimaand vonden 
er weer bestuurswisselingen plaats onder Van Heel. [ex Janssen kwam in het bestuur en zou 
later dat jaar voorzitter van de afdeling worden. Tot op de dag van vandaag worden er wekelijks 
activiteiten georganiseerd, groeit het actief kader, is er veel gezelligheid en alle ruimte voor 
politiek inhoudelijke activiteiten. 

De afdeling heeft twee onstuimige jaren achter de rug maar kijkt vol vertrouwen naar de 
toekomst! Wat de Eindhovense afdeling vijf jaar geleden was, is het nog steeds en zal over vijf 
jaar ook hetzelfde zijn: een laagdrempelige afdeling in het mooie Eindhoven waar het motto is: 
politiek met een pilsje. 
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JOVD Flevoland 

is één van de jongste afdelingen binnen de 
JOVD maar zeker niet onbelangrijk. JOVD 
Flevoland werd opgericht op 20 december 
2010 en sindsdien is de afdeling gegroeid tot 
dé liberale politieke leerschool van Flevoland. 
Samen met de leden vertegenwoordigt de 
afdeling de volgende gemeenten: Almere, 
Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder 
en Urk. 
Bestuur Faber 1(2010/2011) 
Jori Faber, Remco  Hammer,  Patrick Masseur en 
Tabitha  Mann.  

Bestuur Faber 11(2011/2012) 
Jori Faber, Remco  Hammer,  Jeroen Linde, Liesbeth Breugelmans, Matthijs van de Burgwal. 
Bestuur van de Burgwal 1(2012/2013) 
Matthijs van de Burgwal, Ilona Santhuizen, Fiori Bekker, Jori Faber en Koen Bokhorst. 

Bestuur Bokhorst 1(2013/2014) 
Koen Bokhorst, Edward Okarimia, Bas Hopman en  Nigel  van den Berg. 

Hoogtepunten in de afgelopen vier jaar 
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Ludieke promotionele actie op Urk 
Urk is een gemeente die bekend staat om zijn religieuze waarden en het behoud van de 
zondagsrust. Met de  silent  disco maakte de afdeling nogmaals duidelijk dat kerk en staat 
gescheiden dienen te zijn en dat deze scheiding ook van toepassing is op de horeca en het 
uitgaansleven. 

1n2  Politics  

Gastsprekers als Annemarie Jorritsma-Lebbink (Burgemeester van Almere) en Tweede Kamerlid 
Joram van Klaveren (PVV) 

Jonge Flevolandse Ondernemer van het Jaar 
Ondernemerschap is belangrijk voor een goed 
draaiende economie. Ondernemer Erwin Steur werd 
verkozen tot winnaar van 2013. De uitreiking is een 
jaarlijks terugkerend evenement. 

Puntenplan 'Studeren in Almere' 
JOVD Flevoland overhandigt een puntenplan aan de 
Almeerse wethouder van onderwijs Dhr. Peeters met 
aanbevelingen om Almere een studentenstad te maken. 

Hoofdbestuur 
Afdeling Flevoland feliciteert Matthijs van de Burgwal 
met zijn benoeming tot Algemeen Bestuurslid 
Voorlichting, Marketing en Campagnes binnen het 
Hoofdbestuur 2013/2014 van de JOVD. Van de Burgwal 
is hiermee de eerste Flevolander in de geschiedenis 
binnen het Hoofdbestuur. 

Toekomst 
In de zomermaanden laat JOVD Flevoland zich goed 
horen en zien in de provincie. Zo organiseert de afdeling 
het Augustus Offensief  (AO)  en de legendarische 
LiberalsLoveMeat barbecue bij het fantasiestrand 
in Almere waar veel leden van binnen en buiten de 
provincie aan deelnemen. JOVD Flevoland is een 
afdeling met veel leuke activiteiten die voor ieder wel 
wat leuks te bieden heeft. De afdeling kijkt met veel 
optimisme naar de komende jaren en gaat zich ook de 
aankomende jaren inspannen om het liberale geluid 
goed te laten horen in de provincie. 

-- 
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JOVD FRIESLAND 

JOVD AMSTERDAM E.O. 

JOVD LEIDEN E.O. 

JOVD DELFT E.O. 

JOVD MIDDELBURG 

JOVD HART VAN BRABANT 



JOVD FLEVOLAND 

JOVD UTRECHT E.O. 

JOVD ZOETERMEER E. 0. 

S-HERTOGENBOSCH 

JOVD VENLO E.O. 



Op 12 oktober 2010 werd JOVD Friesland heropgericht. Bestuur Miltenbrug werd op die avond 

ingehamerd door Jelmer Hiemstra, afgezant van hoofdbestuur Jonk I. De zaal zat bommetje vol. 

Veel belangstellenden kwamen van heinde en ver om deze liberale happening te aanschouwen 

in Grand-café Wouters, te Leeuwarden. Daarmee was onze eerste traditie geboren; Wouters zou 

vanaf dat moment de thuisbasis zijn van JOVD Friesland. 

Bestuur Miltenburg zou het fundament leggen voor een gezonde, bloeiende afdeling met een 

eigen Friese identiteit, zoals de oprichters de Wit en Harmsma het voor ogen hadden. Met de 

oprichting van afdeling Friesland, zou vooral Groningen leden moeten missen. Meer dan 40 van 

hun leden mochten zich met trots lid noemen van JOVD Friesland. Uiteraard was het de taak 

aan het bestuur om haar leden te activeren. Dit werd onder andere bereikt door meteen in het 

eerste jaar oud-premier Dries van Agt voor ons te laten spreken. 

In de daaropvolgende jaren is het de Friese 

afdeling van ons aller JOVD steeds gelukt bij- 
- - 

zondere activiteiten op te zetten, dan wel te - 

ondernemen. Soms in samenwerking met 

overige PJO's, waarvoor later Jongeren &Po- g0 I 
litiek Friesland (PF) werd opgericht. In deze - 

op zichzelf staande stichting is JOVD Friesland 

altijd een katalysator geweest. Een sprekend - 

succes hiervan was het verkiezingsfeest  The i. 

mee landelijke aandacht werd 

gegene reerd. 
  

De behoefte aan en het succes van de afdeling 

was vooral merkbaar in het tweede jaar, 

toen de afdeling onder bestuur Morgan een 

verdubbeling van het ledenaantal mocht 

noteren. Dat dit geen eenmalige uitschieter 

was, bleek wel uit het feit dat bestuur Roosma 

dit aantal stabiel wist te houden. 
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Nu, onder bestuur Rigter, wordt meer dan 

ooit de eigen identiteit van de afdeling 

uitgedragen. Zo vielen we tijdens onze 

traditionele sinterklaasborrel de ALV van 

de Jonge Socialisten binnen en zongen daar 

een sarcastisch sinterklaaslied, waarvan de 

volledige tekst op aanvraag beschikbaar is. Hier 

in het noorden staat een nieuwe enthousiaste 

lichting klaar, waarmee het voortbestaan van 

JOVD Friesland is gewaarborgd. 
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Al 65 jaar de mooiste en gezelligste vereniging van het land. Dat kan er natuurlijk maar één zijn.. 

DeJOVD Groningen! Uiteraard was dat niet mogelijk geweest zonder de landelijke JOVD, die niet 

geheel toevallig ook 65 jaar bestaat. Via deze weg willen we de vereniging en alle leden, waaron-

der wijzelf, feliciteren met dit heugelijke feit. Op naar de 70 jaar! 

Verwonder u aan de foto's die gemaakt zijn tijdens activiteiten de laatste jaren bij tevens de 

grootste afdeling van het land. U bent uiteraard van harte welkom om ook eens zo'n activiteit te 

beleven in het noorden van het land, de Hooghoudt staat voor u klaar. 
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De JOVD Haarlemmermeer eo. werd op 1 juli 

2011 opgericht. Sander van Veldhuijsen stond 

als voorzitter aan het hoofd van de eerste drie  

besturen die de JOVD Haarlemmermeer e.o. I 
kende. Na tweeënhalf jaar droeg hij het stokje t 
over aan Maarten lKraay. 

Met de oprichting van de afdeling I I 
Haarlemmermeer e.o. in het recente verleden II  
is het een van de jongste afdelingen van de  

JOVD. Het aantal leden groeide vanaf de 

oprichting gestaagd en al snel mocht de JOVD 

Haarlemmermeer e.o. zich een volwaardige afdeling noemen 

Sinds de oprichting wist de JOVD 

Haarlemmermeer al aardig wat grote namen 

aan te trekken. De burgemeester van de 

Haarlemmermeer, Theo Weterings, kwam 

spreken. Ook gedeputeerde Elisabeth Post 

kwam vertellen over haar politieke carriere. 

W In de zomer van 2013 mocht de JOVD 

Haarlemmermeer e.o. niemand minder dan 

staatssecretaris Fred Teeven bij de afdeling 

verwelkomen. Tijdens een zeer interessante 

avond ging hij met strafrechtadvocaat  

Sidney  Smeets in discussie over o.a. het 

vluchtelingenbeleid, inbrekersrisico en de inzet van enkelbandjes als detentiemaatregel. 

p 

-- e 
Naast de vele sprekers verzorgde de JOVD 

. 

Haarlemmermeer e.o. ook een groot

w~, M- -1,1 -ik  
aantal cursussen voor haar leden. Ook een 

wijnproeverij en whiskyproeverij stonden 

op de activiteiten agenda. Daarnaast 

organiseerde de JOVD Haarlemmermeer e.o. al tweemaal het 'Haarlemmermeers Jongeren 

Debat', waar lokale politici met elkaar en jongeren in debat gingen over verschillende 

onderwerpen. 

Ook politiek gezien zat de JOVD Haarlemmermeer e.o. niet stil. Er werd een flink aantal 
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Dat de JOVD Haarlemmermeer e.o. ook 

sportief actief is bleek wel toen in diezelfde 

zomer een grote groep leden, in JOVD- 

shirts, mee liep met de Haarlemmermeer 

Run en de afdeling langs het parcours stond 

om water uit te delen aan de renners. 



- 

persberichten geschreven waarmee de afdeling regelmatig de lokale media haalde. 

Het bestuur bedankt alle sprekers, gasten, cursusleiders, sponsors en met name alle leden voor 

het succes en de gezelligheid van de afgelopen jaren. 
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De JOVD Hart van Brabant is in 2010 weer volop gaan draaien. Met zo'n 125 leden is de JOVD 
Hart van Brabant een goed draaiende afdeling die haar stem laat horen in het bourgondische 

Brabant. De afdeling, met leden uit Tilburg en omliggende gemeenten, organiseert bijna weke- 

lijks activiteiten. 

Op de foto's zie je verschillende activiteiten die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. 

Hoe gezellig het hier is kunnen we je niet uitleggen: beelden zeggen meer dan duizend woorden! 

W 
4 
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De JOVD 's-Hertogenbosch  eo. was na 

de explosieve ledenstijging van het jaar 

2012/2013 in grote getalen vertegenwoordigd 

op het HBO-introfestival te 's-Hertogenbosch  

e.o. 

I: 

De activiteit "Waarom de PVV de 

democratische rechtsstaat bedreigt" 

werd actief bezocht door JOVD'ers, 

VVD'ers en andere genodigden. 

Kenmerkend voor deze avond waren 

de actieve discussies tussen de 

aanwezigen en de gastspreker. 

Met het aantreden van bestuur Paauwe  II 
i 

is een frisse wind gaan waaien. Het bestuur  
ii --- -  ,i -k .- --- 1,C1- rauwe  II tiLl I  CI  VUIJI  II  ItCttCl I  

VUS  lustrum jaar van de JOVD succesvol te laten 

verlopen. ( »- 



De masterciass debatteren die werd verzorgd door 

Neerlandicus Willem-Jan van Gendt was een van de vele 

interactieve activiteiten die werden georganiseerd door 

de JOVD 's-Hertogenbosch  e.o.  

Buiten alle politieke activiteiten is er ook ruimte voor 

ontspanning. DeJOVD's-Hertogenbosch e.o. organiseerde 

voor het tweede jaar oprij een golfclinic voor genodigden. 

Mr.  Pieter van der Kruijs, o.a. bekend als 

advocaat van Benno L., gaat in gesprek met 

de JOVD 's-Hertogenbosch  e.o. over zaken 

als minimum straffen en de zaak Benno L. 

De activiteit in gesprek met PwC'er Edmond 

Verstraete wekte grootse verwachtingen 

bij de leden van de JOVD 's -Hertogenbosch  
eo. Aan deze verwachtingen is voldaan. De 

leden zijn met Edmond Verstaete in discussie 

gegaan over onder andere de nieuwe 

I - regelgeving inzake accountantskantoren. 
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JOVD Leiden e.o  

Een stad boordevol van historie en een sterke verwantschap met de politiek, zou niet zijn wat 

het is zonder een liberale jongerenorganisatie. De afdeling Leiden eo. is er een die sinds jaar en 

dag tot de categorie grootste afdelingen behoort en onder de rook van onze politieke hoofdstad 

ligt. Vooral dit laatste vormt een groot voordeel; de ene na de andere politicus troost zich 

menige moeite ons te vergezellen en daarmee elke activiteit weer tot een succes te maken. Al 

deze sprekers worden al sinds het ontstaan aangetrokken door enerzijds hun overtuiging dat 

jongeren in de politiek van essentieel belang zijn en anderzijds een goed functionerend bestuur. 

De afdeling Leiden zal blijven groeien, we zijn klaar voor de toekomst! 
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Na het  LX  lustrum van de JOVD heeft de JOVD Maastricht e.o. verdere stappen in haar 

ontwikkeling gemaakt. Met bestuur Nijweide (2009-2010) hebben Marco en de heren, Rik 

Peeters (secretaris), Jeroen van Wittmarschen (penningmeester) zich samen met de dames 

Madelon Harthold (AB politiek) en voor korte tijd, Cecile Vilex (AB  P&L)  en later als opvolger 

van Rik Peeters, Thomas van Gemert de basis gelegd voor een actieve afdeling. Bestuur 

Nijweide focuste op de ledenbinding en activering. Het doel van Nijweide & Co was geslaagd. 

Een 6-koppig bestuur als opvolging en een groot actief kader was meer dan het kon wensen 

toen het aftrad. 

Nijweide & van Wittmarschen 

Het bestuur werd opgevolgd door bestuur Van Gemert (2010-2011), bestaande uit Thomas van 

Gemert, Jannick Burggraaff (secretaris), Jeroen van Wittmarschen (vicevoorzitter organisatie) 

Marnix Hoebert (penningmeester) en  Thom  Termeulen (AB politiek). De laatst genoemde twee 

heren droegen het stokje i.v.m. buitenlands avontuur over aan Jules lndemans en Dennis van 

den Berg. Ook Simon  Hover  die aangetreden was als AB  P&L  ruilde zijn functie in voor een 

actief lidmaatschap van de afdeling en deed de stoelendans met Frank Suitela. Het bestuur 

breidde de basis uit en zorgde ervoor dat de afdeling verder steeg, niet alleen qua (actieve) 

leden, maar ook met politiek inhoudelijke activiteiten. In dat jaar kwamen er 11 sprekers 

van heinde en verre om de toch al zo ver afgelegen JOVD afdeling te bezoeken. Een ding was 

duidelijk, de aanpak van het bestuur door met een goede agenda van activiteiten te komen 

wierp haar vruchten af. 

De leiding van de afdeling bestond onder Bestuur Burggraaff (2011-2012) uit Jannick Burggraaf, 

Jasper de Winter (secretaris), Jules Indemans (penningmeester), Dennis van den Berg (AB 

Politiek) en Tjitske Wildervanck (AB  P&L)  die het stokje overdroeg aan Jolien van Golde. De 

aanpak van het bestuur was om het verenigingsgevoel meer gestalte te geven. Dit resulteerde 

tot in de vroege uurtjes in de "Feesfabrik" te staan na de activiteiten. Tijdens de INKOM 

(Maastrichtse introductie periode) werden voor het eerst JOVD-INKOM papa's en mama's 

gebruikt om kindjes wegwijs te maken in Maastricht en kennis te laten maken met de afdeling. 

Vanaf het jaar 2012-2013 kwam voor het eerst sinds Kim Vogten (2007-2008) met Jolien van 

Golde, weer een vrouwelijke voorzitter. Het bestuur bestond verder uit Erik  Borger  (secretaris),  

Tobias  Mommers (penningmeester), Jasper de Winter (vicevoorzitter Organisatie) en Chantal 

Kok (AB politiek). Tijdens de INKOM, maakte Mark Rutte zijn opwachting om op de foto te gaan 

met INKOM kindjes. Echter ging het hier om een publiciteitsstunt 2.0 aangezien Mark Rutte een 

kartonnen pop was. Op veel aandacht kon de pop en hiermee de afdeling wel rekenen. Dit was 

overigens een initiatief met de afdelingen JOVD Amsterdam en Utrecht. 

En voor nu, gefeliciteerd JOVD met uw XIII lustrum. Op naar het XIV lustrum der JOVD in goede 

gezondheid! Haije en veer zeen us! 
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Geheel in de stijl van de oudste stad van Nederland mogen wij met ons oprichtingsjaar in 1951 

onszelf een van de oudste afdelingen van onze vereniging noemen. 

Onze mooie stad kent vele bijnamen, waarvan 

keizerstad er één is. Als er iemand is die de 

afgelopen vijf jaar de titel van keizer(in) van 

Nijmegen heeft verdient, dan is dat natuurlijk 

Marijke Neutgens. In de drie jaar dat Marijkae 

het voorzitterschap van onze afdeling 

heeft vervuld, is het Rijk van Nijmegen c.a. 

uitgegroeid tot een fenomeen. 

Ook landelijk staat de afdeling zijn mannetje. De afgelopen vijf jaar is Nijmegen steevast 

vertegenwoordigd in het hoofdbestuur, met als ultiem hoogtepunt natuurlijk de verkiezing van 

'onze' Christiaan als landelijk voorzitter! 

Ondanks al deze succesverhalen zijn we in 

ons mooie linkse stadje toch heel normaal 

gebleven. Naast het traditionele jasje dasje 

zult u de rasechte Nijmeegse JOVD'er net zo 

vaak in een T-shirtje of trui tegenkomen op de 

borrels in onze stamkroeg café Daen, gevestigd 

op de historische Grote Markt. 

Onze besturen en commissies hebben door 

de jaren heen hoogstaande inhoudelijke 

activiteiten neergezet. Een mooi voorbeeld is 

het project politiek waarin alle bestuurslagen 

van ons land bezocht zijn, en geheel in stijl van 

onze linkse stad, geluncht is op kosten van de 

belastingbetaler. 

Dat de JOVD de ultieme politieke leerschool 

is wordt in Nijmegen meer dan bevestigd, 

aangezien een handvol (oud) leden 

vertegenwoordigd zijn in gemeenteraden 

rondom Nijmegen. 



75 



Onze afdeling is altijd net iets anders geweest dan de andere afdelingen en dat zal ook altijd 

zo blijven. Dit zal zonder twijfel komen door de Rijnmondiaanse houding tegenover de stand 

van zaken en problemen. Het gecombineerde gedachtegoed van Rotterdam en de Drechtsteden 

zorgt oor een nuchtere kijk op problemen. Niet zeuren, niet zeiken, maar AANPAKKEN. Handen 

uit de mouwen en recht voor zijn raap zeggen waar het op staat en niet om de zaken heen 

draaien. Dit is een goede omschrijving van de meeste leden van JOVD Rijnmond, rechts-liberaler 

dan de landelijke JOVD en de andere JOVD afdelingen, directer en mondiger. Dat is niet alles... 

In onze afdeling is er al jaren een perfecte balans tussen inhoud en gezelligheid. Niets is  finer  
dan om na een pittige discussie, debat of sprekersavond lekker met elkaar te borrelen in 

onze vertrouwde café Hoofdstuk 2 of zoals zo vaak in de altijd gezellige Locus Publicusl Onze 

commissies zitten vol enthousiaste goede mensen die iets willen betekenen voor het liberalisme 

of de JOVD en ons afdelingsblad InForo wordt altijd geweldig goed gelezen en al deze aspecten 

maken de JOVD Rijnmond de afgelopen jaren de leukste en geweldigste afdeling van het land. 

- - - - - 
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JOVD Twente 2009-2014 
Met trots presenteer ik de afdeling Twente waar ik sinds november 2013 voorzitter van mag zijn. 

Sinds het allereerste moment dat ik bij een activiteit binnen liep voelde ik me direct welkom en 

helemaal thuis. 1k weet dan ook zeker dat de aller-leukste JOVD'ers uit Twente komen. Nuchtere, 

gezellige mensen die iedereen met open armen verwelkomen. Welkom in Twente! 

Marit van der Pol, voorzitter JOVD Twente 

Kennismaking met JOVD Twente in 2009 
Vlakvoor het vorig lustrum besloot ik lid te worden van deJOVD. Na een fantastisch introweekend 

te hebben gehad in Den Haag besloot ik in de trein terug mij voor het lustrumcongres in te 

schrijven. Het lustrumcongres vond plaats in het Figi Theaterhotel te Zeist. Na een stukje 

stoptrein stapte ik in Deventer bij de Twentse delegatie in en zo leerde ik de actieve personen van 

dat moment kennen. Het nummer "Oud Zuid" van Boven gemiddeld werd al snel op een iPhone 

vertoond en ik wist het zeker: alle vooroordelen over de JOVD zijn waar. 

Jos Kosters, penningmeester in bestuur Van der Pol 

Najaarscongres Almelo 2009. 
Een congres in Twente, dat kan maar één ding betekenen: Feest! De JOVD Twente had de grootste 

delegatie en deze was goed zichtbaar. De paarse polo met "Uit de gouden korenaren schiep god 

de Twentenaren en uit de kaf en de resten de mensen uit het westen" gaat nog elk congres mee. 

Twente: gadgets, gezelligheid en inhoud 
Tijdens het vorige lustrum van de JOVD, in 2009, was ik nog landelijk voorzitter. Als HB'er wist 

ik me altijd gesteund door enorme Twentse delegaties met ieder congres weer een andere 

maffe gadget, een traditie ingezet door onder andere Krijn Lock, Marten Becker en Taco Potze 

en inmiddels dankbaar overgenomen door andere afdelingen. Zo hadden we onder andere 

de Twentse sjaal met de subtiele tekst F*ck  Socialism"  en de hiervoor genoemde polo. Ons 

handelsmerk op landelijke activiteiten was altijd de Twentste nuchterheid (x2) en gezelligheid. 

1k heb me altijd enorm thuis gevoeld bij deze afdeling, met name door de combinatie van 

inhoudelijke activiteiten, veel gezelligheid, en gemiddeld genomen minder bestuurlijk gedoe dan 

elders in het land. Op naar het volgende lustrum! 
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In 2010 zijn de afdelingen JOVD Waterland, JOVD Noord-Holland Noord en JOVD Zaandam 

gefuseerd tot JOVD Top van Holland. Onder de rook van Amsterdam ligt sindsdien de afdeling 

welke reikt van Zaandam tot Texel. 

Vol trots zijn twee van onze leden de afgelopen jaren actief geweest in ons Hoofdbestuur en 

recentelijk zijn meerdere leden gekandideerd voor de lokale Gemeenteraden in Noord-Holland. 

In 2012 was er een jubileumjaar, 10 jaar eerder was de aftrap gegeven voor de afdeling Waterland, 
welke nog altijd als de 'moeder' van Top van 

Holland wordt beschouwd. 

De JOVD Top van Holland is trots op wat onze 

leden en bestuursleden de afgelopen jaren 

hebben bereikt en de komende jaren nog 

zullen gaan bereiken l 
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Afdeling Utrecht eo.: Actief, inhoudelijk en betrokken 

Voor de afdeling Utrecht e.o. was het afgelopen lustrum een groot succes! Utrecht eo. heeft al 

sinds jaar en dag iedere week een activiteit met een grote opkomst. Zo zijn we trots op sprekers 

als oud-ministers Frank de Grave, André Rouvoet en Joris Voorhoeve, nationale ombudsman 

Alex Brenninkmeijer, onze eigen burgemeester Aleid Wolfsen, VVD-voorzitter Benk Korthals 

en natuurlijk politieke legendes Ed Nijpels en Jan Terlouw. Er zijn debatten gevoerd, zoals het 

Israël-Palestinadebat in het provinciehuis tussen Harry van Bommel (SP) en Wim Kortenhoeven 

(PVV). We zijn te gast geweest bij de kerncentrale, bij het internationaal strafhof, bij de Tweede 

Kamer en zelfs bij de  Scientology-kerk 

Maar het zijn de leden die onze afdeling zo mooi maakten als die is. In verschillende 

commissies droegen Utrechters bij aan Utrecht e.o. als mooiste en meest actieve afdeling van 

het land. Op het hoogtepunt namen maar liefst 40 Utrechtse leden deel aan het congres. Ook 

de Lustrumcommissie is het vermelden waard, waarin bestuurders het achtste lustrum in 2013 

aankleedden met onder andere een wijnproeverij in hotel Karel V. 

Veel van onze leden zijn bovendien landelijk actief: als politiek-commissaris, in projectgroepen 

en in de landelijke commissies zoals O&T, het lnterntionaal Secretariaat en de PKP-commissie. 

Ook in het Hoofdbestuur is Utrecht steevast goed vertegenwoordigd, iets om trots op te 

zijn! 

Het afgelopen lustrum zijn tradities Voortgezet en ontstaan. Het jaarlijkse kerstdiner is steeds 

weer het hoogtepunt. Ook de barbecue waarmee het politieke jaar afgesloten wordt, is altijd 

een succes. Ook zijn er nieuwe tradities ontstaan: de viering van het Eurovisie Songfestival, 

de wijnproeverij rondom de Dies Natalis en het bezoek van Sinterklaas zijn daar goede 

voorbeelden van. 
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Na het vorige lustrum, namelijk in maart 2010, zag de afdeling Venlo en omstreken het 

levenslicht. Al het goede, begint Idem. Waar in 2010 de afdeling klein begon in de stad Venlo, is 

deze inmiddels uitgegroeid tot een gezellige club van jonge liberalen en de grootste en actiefste 

politieke jongerenorganisatie van Noord- en Midden-Limburg. 

De wapenfeiten van de jonge, maar hechte afdeling zijn interessant en opmerkelijk: zo leverde 

de JOVD Venlo e.o. zes leden (waarvan vier oud-bestuursleden) die kandidaat-raadslid zijn in 

hun gemeente, een bestuurslid van de VVD Limburg en een Landelijk Voorzitter van de JOVD. 

Kortom: een kweekvijver voor politiek talent. De liberale leerschool heeft dus ook in Venlo 

gestalte gekregen. 

Ook is de JOVD Venlo e.o. politiek een zeer betrokken en aanwezige afdeling: regelmatig zijn wij 

te gast bij de lokale omroep, onze persberichten worden goed opgepikt door lokale media en de 

relatie met de VVD Venlo is erg goed. 

De komende vijf jaar gaan wij ons uiteraard focussen op groei van de afdeling, maar daarnaast 

proberen wij ook een platform op te zeilen van alle politieke jongerenorganisaties in de gemeente 

Venlo om gemeenschappelijke belangen te behartigen en eventueel ook voor samenwerking bij 

het organiseren van activiteiten. 

De JOVD Venlo e.o. is uitgegroeid tot een solide afdeling, waar menig Limburgs liberaal zich thuis 

voelt. De leden vormen een warm en hecht blok. Concluderend ben ik, als voorzitter, er daarom 

uitermate trots op wat de JOVD Venlo en omstreken de afgelopen 3,5 jaar heeft gedaan en 

neergezet. Dit belooft veel goeds voor de komende jaren. Wanneer er over vijf jaar het volgende 

lustrumalmanak wordt geschreven, ben ik er dan ook van overtuigd dat de toekomstig voorzitter 

van onze afdeling met hetzelfde trotse gevoel eenzelfde artikel voor de almanak zal schrijven. 

Job Nijhoff 

Voorzitter JOVD Venlo e.o. 
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Op 17 oktober 2011 kwamen drie liberale initiatiefnemers bijeen in Zwolle, met de intentie een 

JOVD afdeling te stichten. De afdelingen van Groningen, Twente, Utrecht en Nijmegen lagen 

minstens een uur reizen van de provinciehoofdstad en Zwolle kan gezien worden als het seculiere 

bolwerk binnen een zeer confessioneel getinte regio. Kortom, er kon slechts winst behaald 

worden en zodoende werd de commissie Zwolle op 24 maart 2012 een zelfstandige commissie 

onder afdeling Groningen. 

Na een jaar te zwoegen om uit het niets een vereniging te presenteren die er al achthen jaar niet 

geweest is, is het de commissie gelukt aan de gestelde eis van dertig leden te komen. Tijdens 

de JAV op 21 maart 2013 werden de statuten aangenomen en was JOVD afdeling Zwolle en 

omstreken een feit. 

De afdeling is zeer trots op haar actieve ledenkader. Met altijd een goede opkomst bij activiteiten 

en zeer veel interesse in commissiefuncties is ook de opkomst van 40% van haar leden op het 

najaarscongres van 2013 een prestigepunt te noemen. 

Zoals Zwolle een stad is, bewoond door dorpelingen is afdeling Zwolle eo. een grote afdeling met 

nog maar weinig leden. Met alle hoop en inzet die de leden tonen, gaat daar snel verandering 

in komen. 

Swolla lux Libertatis, 

Met liberale groet,  

Neville Leroy Nieuwenkamp  

Voorzitter  JOVD  Zwolle  e.o. 
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Hou de volwassenheid op afstand 

Het 13  lustrum van de JOVD is een feit, en - 

daarmee de 65  verjaardag in zicht. Van oud-

sher staat dit jaartal symbool voor de volwas-

senheid, maar graag maak ik van de geboden 

kans gebruik om als concullega jongerenorgan- 

isatie jullie aan te moedigen de volwassenheid 
Christen 

vooral op afstand te houden. Jongeren hebben 
 

en spelen namelijk een bijzondere betekenis in 

het politieke spel, en de JOVD snap dat. Ze zijn prikkelend, scherp, soms wat oververhit. Maar 

altijd met verve aanwezig in het publieke debat om de VVD, het kabinet, een individueel Kamer-

lid of anderen met straffe woorden toe te spreken. Hoewel ik die woorden lang niet altijd deel - 

misschien zelfs vaker niet dan wel - doet het me toch deugd als frisse gezichten hun ongeveinsde 

mening zonder pardon verkondigen. Volwassenheid past daar niet bij, en zou daadwerkelijk alle 

verschil tussen VVD en JOVD opheffen. Wel ben ik dan toch benieuwd hoe de VVD daar achter 

de schermen op reageert, hoe ze daar vooraf op inspeelt en hoe dat de relaties beïnvloedt. Maar 

ach, dat is slechts nieuwsgierigheid, en moet u vooral zelf uitzoeken! 

Een anekdote moet me dan nog van het hart. Na afloop van een debat bij het COC bood ik een 

oud-voorzitter van de JOVD een slaapplaats aan in mijn Utrechtse studentenkamertje, het was 

immers al laat geworden. Dat leidde wonderwel tot lange nachtelijke gesprekken en het uitwis-

selen van inzichten over christelijke ethiek, liberale uitgangspunten en alles wat tussenbeide ligt. 

Dat was overigens absoluut niet mijn bedoeling, maar zo geschiedde. Omdat wij de bejaarden-

grens beiden nog lang niet zijn gepasseerd, luisterden we daadwerkelijk naar de diepere bewee-

gredenen van beiden. Ik hoop dat de JOVD op die manier de volgende jaren geen dag ouder 

wordt. Want dan behoudt de JOVD zijn flair en kunnen wij van elkaar leren. Want dat kan echt.  

RIM 



Beste JOVD'ers, 

Van harte gefeliciteerd met jullie dertiende 

lustrum! ik zou jullie ook wel willen feliciteren 

met het feit dat de JOVD de oudste politieke 

jongerenorganisatie van Nederland is - zoals 

jullie stellen op de website - maar helaas: 

dat is toch echt SGP-jongeren (opgericht 

in 1934). Overigens schijnt de allereerste 

politieke jongerenorganisatie in ons land de 

Leninistische Jeugd Garde te zijn geweest. Ik hoop niet dat jullie er rouwig om zijn dat SGP-

jongeren van hen de rol van éminence grise onder de pjo's heeft overgenomen. 

Natuurlijk wil ik jullie ook complimenteren met alle vooraanstaande politici die de JOVD heeft 

voortgebracht. ik denk allereerst aan Hans Wiegel, zeer populair in SGP-kringen en voor ons 

buitenstaanders tevens personificatie van de ware liberaal. Ook andere oud-JOVD'ers als Ed 

Nijpels, Frank de Grave en Johan Remkes hebben een prominente rol in de VVD vervuld. En 

uiteraard Mark Rutte, de eerste politicus uit jullie moederpartij die inmiddels al weer enkele 

jaren de functie van premier bekleedt. Chapeau! 

Wat mij overigens altijd verbaast, is de vrijgevochten instelling van de JOVD. SGP-jongeren 

discussieert vooral buiten het zicht van de media met de politici van de SGP, terwijl onze liberale 

evenknie in de discussie met de VVD de media bepaalt niet schuwt. Misschien past dat wel meer 

bij jullie cultuur. Het zal je politieke carrière niet schaden, gezien alle vooraanstaande VVD'ers die 

uit de JOVD zijn voortgekomen. Maar onthoud: je vangt met stroop meer vliegen dan met azijn! 

Veel succes in jullie tocht naar het volgende lustrum! Als ik daarbij nog één tip mag geven: vergeet 

in jullie studie naar politiek en filosofie de Bijbel niet. Van ons Tweede Kamerlid  Elbert  Dijkgraaf 

heb ik begrepen dat hij een Bijbel overhandigd heeft aan jullie voorzitter op het najaarscongres 

van de JOVD. Bestudeer die zeker. Je zult verrast zijn over de wijsheden die je in de Bijbel aantreft! 

Hartelijke groet, 

Jan-Willem Kranendonk 

Voorzitter SGP-jongeren 



Beste liberalen, 

Van harte gefeliciteerd met het 65-jarig 

bestaan van de JOVD. Dat een groep fanatieke 

individualisten het zo lang met elkaar in 

verenigingsverband heeft weten uit te houden 

mag gerust een prestatie van wereldformaat 

worden genoemd. 

De JOVD gelooft in de kracht van het individu. 

Dit is een fundamenteel verschil met het mensbeeld waar het CDJA in gelooft. Wij vinden dat 

het individu het best tot zijn recht komt in relatie tot de ander: niet alleen verantwoordelijkheid 

voor jezelf, maar ook voor je naaste. We leven en participeren tenslotte allemaal in gezinnen, 

verenigingen, dorpen en steden. 

Naast de verschillen hebben het CDJA en de JOVD ook veel gemeen met elkaar: denk bijvoorbeeld 

aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Burgers zijn teveel verwend door de staat en 

verwachten heden ten dage hun heil van de overheid. In die strijd daartegen vinden wij elkaar. 

Het CDJA hoopt dat de JOVD de socialistische VVD weer op het rechte spoor brengt. 

Voor het eerst in de lange historie van de JOVD ervaren jullie wat het is om een PJO te zijn van de 

grootste partij in de Tweede Kamer die tevens de minister-president levert. Jullie zullen merken 

dat de moederpartij niet vies is van een beetje druk uitoefenen, dit alles voor een eensgezind 

beeld naar buiten toe. Dit vergt uithoudingsvermogen en discipline om toch vast te blijven 

houden aan de liberale beginselen. 

Afijn, overeenkomsten en verschillen geven de Nederlandse democratie kleur. 1k wens jullie nog 

vele jaren toe en hoop dat het open debat tussen onze verenigingen hoogtij mag vieren. 

Met vriendelijke groet, 

Julius Terpstra 

Voorzitter CDJA 
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Beste Jongeren voor Vrijheid en Democratie, 

De JOVD is onze belangrijkste en meest 

natuurlijke partner onder de politieke 

jongerenorganisaties. De belangrijkste 

reden is onze gedeelde liberale inslag. Het 

vertrouwen in individuen consequent op de 

eerste plaats zetten overstijgt de verschillen 

die er wel degelijk zijn tussen  JD  en JOVD en onderscheiden ons van de socialisten, sociaal-

democraten en confessionelen. Want zelfs al zijn wij als sociaal-liberalen voor een zekere mate 

van staatsinmenging, we staan fel tegenover een maatschappij waar onderling contact tussen 

individuen altijd via de staat loopt. Wij zien onszelf vooral ook als vrijzinnig liberalen en dat 

brengt ons vaak in discussie met de JOVD over de 'juiste' interpretatie van liberalisme. 

Een beetje plagen mag wel in deze feestelijke almanak. Daarom stel ik bij dezen dat het verschil 

is tussen een JOVD'er en een JD'er, dat de eerste gelooft en de tweede analyseert en rationeel 

nadenkt. Als zelfbenoemde 'klassiek liberalen' geloven jullie bijna dogmatisch in de onzichtbare 

hand van de markt, maar de onzichtbare hand van de overheid zou per definitie incapabel zijn 

om goed te doen. Vaak is het woord 'magie' nodig om dit kracht bij te zetten. Een overheid kan 

nut hebben en de markt faalt soms. Een beetje klassiek-liberaal gelóóft dat dit onwaar is en 

geloven moetje mijns inziens overlaten aan SGPj.... 

I rest  my  case en ga over tot wat echt belangrijk is: de JOVD feliciteren. Niet alleen met het 

simpele feit dat er lustrum gevierd wordt, maar vooral gefeliciteerd met een rijke geschiedenis 

bezaaid met wapenfeiten en kopstukken waar jullie trots op mogen zijn. 1k heb altijd een speciale 

affectie gehad voor de JOVD, die als blauwdruk dient voor onafhankelijke PJO's die volgden sinds 

jullie oprichting. Onafhankelijkheid is schaars. De  JD  is het wel degelijk en het dragen van deze 

onafhankelijkheid als een ereteken kijken we van jullie af. 
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Kameraden JOVD'ers, 

Schandalig laat en na drie herinneringen 

leverden wij dit stukje aan bij jullie 

almanakcommissie. Niet mee samen te werken, 

die sociaal-democraten. Toch zijn wij altijd te 

porren om op een feestje te verschijnen, dus 

van harte met jullie vijfenzestigste verjaardag! 

Voorlopig gaan jullie nog niet met pensioen. Met ons op de dansvloer kan het eindelijk beginnen. 

We zouden hard gaan drinken, maar aan het begin van de avond doet het CDJA al een Buma'tje 

en sjaakt. Die hebben nog een kater van jullie vorige borrel met de PVV. Ze gaan er spontaan 

weer van kokhalzen. 

Ondertussen schranst de  JD  alle borrelnootjes op. Na hun zoveelste activiteit over het 

Nederlandse drugsbeleid hakt de vreetkick er in. Uiteindelijk liggen ze te spacen en te stonen 

in een hoekje. 

Bij de christelijke PJO's vielen onze grappen niet zo in de smaak. Die dronken hun glaasjes sap en 

stapten terug in de trein naar Staphorst. Ach, hadden ze maar niet zo lichtgeraakt moeten zijn, 

het moet toch godverdomme kunnen om het overJezus, Mohammed en wat die met een schaap 

in een bar doen te hebben? 

Als beste borrelaars staan wij aan het eind van de avond nog los te gaan op de dansvloer. Jullie in 

het te grote met bier bevlekte jasje van je pa en wij in een zweterig rood trainingsjack.  Stuck  in  

the middle with you  maken we er het beste van. Wij met een tequila met extra zure citroen, om 

de pijn van de participatiewet te verbijten, en jullie diep van binnen met het besef dat nivelleren 

de beste feestjes oplevert. 

Nog vele jaren en met rode groet, 

Toon Geenen, Elmar Smid,  Bo  Schijven, Bart van Bruggen, Robert Steenbergen, Lucas Roorda en 

Victor Strengers 
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Beste leden der Jongerenorganisatie Vrijheid 

en Democratie, 

Met genoegen schrijf ik uit naam van DWARS, 

de jongerenorganisatie van GroenLinks, een 

stukje in de almanak van onze liberale vrienden 

van de JOVD, ter ere van jullie 13e lustrum. 

DWARS brengt hierbij een gelukswens over 

naar de JOVD voor het feit dat ze een gedegen 

politieke jongerenorganisatie is in het ons aller bekende PJO-land. 

Het is bewonderenswaardig hoe de JOVD haar moederpartij op rake punten scherp houdt. 

Dit mag zeker gezegd worden over onze collega's, die zich dag in en dag uit inzetten voor hun 

ideologie en de politiek. Omtrent onderwerpen als het privacybeleid en het legaliseren van 

softdrugs houdt de JOVD haar moederpartij liberaal. Maar ook durft de JOVD de VVD aan te 

spreken om een consistent verhaal te vertellen rondom Europa. Zelfs wanneer het gaat om het 

verminderen van het declaratiegedrag van bestuurders weet de JOVD dit op een leuke manier 

onder de aandacht te brengen, door de desbetreffende bestuurders een fiets aan te bieden. Een 

greep van enkele voorbeelden hoe wij de JOVD ervaren. 

We zien de JOVD als een kritische, doch sterk idealistische onafhankelijke jongerenorganisatie 

van de VVD. Het is prijzenswaardig om te zien hoe de JOVD de zaken aanpakt en we hopen dan 

ook dat ze dit zal blijven doen! 

DWARS ziet voor de komende jaren ook weer uit naar een goede samenwerking met de JOVD! 

Namens het DWARS bestuur, 

Hugo van Halder 

Voorzitter 2013 - 2014 
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Een echte liberaal geeft dieren vrijheid 

Laat ik maar meteen toegeven dat ik in eerste 
instantie niet wist wat ik moest antwoorden. 
Of ik een woorden wil schrijven voor paar 
het lustrumboek van mijn liberale vrinden?  
Sure.  Maar waar zouden een JOVD'er en een 
PlNK!'er elkaar nu eens kunnen vinden? Wat 
voor  common ground  is er? Was de JOVD niet 
die club van ongeremde economische groei 
en van bezuinigingen op - en vermarkting van 
- alles wat van waarde is? Totdat ik besefte: de dierenrechtenbeweging heeft liberale wortels! 

Niemand minder dan Jeremy  Bentham,  één van de invloedrijke figuren in het liberalisme van de 
negentiende eeuw, gaf het startschot van wat later de dierenrechtenbeweging zou worden. We 
schrijven het jaar 1789, een tijd waarin slavernij in grote delen van de wereld de gewoonste zaak 
van de wereld is. Nadat men ontdekt heeft, zo schreef  Bentham,  dat een zwarte huidskleur geen 
gegronde reden is voor onderdrukking, zal ooit  óók  de dag komen "dat het erkend wordt dat het 
aantal benen, de harigheid van het vel of het hebben van een staart, onvoldoende redenen zijn 
om een gevoelig wezen aan zijn lot over te laten." Natuurlijk, nuanceert  Bentham,  beschikt een 
dier niet over dezelfde verstandelijke vermogens als een mens. Maar wat doet dit er eigenlijk 
toe? "De vraag is niet' besluit  Bentham,  "kunnen ze denken? of: kunnen ze spreken? maar: 
kunnen ze lijden?" 

Het is makkelijk om  Bentham  weg te zetten als en rebel, en dat was hij natuurlijk ook. Behalve 
voor rechten voor dieren, pleitte hij voor zulke subversieve maatschappij-ontwrichtende zaken 
als gelijke rechten voor man en vrouw, een einde aan lijfstraffen bij kinderen en aan de slavernij. 
Een essay tegen de strafbaarstelling van homoseksualiteit werd pas een eeuw na zijn dood 
gepubliceerd - de angst voor de publieke verontwaardiging was te groot. Veel van de zaken waar  
Bentham  voor stond zijn inmiddels gemeengoed. Vrijheid van het individu, ongeacht geslacht, 
seksuele voorkeur, of wat dan ook, is een liberaal beginsel.  Bentham  laat zien dat je voor 
idealistische vergezichten, maatschappelijke hervorming en voortschrijding van de beschaving 
bij de liberalen kunt aankloppen. 

De dierenrechtenbeweging heeft zich intussen verder ontwikkeld, onder meer door de 
inbreng van filosofen als Peter  Singer,  die er ook op medisch-ethisch gebied bijzonder liberale 
standpunten op nahoudt. Toch durft vandaag de dag slecht een handjevol VVD'ers zich uit te 
spreken voor de rechten van het dier. Het goede voorbeeld geeft Paul Cliteur. Regelmatig duikt 
hij op als pleitbezorger van dierenrechten (en eenmaal zelfs als lijstduwer van de Partij voor 
de Dieren). Binnen de VVD startte hij het initiatief 'Laat de dieren niet links liggen' om ook 
aan rechterzijde van het politieke spectrum een diervriendelijk geluid te laten horen. Ondanks 
massale steunbetuiging van VVD-wethouders, raadslieden, gedeputeerden en prominenten als 
Ed Nijpels, Erica Terpstra en Pieter Winsemius, stierf het initiatief een stille dood. Recenter nog 
schreef Mark Rutte een GroenRechts manifest. Of daar ook iets in stond over dieren kan ik helaas 
niet zeggen: de tekst is spoorloos van het internet verdwenen, evenals uit het geheugen van onze 
huidige minister-president. Het laatste wat de VVD van zich liet horen op dierengebied was bij 
monde van Helma Lodders: 'Dierenactivisten moeten terug in hun hok.' 

Het is jammer dat zo weinig liberalen het beginsel van vrijheid van het individu doortrekken 
naar dieren. De VVD zet zicht terecht in tegen religieus of ideologisch geïnspireerd geweld. 
Maar wanneer ziet zij in dat er in heel de geschiedenis meer bloed is vergoten uit naam van de 
Larousse Gastronomique (en voorgangers) dan uit naam van de Bijbel, Koran en Thora bij elkaar? 
Een echte liberaal laat de dieren niet links liggen: een echte liberaal geeft dieren vrijheid. 
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Namens ROOD, Jong in de SP wil ik jullie van 

harte feliciteren met jullie 65-jarig bestaan. Al 

65 jaar dragende ledenvan deJOVD de liberale 

waarden uit en dat doen jullie met verve. 

Iedereen zal begrijpen dat de idealen van onze 

organisaties mijlenver uit elkaar liggen. Op 

het politieke strijdveld komen we elkaar dan 

ook regelmatig tegen. In de afgelopen jaren 

hebben we vaak tegenover elkaar gestaan in discussies over de economische crisis, de rol van de 

overheid, sociale voorzieningen en de zorg. En dat zal de komende jaren niet veranderen. 

Toch vinden onze organisaties elkaar soms ook, bijvoorbeeld wanneer het gaat om belangrijke 

principes zoals vrijheid en een gelijke behandeling van mensen. 

De kracht van onze organisaties komt voort uit een grootse passie om de samenleving te 

veranderen. Het ontbreekt beide organisaties niet aan visie hoe die samenleving er uit zou 

moeten zien. Dat maakt het debat tussen de JOVD en ROOD dus altijd levendig. De keren dat we 

samen op konden trekken, zowel op lokaal als landelijk niveau, waren dan ook bijzonder en ik 

hoop dat zich dat in de toekomst nog eens zal herhalen. 

We wensen jullie een prachtig lustrumjaar toe! 

Met strijdbare groet, 

Lieke Smits 

Voorzitter ROOD, jong in de SP 
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2e Erevoorzitter  

Drs.  H.A. (Henk) Korthals 
Gehuldigd op 15 februari 1974 te Utrecht 

(t 1 november 1976) 

3e Erevoorzitter  

Mr.  W.J.  (Molly)  Geertsema 

Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede 

(t 27 juni 1991) 

bkl 

4e Erevoorzitter 

H. (Hans) Wiegel 

Gehuldigd op 27 februari 1999 te Den Haag 

1. H.A. (Henk) Korthals 6. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga 

Gehuldigd op 18 november 1951 te Zwolle Gehuldigd op 5 maart 1994 te Den Haag 
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2. W.J.  (Molly)  Geertsema 
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(t 27 juni 1991) 

3. H. (Hans) Wiegel 

Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede 

4. E. (Erwin) Nypels 

Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede  

7. J.W. (Johan) Remkes 

Gehuldigd op 27 februari 1999 te Den Haag 

8. G.M. (Gijs) de Vries 

Gehuldigd op 27 februari 1999 te 

Den Haag 

9. D.J.D. (Dick) Dees 

Gehuldigd op 27 februari 1999 te Den Haag 

10. F.H.G. (Frank) de Grave 

5. H.H. (Huub) Jacobse Gehuldigd op 28 februari 2004 te Zeist 

Gehuldigd op 10 maart 1984 te Rotterdam 
(t 15 januari 1993) 11. M. (Mark) Rutte 

Gehuldigd op 17 november 2010 te Utrecht 
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1. Jacques Linssen 
(15 november 1952) (t 25 jan 2009) 
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13. Ruud Jager 
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(10 maart 1984)  

16. Marco  Swart  
(10 maart 1984) 
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(25 juni 1989) 
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20. Dries van Bergeyk 

(5 maart 1994) 

21. Mark Rutte 
(5 maart 1994) 

22. Koen Petersen 
(27 februari 1999) 

23. Eduard van der Biezen 
(27 februari 1999) 

24. Ciska Scheidel 
(28 februari 2004) 

25. Chris Jetten 
(28 februari 2004) 

26. Jeroen de Veth 
(23 november 2008) 

27. Sander Janssen 
(23 november 2008) 



1. W.J. de Blaey 16. Roy Lantain 
(26 feb 1949 - aug 1949) (10 mrt 1973 - 15 feb1974) 

2. Jacques Linssen 17. Ed Nijpels 
(aug 1949-8 apr 1951) (15 feb 1974- nov 1975) 

3. Frits van  Gelder  18. Johan Remkes 
(8 apr 1951 - 17 nov 1951) (nov 1975 - 12 mrt 1977) 

4. Edgar Nordlohne 19. Gijs de Vries 
(17 nov 1951- 15 nov 1952) (12 mrt 1977- 17 jun 1978) 

5. Hein Roethof 20. Frank de Grave 
(15 nov 1952- 10 nov 1956) (17 jun 1978- 29 mrt 1980) 

6. Huub Jacobse 21. Robert de  Haze  
(10 nov 1956 - 24 okt 1959) Winkelman 

(29 mrt 1980- 14 mrt 1981) 
7. Evert Hoven 
(24 okt 1959 - 11 nov 1961) 22. Roelof Houwing 

(14 mrt 1981- 7 sep 1982) 
8. Mattie de Bruijne 
(11 nov 1961 - 10 nov 1962) 23. Eric Brinckmann 

(7 sep 1982 - 12 nov 1983) 
9. Erwin Nypels 
(10 nov 1962 - 31 okt 1964) 24. Herman  Vermeer  

(12 nov 1983- 17 nov 1984) 
10. Reinier Heyting 
(31 okt 1964 - 6 nov 1965) 25. Julius Remarque 

(17 nov 1984- 21 jun 1986) 
11. Hans Wiegel 
(6 nov 1965 - 29 okt1966) 26. Eric Balemans 

(21 jun 1986- 21 apr 1987) 
12. Gerard van der Meer 
(29 okt 1966 - 28 okt 1967) 27,  Annette  Nijs 

(26 apr 1987 - 19 nov 1988) 
13. Henk Bosma 
(28 okt 1967 -8 nov 1969) 28. Mark Rutte 

(19 nov 1988- 22 jun 1991) 
14. Dick Dees 
(8 nov 1969 - 27 feb 1971) 29. Cor Schagen 

(22 jun 1991 - 14 nov 1992) 
15. Domien van Wees 
(27 feb 1971 - 10 mrt 1973) 30. Koen Petersen 

(14 nov 1992— 18 jun 1994) 
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31. Arjan Toor 
(18 jun 1994-23 mrt 1996) 

32. Ciska Scheidel 
(23 mrt 1996-20 jun 1998) 

33. Robin Bremekamp 
(20 jun 1998 — mei 1999) 

34. Jeroen de Veth 

(mei 1999-25 nov 2000) 

35. Maarten Burggraaf 
(25 nov 2000-24 nov 2001) 

36. Rense Weide 
(24 nov 2001— sep 2002) 

37. Ferdi de Lange 
(sep 2002— 22 nov 2003) 

38. Paul van As 
(22 nov 2003— 29 jan 2004) 

39. Egbert Adrichem (a.i.) 
(1 feb - 3 apr 2004) 

40. Paul Laane 
(3 apr —20 nov 2004) 

41. Hans de  Backer  
(20 nov 2004-20 nov 2005) 

42. Klaas-Jeroen Terwal 
(20 nov 2005-1 jun 2006) 

43. Jasper Honkoop (wnd.) 
(1 jun - 1 jul 2006) 

44.  Saul  Janssen (a.L) 
(1 jul-19 nov 2006) 

45. Sabine Koebrugge 
(19 nov 2006— 17 nov 2007) 

46. Jeroen Diepemaat 
(17 nov 2007-22 nov 2009) 

47. Martijn Jonk 
(22 nov 2009-30 nov 2011) 

48. Bram Dirkx 
(30 nov 2011-19 sep 2012) 

49. Nick Derks (wnd.) 
(19 sep 2012-11 nov 2012) 

50. Jarico Vos 
11 nov 2012— 17 nov 2013) 

51. Christiaan Kwint 
(17 nov 2013— heden) 
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1. Gert Stempher 
(26 feb 1949 - sep 1962) 

2. Evert Hoven 
(sep 1962 - 1963) 

3. Frits Wagenmaker 
(1963 - 1 nov 1966) 

4. Rob Marcuse 
(1 nov 1966 - 28 okt 1967) 

5. Gerard van der Meer 
(1967 - 1970) 

6. Jan Ekkers 
(1970) 

7. J.H. Lambers 

(1970-1972) 

8. A. Gijsberts 
(1972 - 1973) 

9. Jan Weggemans 
(1973 -4jan 1975) 

10. J. Don Berghuis 

(jan 1975-4 sep 1967) 

11. Bert van der Stoel 

(sep 1976 - 1978) 

12. Gijs de Vries 
(1978-apr 1979) 

13. Jan den Dekker 
(apr - sep 1979) 

14. Marco  Swart  

(nov 1979 - mrt 1981)  

15. Wiljan bomans 

(mrt 1981 - 1982) 

16. Wim Fels 
(1982 - 1983) 

17. WUfried Derksen 
(1983 - begin 1985) 

32. Aike Kamphuis 

(nov 1998 - nov 1999) 

18. Auke Baas 
(begin 1985- 19jan 1986) 

19. Albert  Berens  
(voorjaar 1986 - 15 nov 1986) 
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20. Hans Deden 

(15 nov 1986- 18 jun 1988) 

21.  Wafter  Römelingh 
(18 jun 1988- 18 mrt 1989) 

22. André van Schie 
(18 mrt 1989 - 17 nov 1990) 

23. MeI Koenen 
(17 nov 1990- 16 nov 1991) 

24. Koen Petersen 
(16 nov 1991 - 14 nov 1992) 

25. Marten van de Kraats 
(14 nov 1992 - 13 nov 1993) 

26. Folkert Bolkestein 

(13 nov 1993— 14 jan 1995) 

27.  Melvin  Schut 

(14 jan 1995-18 nov 1995) 28. Michiel 
Visser 
(18 nov 1995 - 16 nov 1996) 

29. Paul Burghout 
(16 nov 1996 —jun 1997) 

30. Dirk Pol 

(jun 1997—jun 1998) 

31. Chris Bellekom 
(jun 1998 - sep 1998) 

32. Aike Kamphuis 

(nov 1998 - nov 1999) 

33. Tineke Prins 
(nov 1999- nov 2000) 

34. Martijn Bruijstens 
(nov 2000- nov 2001) 

35. Ursula Doorduyn 
(nov 2001 - nov 2002) 

36. Stefan de Bruijn 
(nov 2002- 22 nov 2003) 

37. Benjamin Derksen 
(22 nov 2003 - 5juli 2004) 

38. Ilona van Haarst 
(5 juli 2004- 19 nov 2005) 

39. Geert Jansen 
(19 nov 2005 - 19 nov 2006) 

40. Paul Vereijken 
(19 nov 2006 - 17 nov 2007) 

41. Tim Huiskes 

(17 nov 2007- 22 nov 2008) 

42. Allard  Altena 
(22 nov 2008— 22 okt 2009) 

43. Ralph  Willems 

(22 okt 2009— 21 nov 2010) 

44. Vivianne Vermeulen 

(21 nov 2010 —30 nov 2011) 

45. Thijs Roest 
(30 nov 2011 —11 nov 2012 

46. Dennis van den Oever 
(11 nov 2012- heden) 
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LV Jeroen Diepemaat 

AS Marloes Kuijpers 

LP Bouke Winsemius  

VV  Internationaal Jeroen Benning 

AB P&V Jan de Geus 

AB O/V&S Nick Grisèl 

LV Martijn Jonk 

AS Dennis van den Oever 

LP Jelmer Hiemstra  

VV  Internationaal Sandra Reynaers 

AB Politiek Jeroen van Dijken 

AB Voorlichting/V&S  Allard  Altena 

AB Organisatie Martijn Postma 

AB  P&L  Thierry Aartsen  

LV Bram Dirkx 

AS  Floor  Ockers 

LP Marion Buijs  

VV  Organisatie Nick Derks 

AB P/l Jarico Vos 

AB Voorlichting Jonk Kuipers 

AB O&T Rianne van Houten 

AB M&C Eddy Förster 

LV (wnd.) Nick Derks 

AS  Floor  Ockers 

LP Marion Buijs  

VV  Nick Derks 

AB P/I Jarico Vos 

AB Voorlichting Jonk Kuipers 

AB O&T Rianne van Houten 

AB Organisatie/M&C Eddy Förster 

LV Martijn Jonk 

AS (wnd.) Dennis van den Oever 

LP Nick Derks  

VV  Organisatie Dennis van den Oever 

AB Politiek Wouter de Nie 

AB Voorlichting/P&L Ferry van den Broek 

AB Internationaal Timo Roeleveld 

AB V&S Bram Dirkx  

LV Jarico Vos 

AS Christiaan Kwint 

LP Remco Vlaming  

VV  Politiek  Floor  Ockers 

AB Voorlichting Yaïr da Costa 

AB Internationaal Marijn de Pagter 

AB O&T Tom Leijte 

AB Organisatie Mark Rook 

AB M&C Thomas  Levi  Kooi 

LV Martijn Jonk 

AS Sebastiaan van Niele 

LP Nick Derks  

VV  Organisatie Dennis van den Oever 

AB Politiek Wouter de Nie 

AB Voorlichting Susan Sjouwerman 

AB Internationaal Timo Roeleveld 

AB V&S Bram Dirkx 

AB  P&L  Ferry van den Broek  

LV Jarico Vos 

AS Christiaan Kwint 

LP Remco Vlaming  

VV  Politiek  Floor  Ockers 

AB WO Mark Rook 

AB Internationaal Marijn de Pagter 

AB O&T Tom Leijte 

AB M&C Thomas  Levi  Kooi 
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LV Jarico Vos 

AS Christiaan Kwint 

LP Remco Vlaming  
VV  V/O Mark Rook 

AB Politiek/O&T Tom Leijte 

AB Internationaal Marijn de Pagter 

AB M&C Thomas  Levi  Kooi 

LV Christiaan Kwint 

AS  Rick  Nederend 

LP Jaap de Vries  

VV  Politiek Tom Leijte 

AB Voorlichting/M&C Matthijs van de Burgwal 
AB Internationaal Jelle van Nuland 

AB O&T Mariska van Delft 

AB Organisatie Jules Indemans 

LV: landelijk voorzitter 

AS: algemeen secretaris 

LP: landelijk penningmeester  

VV:  vice-voorzitter 

AB: algemeen bestuurslid 

P: politiek 

V: voorlichting 

I: Internationaal 

V&S: vorming en scholing 

O&T: opleiding en training  
P&L:  promotie en ledenwerving 

M&C: marketing en campagnes 

a.i.: ad interim 

wnd.: waarnemend 

- 107 



Voorbereidende Algemene Vergadering 27 november 2008 

Buitengewone Algemene Vergadering 9januari 2009 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 15 april 2009 

Buitengewone Algemene Vergadering 11 september 2009 

Voorbereidende Algemene Vergadering 18, 21 en 22 november 2009 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 14 en 18 april 2010 

Buitengewone Algemene Vergadering 23 juni 2010 

Voorbereidende Algemene Vergadering 17, 20 en 21 november 2010 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 april 2011 

Buitengewone Algemene Vergadering 21 september 2011 

Voorbereidende Algemene Vergadering 30 november, 3 en 4 december 2011 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 18 april 2012 

Voorbereidende Algemene Vergadering 7, 10 en 11 november 2012 

Buitengewone Algemene Vergadering 6 maart 2013 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 17 april 2013 

Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2013 

Voorbereidende Algemene Vergadering 13, 16 en 17 november 2013 
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09-11-2009 

JOVD 
Volg de JOVD vanaf nu Ook op tvitter! 

i-Ui-UiU 

Javo 
Landelijk Voorzitter vliegt door het dak van de woede vanwege de 
speech van Balkenende. 

W..LJUL1 

artijn Jonk 
Net eerste gesprek gehad over oij ministerie SZW. Was in 
ieder geval interessant. 

23-04-2014 

Jarico Vos 
Kijk, dat is nog eens leuk nieuws: de JOVD krijgt, gratis en voor niets, 10 minuten 
spreektijd op het komende  WD-congres in mei! 

11-01-2014 

JOVD 
Alexander Pechtold Liberaal van het Jaar 

1 
1 .1 J) 'fl 

-02-2014 

JOVD 
Op 26 februari 2014 bestaat de 65 jaar. Heb jij al tickets gekocht voor 
onze lustrumreceptie? 

109 



m 



- _ 

L 



0 



web design print sign . music 

wwwdookstone, be 
Vind ons op f 

hookstonernecli 



thousiaste manier van begeleiden zorgt aftij  voor 

ig aan en bieden de meest vernieuwende mogelijkh 

oker bil ons! 



4 / 

T 

I : 

I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Scan-181210165658.pdf
	Page 1
	Page 2




