
2 DE DRIEMASTER 

Jaarverslag Algemeen Secretarissen J.O.V.D. 1956/57 
Toenemende activiteit van de districten 

Ook dit jaarverslag kan begonnen worden met het constateren, d'at ook dit 
jaar een rerheugend aantal nieuwe leden tot onze organisatie toetraden en 
nieuwe afdelingen werden opgericht. Anderzijds moet echter niet worden ver
geten, dat het noodzakelijk is, d'at ook de bestaande afdelingen onze voort
durende aandacht hebben. 
Nog teveel gebeurd het, dat afdelingen, welke enige jaren een bloeiend be
staan hebben geleid, plotseling een verslapping van de activiteit te zien 
geven, doord'at een aantal actieve leden hetzij wegens leeftijdsmoeilijkheden 
de JOVD moet verlaten, hetzij een verminderende belangstelling vertonen. 
Meer dan ooit zal aandacht moeten worden gegeven aan de noodzaak dat 
vooral de jongere leden gelegenheid krijgen in commissies en besturen zich 
voor te bereiden op een leidende taak in de J.O.V.D. 

Na de algemene vergadering in Gro
ningen op 12 en 13 november 1955, 
was het hoofdbestuur als volgt sa
mengesteld: de dames J. de Jonge, 
H. Naarding çn B. J. van der Ploeg 
en de heren H. J. Roethof (voorzit
ter), H. H. Jacobse (vice-voorzit
ter), E. T. Hoven (penningmeester), 
L. Stapel, M. Booy, G. Dorsman, F. 
A. Hoogendijk, C. A. Hoorweg, R. 
Lanting, J. G. Uljèe alsmede 0. 
Tammens en L. D. Oostervelel als 
algemeen secretarissen. Tot leden 
van het dagelijks bestuur werden 
gekozen mej. De Jonge en de heer 
Stapel. 
In het afgelopen verslagjaar kwam 
het hoofdbestuur zeven maal in ver
gadering bijeen, meestal in Amers
foort. Het dagelijks bestuur verga
derde drie maal. Daarnaast waren 
leden van het hoofdbestuur lid van 
verschillende commissies, vertegen
woordigden zij het hoofdbestuur of 
de JOVD op verschillende binnen
landse en buitenlandse bijeenkom
sten. 

Algemeen sel!retarlaat 
Het algemeen secretariaat lueeg, 
gelukkig, ook dit jaar weer een 
stroom correspondentie te verwer
ken. 
De brochures van de JOVD werden 
vrijwel niet meer verkocht. Des te 
meer gebruik werd ervan gemaakt 
ten behoeve van de propaganda. Aan 
het einde van het jaar bleek, dat 
een aantal afdelingen nog niet be
kend was met het bestaan van deze 
boekjes. Daarom werd hiervan aan 
alle afdelingen een exemplaar ter 
kennismaking gezonden. 
Het gebruik van de brochures werd 
eerder in het jaar bevorderd door 
het regelmatig opnemen van de ti
tels (en prijzen) in De Driemaster. 
Een leidraad kwam gereed voor het 
inrichten van de ledenadministratie 
door afdelingssecretarissen. Helaas 
vormde ook dit jaar de ledenadmini
stratie een bron van voortdurende 
zorg en ook wel ergernis. 
Het bleek ondanks herhaalde con
trole niet mogelijk te bereiken, dat 
alle leden regelmatig De Driemaster 
ontvangen. Het algemeen secreta
riaat besteedt een belangrijk deel 
van zijn tijd aan dit moeilijke on
derwerp, en het resultaat is ook 
voor de algemeen secretarissen zelf 
teleurstellend. 
Het afgelopen jaar is gezocht naar 
andere mogelijkheden voor de admi
nistratie van leden ten dienste van 
het verzenden van ons maandorgaan 
maar een methode die meer zeker
heid geeft is niet te vinden. 
Een geruststelling moge zijn, dat het 
overgrote deel van de leden toch wel 
De Driemaster ontvangt. Voor het 
oplossen van alle moeilijke gevallen 
moge nogmaals een beroep worden 
gedaan op de medewerking van de 
afclelingssecretarissen. Te vaak is 

gebleken bij het uitzoeken van klach
ten over niet-ontvangen van De Drie
master dat dit te wijten was aan 
het niet of verkeerd doorgeven van 
de nodige adressen door de afde
lingssecretarissen. Bovendien werd 
op verzoeken van het algemeen se
cretariaat om opheldering van niet
leesbare adressen in vele gevallen 
niet gereageerd. 

Pers en propaganda 
De commissie van redactie van De 
Driemaster was dit jaar gevormd 
door de heren G. Stempher (hoofd
redacteur), F. A. Hoogendijk (se
cretaris), P. C. Boevé, G. Dorsman 
en G. van Schagen. Mej. A. L. de 
Muynck heeft in het begin van het 
jaar haar ontslag uit de commissie 
genomen. Met dankbaarheid moge 
hier gewaagd worden van het zeer 
vele werk dat door mej. De Muynck 
ten behoeve van ons orgaan is ge
daan. 
In het vorige jaarverslag werd ver-
1lWict, ctat overl<>g- g-aande was over 
uilbh'itling· van dt• cunllui~uli<'. Ht•· 
laas heeft dit overleg nog geen re
sultaten mogen hebben. Het vinden 
van geschikte persoonlijkheden on
dervindt grote moeilijkheden. 

Een commissie uit het hoofdbestuur 
hield zich bezig met de propaganda 
in engere zin. Dit bestond uit het 
leggen van contacten ten behoeve 
van het oprichten van nieuwe afde
lingen. Voorts werd onder auspiciën 
van de commissie een enquete on
der c!e afdelingen gehouden. Van de 
resultaten van deze enquete kan de 
commissie een dankbaar gebruik 
maken. In een brief aan de afdelin
gen werd het een en ander van de 
antwoorden reeds vermeld. 

Kadert•ormirag 
De kadercommissie werd dit jaar 
in hoofdzaak gevormd door de he
ren W. Altink en 0. Tammens. De 
kadervorming vond ditmaal niet zo 
intensief plaats als andere jaren. 
Een aantal bijeenkomsten werd ge
organiseerd die samenvielen met 
landelijke weekends, voorts werd 1 
juli een kaderdag gehouden waarop 
prof. Van Esveld sprak over libe
raal-sociale problematiek. 
Aandacht werd in een bijeenkomst 
ook gegeven aan het onderwerp 
voor de congres-1956-resolutie, de 
landbouw. Voor het eerst kon dit 
jaar worden bereikt dat de punten 
van de resolutie vele maanden voor 
het congres bij de afdelingen en le
den bekend werden gemaakt. Voor 
en na de vakantie werden deze pun
ten op enkele landelijke bijeenkom
sten uitvoerig besproken. 
Gememoreerd behoort te worden, 
dat door het district Noord de ka
dervol·ming dit jaa:· met luacht en 
sukses ter hand werd genomen. Re-

Kadervorming trad op de voorgrond 

gionale kadervorming door het ge
hele land zou wellicht centrale ka
dervorming binnen afzienbare tijd 
overbodig kunnen maken. 

Weekends en kampen 
Gezien· de betrekkelijk geringe be
langstelling heeft het hoofdbestuur 
na ampele besprekingen besloten dit 
jaar geen zomerkamp te organise
ren. Dit besluit heeft uit de kring 
van de leden nagenoeg geen reakties 
verwekt. 

Wel werden weer een tweetal week
ends gehouden. Op 5 en 6 mei ver
gaderde de JVOD in de Berenkuil 
te Grolloo. De zaterdagavond werd 
besteed aan een uitvoerige gedach
tenwisseling over een aantal punten 
betreffende het landbouwbeleid. Zon
dagmiddag werd geluisterd naar een 
causerie van de heer Ir. Oldenban
ning over sociale aspekten van de 
landbouw, nadat zaterdagnacht was 
deelgenomen aan feestelijkheden in 
Grolloo. 

In Vierhouten hield de JOVD op 15 
en 16 september opnieuw een zeer 
geslaagd weekend. Burgemeester en 
mevrouw Nawijn van Olst mochten 
wij gedurende het gehele weekend 
tot onze gasten rekenen. Zondag
middag hield de heer Nawijn een 
uiterst belangwekkende causerie, ge
wijd aan een onderwerp over de ge
meente-politiek, dat in onze kring 
eigenlijk niet zo veel aan de orde 
wordt gesteld. Zaterdagavond werd 
het voor-ontwerp van de landbouw
l't'RI1lllth• npnii'IIW nit\'t\l'l'i).:' lw:<prn
ken. 

Contacteli rnet a11dere 
binnenlandse organisaties 
Hdaas kon het gesprek met de 
VVD dit jaar niet worden voortge
zet. In de eerste helft van het jaar 
was de activiteit vooral gericht op 
de komendE' verkiezingen, daarna 
werden onze gesprekspartners zeer 
in beslag genomen door de kabinets
formatie. 
Enkele leden van de JOVD-delegatie 
trokken zich in het afgelopen jaar 
als zodanig terug in verband met 
hun aftreden als lid van het hoofd
bestuur. Het hoofdbestuur heeft te 
hunner vervanging voorlopige maat
regelen getroffen, teneinde een 
voortgang van het gesprek niet te 
bemoeilijken. 
De JOVD was in de Politieke Jon
geren Contact Raad vertegenwoor
digd door de heren Roethof en Hoo
gendijk De samenwerking in dit 
college heeft het afgelopen jaar en
kele zeer moeilijke ogenblikken be
leefd, in verband met de gang van 
zaken rond het oorspronkelijk door 
een onzer leden voor de verkiezingen 
georganiseerd televisie-forum be
staande uit de fractieleiders van de 
vijf grootste partijen. Voor deze aan
gelegenheid moge worden verwezen 
naar een publikatie van het hoofd
bestuur in De Driemaster van juni 
1956 onder de titel: "En nu... de 
feiten ter tafel!" 

Een prettige relatie werd als steeds 
onderhouden met de liberale stu
dentenverenigingen. Dit vond onder 
meer plaats in het Nede!'landse ko
mité van de Jeunesses Européennes 
Libérales, waarin voor de JOVD dit 
jaar zitting hadden Mej. H. C. 

Kooyman en de heren F. A. Hoo
gendijk, J. G. Uljée en L. D. Oos
terveld. 

Buitenlandse contacte11 
Voor het eerst kan dit jaar weer 
melding worden gemaakt van het 
bezoek van Nederlandse delegaties 
aan buitenlandse conferenties. Waar 
deze bezoeken grotendeels voor de 
deelnemers op eigen kosten moeten 
worden gemaakt, verdient het des 
te meer waardering dat enkele le
den de JOVD in Kopenhagen op het 
congt'es van de wereldfederatie van 
liberale en radicale jongeren hebben 
willen vertegenwoordigen. 

In dit verband moge worden geme
moreerd dat de heer J. Schuyff voor 
de JOVD een contributie-reductie 
wist te verkrijgen. Genoemd lid 
heeft tevens aan het einde van dit 
verenigingsjaar een Engelse liberale 
geestverwante, Mej. M. Sykes, in 
ons land bij verschillende politieke 
grootheden geïntroduceerd. Bij dit 
bezoek van dit vooraanstaande lid 
in onze zusterorganisatie en in de 
wereldfederatie heeft zij tevens ge
legenheid gehad een deel van de le
den op een districtweekend van 
Noord-Holland toe te spreken. 

Gekomen aan het einde van dit 
jaarverslag willen wij gaarne nog 
een tweetal feiten memoreren. In 
de eerste plaats heeft het thans af
gelopen verenigingsjaar een toene
mende activiteit doen zien van de 
districten. Onder meer was dit werk 
A'<'k!-\'t'll op lwt Al'bil'<l vnn I<:Hkr
vorming. 
Ook het opleven van de distrticts
activiteit van Noord-Holland, voor
al dank zij het volhardende en
thousiasme van de secretaresse mej. 
E. Sixma, kan tot verheugenis stem
men. 
In de tweede plaats willen wij gaar
ne allen danken die in het afgelo
pen jaar op enigerlei wijze de taak 
van het algemeen secretariaat heb
ben helpen verlichten. Dank zij de 
hulp van enkele leden is het secreta
riaat erin geslaagd de toevloed aan 
correspondentie het hoofd te bieden 
en bovendien de kosten tot het uiter
ste minimum te beperken. 

L. D. OOSTERVELD, 
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