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Jaarverslag van de Algemeen Secretarissen over 1956/57 
Aantal afdelingen ts stijgende en een verdere uitbouw vindt goede voortgang 

Het einde van een verenigingsjaar brengt steeds met zich de noodzaak tot 
het opmaken van 2 balansen en wel een van de penningmeester, die dat 
meestal, getuige de trieste verslagen van de afgelopen jaren, met sombere 
geluiden doet samengaan, en de andere balans is er een van meer algemene 
aard, n.l. die van de secretarissen en daarbij is het ons een voorrecht te 
kunnen zeggen, dat de geluiden bij het secretariaat ook nu weer aanzienlijk 
prettiger in de oren van de leden kunnen klinken dan die van de vaak 
zwaar geplaagde fiscus van onze Organisatie. 
Daar het algemeen secretariaat een van de uitvoerende organen van het 
Hoofdbestuur is, zal de samenstelling van laatstgenoemd college, zoals dat is 
gekozen op de jaarvergadering van 10 en 11 november 1956 te Eindhoven, 
allereerst worden gememoreerd. 
Het Hoofdbestuur van de .J.O.V.D. bestaat uit de volgende leden: H. H . .Ja
cobse, voorzitfer; mej • .J. de .Jonge, vice-voorzitter; 0. Tammens en mej. H. 
Naarding, algemeen secretarissen; E. T. Hoven, penningmeester; tot leden 
van het Dagelijks Bestuur werden gekozen: M. Booy en H. M. .J. Dubbel
dam; tot leden: mej. C. van Rijn, de heren B. de Boer, F. H. Hoogendijk, C. 
Hoorweg, R. Lanting, L. Stapel, .J. G. Uljée en B. R. Yetsinga. 

Het H.B. en D.B. kwamen ook dit 
jaar zeer geregeld bijeen, eerstge
noemd college 7, laatstgenoemd 3 
maal. Tot ons grote genoegen kun
nen wij constateren, dat de samen
werking in beide colleges dit jaar, 
evenals het vorige, uitstekend was. 
Er heerste een kritisch-opbouwende 
en zakelijke geest aan de ene en een 
buitengewoon vriendschappelijke 
sfeer aan de andere kant, hetgeen 
de samenwerking bijzonder ten 
goede is gekomen. 

ALGij:MEEN SECRETARIAAT. De 
secretarissen hebben dit jaar voor
al de diverse organisatorische 
problemen aangepakt. Het was na
melijk zaak, op doeltreffende wijze 
een oplossing te vinden voor de 
vaak veelvuldige klachten die er in 
de afgelopen jaren zijn geuit over 
de ledenadministratie, zowel bij het 
algemeen secretariaat, als bij de 
Driema!!lter, 

Een totale reorganisatie, o.a. door 
de invoering van twee systemen 
van ledencontrole, n.l. een alfabe
tische landelijke lijst en een leden
lijst per afdeling bij het secretariaat, 
alsmede een ledenlijst gerangschikt 

naar de postadressen bij de Drie
master, hebben ertoe geleid, mede 
dankzij de door ons zeer gewaar
deerde spontane medewerking van 
een vrij groot aantal secretariaten 
en de uiteindelijke medewerking 
van alle afdelingssecretariaten 
na een of meer herhaalde verzoeken 

dat de ledenadministratie zowel 
bij het algemeen secretariaat als bij 
de Driemaster thans zeer goed 
loopt. 

Er is enorm veel werk voor verzet, 
maar het heeft bewezen, dat het de 
moeite waard is geweest en wij 
doen een dringend beroep op alle 
afdelingssecretariaten en op alle 
leden, om dit zo te houden. Wan
neer U allen op dezelfde vlotte wij
ze de diverse wijzigingen blijft door
geven zoals dit jaar is geschied, dan 
komt dit de thans goedlopende le
denadministratie en dus de hele 
organisatie ten zeerste ten goede! 
Wij danken U reeds bij voorbaat 
voor de door U allen te verlenen 
steun. 

Uiteraard had het secretariaat we
derom een grote stroom correspon
dentie te verwerken en het stemt 

ons tot vreugde te kunnen consta
teren, dat ondanks tijdnood soms, de 
post vrijwel steeds vlot kon worden 
afgewerkt. 
De secretariaten kregen een 10 tal 
keren een stencil met mededelingen 
van allerlei aard, waardoor er via 
het secretariaat een regelmatig 
schriftelijk contact met de afdelin
gen ontstond, die zijn nut ons in
ziens zeker heeft afgeworpen. Een 
woord van dank aan Kitty van Rijn, 
die verschillende keren de stencils 
verzorgde, is hier zeker op zijn 
plaats, want uiteraard moesten ook 
verschillende stencils van andere 
aard worden verzonden. 
De contacten met de afdelingen lie
pen dit jaar behalve op de boven
geschetste wijze ook via de Hoofd
bestuursleden, die op iedere Hoofd
bestuursvergadering verslag heb
ben uitgebracht over de aan hen 
"toebedeelde" afdelingen. Enerzijds 
stelde dit het Hoofdbestuur in staat 
een goede indruk te krijgen van de 
stand van zaken in de diverse afde
lingen, anderzijds kon zonodig ook 
een afdeling in het persoonlijk vlak 
door een van de Hoofdbestuursle
den, als dat nodig bleek, benaderd 
worden, hetgeen het onderlinge 
contact heeft verstevigd. 

AFDELINGEN EN DISTRICTEN. 
Met genoegen kan worden geconsta
teerd, dat het aantal afdelingen 
stijgende is en dat de verdere op
bouw goede voortgang blijft vinden. 
Weliswaar zijn er een aantal afde
lingen, die door een samenloop van 
allerlei omstandigheden niet die 
activiteiten hebben kunnen ont
plooien, die wij gaarne zouden heb
ben gezien, doch met behulp van de 
Propagandacommissie en de aan
wezige leden zullen deze afdelingen 
zoveel mogelijk worden gesteund 
om weer tot bloei te geraken. Dit 
jaar werden alom in de lande nieu-

we afdelingen opgericht, die overal 
een goede weerklank bij de jonge
ren bleken te vinden. 
Ook de districten vertonen tekenen 
van verheugende activiteit en vor
men een onmisbare schakel in de 
organisatie. Zij doen zeer nuttig 
werk op het gebied van de kader
vorming en de organisatie en ver
stevigen bovendien de onderlinge 
band van de afdelingen en hun 
leden. 

PROPAGANDA. Vooral door de 
buitengewone activiteiten van de 
voorzitter van deze commissie, Hans 
Dubbeldam, is er dit jaar in deze 
zo uitermate belangrijke schakel in 
de opbouw van de J.O.V.D., bij
zonder nuttig werk verricht. 
Verschillende afdelingen werden 
opgericht, andere afdelingen die 
moeilijkheden hadden met het aan
trekken van geschikte leidingge
vende krachten werden van advies 
gediend en kwamen mede daardoor 
weer tot bloei, zodat ook wat dit 
punt betreft er alleszins reden tot 
vreugde kan zijn. Uiteraard zijn er 
nog lang niet genoeg afdelingen en 
iedere afdeling kan nog ruimschoots 
uitgebreid worden, zodat deze nut
tige commissie - en zij niet alleen! 
- nog volop werk te wachten staat 
voor de komende jaren. Een pluim 
op de hoed van deze commissie is 
zeker op zijn plaats! 
Het maken van een goede brochure 
waarin op aantrekkelijke en toch 
duidelijke en instructieve wijze de 
doelstellingen van de J.O.V.D. tot 
uiting konden worden gebracht, 
bleek vele moeilijkheden met zich 
te brengen. Gelukkig is men thans 
zover gevorderd, dat binnenkort iets 
goeds tegemoet kan worden gezien. 
Uiteraard speelden ook hier de 
financiën weer een uiterst belang
rijke en helaas onaangename rol. 

(vervolg pag. 6) 

~--------------------------------------------------------------------\ 

t:7 ijn bijna alle manieren om geld uit te geven 11rettig, bijna alle 
C.. ,m het te verdienen zijn onaangenaam" (Paul Delair). 

Een van die manieren om Uw geld aangenaam te besteden willen wij 
U gaarne mededelen: U pakt een somber grijs girobiljet en vult 
daarop in een bedrag ad f 10.-; daarna zendt U het aan de heren 
R. Mees en Zoooen te Den Haag, postrekening 68500, onder vermel
ding "inschrijfgeld congres .Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo
cratie". 
Als U hiermede klaar bent, dan kunt U ervan verzekerd zijn, dat Uw 
geld nuttig besteed is en Uw eongrescommissie een massa admini
stratieve rompslomp bespaard is. 

S lapen is geen geringe kunst: men moet er hele dagen voor 
wakkerblij ven". 

Wij meenden eer:st, dat dit gezegde afkomstig was van de liberaal 
H. H. Jaoobse, maar het bleek ontsproten te rzijn aan de brein van 
Nietzsche. 
Wij zijn het volstrekt eens met de heer Nietzsche, de slaap is een 
zeer voornaam onderdeel van ons leven. Wij wilden aanvankelijk op 
het programma aan de slaap een belangrijke plaats toekennen. Wij 
konden het evenwel niet eens worden over de tijd en dus staat er nu 
niets van in het programma. Toch hebben wij gemeend U de gele
genheid te moeten bieden om het moede lichaam te laten uitstrekken 
op een Haags bed, een echt Haags bed, welwillend afgestaan door 
Haagse geestverwanten. U behoeft slechts Uw wensen kenbaar te 
maken en onze landelijke receptioniste - mej. C. M. v. Rijn, Eras
mosweg 795, Den Haag - komt in actie om het U zo veel mogelijk 
naar de zin te maken. De aanvragen worden behandeld naar de 
volgorde van binnenkomst. 
C1 ;"'at is men toch dom, wanneer men met velen is". 
-LV Ondanks deze waarschuwing van onze George Sand verkie
zen toch altijd weer ver:schillende mensen, de collectiviteit. 
Met deze lieden hebben wij rekening gehouden bij de uitvoering van 
onze plannen. Na een grondig onderzoek - Kitty van Rijn heeft o.a. 
de keuken geïnspecteerd, niet zozeer om de helderheid te controle
ren dan wel om haar ho,nger te stillen - kunnen wij van harte aan
bevelen het Internationale .Jeugdhotel te Scheveningen. De slaap
accomodatie is op kleine zaaltjes. 
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De inrichting voldoet werkelijk aan de strengste eisen. De prijs per 
persoon per nacht bedraagt f 5.-, inclusief ontbijt, linnengoed en 
gebruik van douches. Opgaven uitsluitend aan Hans M . .J. Dubbeldam, 
2e Van Leyden Gaelstraat 119 te Vlaardingen, tel. K 1898-5024. De 
logiesprijs kunt U in het hotel voldoen. 
<;Dan resteert er nog de exclusieve groep van de rijke zelfdoe-

ners, jeugdige liberalen, die zich de weelde van een privé
hotelkamer kunnen veroorloven. Nog enkele jaren van deprimeren
de vrijgezellen belastingpolitiek en ook deze groep bestaat helaas 
niet meer. 
Hieronder laten wij een aantal hotels de revue passeren. Hotels, die 
allen in de nabijheid van het Kurhaus liggen. De prijzen variëren 
van 7-15 gulden. Douches worden extra berekend. Bedieningsgeld 
bedraagt als regel 15°/o. 
Hotel Kurhaus, Gevers Deynootplein 30, tel. 512251. 
Hotel Alba, Gevers Deynootplein, tel. 552656. 
Hotel Bali, Badhuisweg 1, tel. 551015. 
Hotel Monty, Gevers Deynootweg 23, tel. 554584. 
Hotel Maaswijk, Stevenstraat 1 A, tel. 550182. 
Hotel Hage, Seinpostduin 22-23, tel. 541860. 
Deze hotels zijn gedurende het gehele jaar geopend. 

('"'en ver:standig mens kan haast hebben, maar hij is nooit ge
-c:, jaagd". 

Wij liberalen laten ons nooit opjagen, dus ook niet na afloop van het 
zaterdagavondfestijn. Wij laten ons rustig vallen op de banken van 
een Pullmanbus, die wij hebben gecharterd om de deelnemers naar 
hun logiesadressen te brengen. Natuurlijk kost dat geld, n.l. 50 cent 
per persoon. 
Indien U van deze goedkop,e vervoergelegenheid gebruik wenst te 
maken, meldt dit dan ten spoedigste aan Kitty van Rijn, die ervoor 
zal zorgen, dat U behouden thuis komt. 
De kosten kunt U tegelijkertijd met Uw inschrijfgeld voldoen door 
overschrijving/storting per giro. 
Vindt U deze inlichtingenbron onvoldende en zijn Uw brandende 
problemen nog niet opgelost, welnu schrijft U dan even aan mej. C. 
M. v. Rijn, Erasmosweg 795 te Den Haag. U ontvangt dan ten spoe
digste antwoord. H. M . .J. D. 

~--------------------------------------------------------------------------~ 
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(vervolg van pag. 5) 
DE DRIEMASTER kwam dit jaar 
uit met de regelmatigheid van een 
klok, die slechts zelden van slag is 
geweest. De redactie, die na het uit
treden van de heren Van Schagen 
en Boevé thans nog bestaat uit de 
heren Stempher, Dorsman en Hoo
gendijk, wordt uitgebreid zodra ge
schikte redacteuren gevonden zijn. 
Men tracht door het aantrekken van 
vaste medewerkers hieruit nieuwe 
redacteuren te vinden. 
Mede door het grote enthousiasme 
van de heer Stempher, ook bij de 
reeds besproken drastische reorga
nisatie in de administratie, kwamen 
klachten over het niet ontvangen 
van de Driemaster vrijwel niet voor, 
hetgeen tot grote voldoening stemt. 
KADERVORMING. De Kadercom
missie bestond dit jaar uit onze le
den Boender, de Boer, de Bruyne 
en Franken, die het vooral zeer 
zwaar te verduren hebben gekregen 
bij het verwerken en uitbrengen 
van een rapport over de liberale 
sociale politiek. 
Een lijst met vraagpunten werd 
aan de afdelingen toegezonden wel
ke gebruikt werden als basis voor 
de besprekingen van de commissie. 
Tijdens de weekends en andere ka
derbijeenkomsten kwam dit pro
bleem in allerlei facetten aan de 
orde en werd grondig besproken. 
Veelal was ook hier het Nederlandse 
spreekwoord "zoveel hoofden, zo
veel zinnen" nogal eens van toepas
sing, weshalve de commissie veel 
voorbereidende arbeid moest ver
richten. 
Kaderbijeenkomsten werden enige 
keren in den lande gehouden en 
zeer redelijk bezocht. Gezien de 
tendentie van Kadervorming in 
districtsverband, hetgeen ons in
ziens een zeer nuttig effect heeft, 
zal het Centraal Kader in de toe
komst ook inderdaad c e n t r a a 1, 
dat wil zeggen overkoepelend zijn 
en zich hoofdzakelijk moeten bera
den over de uit te brengen resolu
ties, af en toe kaderbijeenkomsten 
moeten houden, doch het leeuwen
deel der activiteiten moeten over-
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laten aan de districten en deze, 
waar nodig, steun verlenen. 
WEEKENDS. Het aantal landelijke 
weekends bedroeg dit jaar drie, n.l. 
te Assen, Amsterdam en Almen. 
Het eerste weekend was de befaam
de Trekpaardenconferentie, waar 
behalve aan de reeds veelgenoemde 
sociale politiek, ruimschoots aan
dacht werd besteed aan de organi
satorische problemen van afdelin
gen en hoofdbestuur, door het uit
wisselen van gedachten tussen de 
diverse afdelingsfunctionarissen en 
de leden van het hoofdbestuur. De 
conferentie was ons inziens weder
om uitermate nuttig en opbouwend. 
CONTACTEN MET ANDERE OR
GANISATIES, zowel buitenlandse 
als binnenlandse. Wat de eerste be
treft moet opgemerkt worden, dat 
door de geringe financiën van de 
landelijke kas, de contacten vaak 
zeer summier zijn gebleven. Slechts 

. enkele leden van de Jeunesses Euro
peënnes Libérales en van de World 
Federation of Liberal and Radical 
Youth, zijn in staat geweest verga
deringen bij te wonen wanneer die 
in het buitenland werden gehouden. 
Een en ander is uiteraard te be
treuren. Het is echter een verheu
gend verschijnsel te kunnen opmer
ken, dat het W.F.L.R.Y.-congres, dat 
dit ja.ar in Amsterdam werd gehou
den, door veel J.O.V.D.'ers werd 
bezocht. 
De Politieke Jongeren Contact Raad 
bleek de afgelopen tijd zo inactief te 
zijn en zo weinig in staat tot iets 
positiefs, dat de J.O.V.D. besloot 
zich hieruit terug te trekken. Een 
dergelijke organisatie heeft alleen 
dan zin, wanneer er van alle kan
ten de bereidheid aanwezig is tot 
een positief-gerichte gedachtenwis
seling. Het is te hopen, dat die be
reidheid er in de toekomst wederom 
zal zijn, niet slechts op papier, doch 
ook in werkelijkheid. 
De verhouding tot de liberale stu
dentenorganisaties was als steeds 
goed. Er is een voortdurend contact, 
vooral van persoonlijke aard, daar 
er verschillende J.O.V.D.'ers lid van 
deze organisaties zijn. 

VERHOUDING TOT DE V.V.D. Van 
de oprichting van onze organisatie 
af, is er veel gesproken over de 
verhouding tot de V.V.D., die ons 
vanwege haar beginselen uiteraard 
zeer na staat. De standpunten over 
deze verhouding liepen daarbij nog
al eens sterk uiteen, variërend van 
het vormen van een onderdeel van 
deze politieke partij tot het bijna 
niet-hebben van enig contact. In de 
statuten van de J.O.V.D. is uitdruk
kelijk opgenomen, dat de organisa
tie een zelfstandige is, los van 
welke politieke partij dan ook, 
evenwel gestoeld op liberale begin
selen. 
Langzamerhand is de positie ten 
opzichte van de V.V.D., die kenne
lijk een aantal leden zorgen baarde, 
zodanig gegroeid, dat er gesproken 
kan worden van een uitstekende 
verhouding tussen twee liberale or
ganisaties, die ieder op hun terrein 
werkzaam zijn, doch die elkaar 
waar mogelijk en nodig, steun ver
lenen, waardoor een bijzonder pret
tige samenwerking is ontstaan, die 
ons ten zeerste verheugt. 
De gedachtenwisseling tussen een 
V.V.D.- en een J.O.V.D.-delegatie, 
die enige tijd heeft gestagneerd door 
ziekte, verkiezingen en andere oor
zaken, is dit jaar met een geheel 
nieuwe delegatie van J.O.V.D.-zijde 
voortgezet op een buitengewoon 
nuttige en aangename wijze. Het 
onderling uitwisselen van gedachten 
tussen ouderen en jongeren, die 
over de politieke aangelegenheden 
vanuit dezelfde beginselen uitgaan, 
blijkt uitermate nuttig te zijn. Wij 
hopen, dat deze goede verstandhou
ding op dezelfde wijze mag door
gaan en steeds zal groeien. 
Een der hoogtepunten voor onze or
ganisatie dit jaar was ongetwijfeld 
de benoeming van professor mr P. 
J. Oud tot ere-voorzitter van de 
J.O.V.D. Het Hoofdbestuur heeft ge
meend, dat wij de man, die 40 
ja.ar lang zo uitmuntend werk heeft 
verricht voor de liberale zaak, op 
geen betere wijze hebben kunnen 
tonen welke waardering wij voor 
deze staatsman hebben. Na het be-

Afdelingsnieuws om tot een Europese (economische) 
eenheid te komen, noemde spreker 
de Euromarktverdragen. 

ALKMAAR 

Eerste bijeenkomst een latertje 

Op 12 oktober hield de afdeling 
Alkmaar haar eerste bijeenkomst 
na haar heroprichting. Door huis
bezoek van secretaris en penning
meester werd het ledenaantal van 
8 op 28 gebracht. 

Spreker op deze bijeenkomst was 
mr. W. J. Geertsema uit Den Haag, 
die een zeer instructieve inleiding 
hield: "Liberale visie op onze maat
schappij". In het bijzonder behan
delde spreker de verschillen van de 
liberale partij met andere partijen 
en uitvoerig werd ingegaan op de 
betekenis van de woorden Volks
partij voor Vrijheid en Democratie. 
Het bleek, dat de geestelijke vrij
heid bij de confessionele groepen en 
de PvdA, niet voldoende gewaar
borgd wordt, evenmin als de ver
draagzaamheid. Bij de vrijheid, die 
dè overheid in zo groot mogelijke 
mate dient te verlenen, moet men 
de nadruk leggen op de verantwoor
delijkheid. Voorts kwamen loonpo
litiek, bezitsvorming en vele andere 
onderwerpen ter sprake. 
Op de vele vragen, die na afloop op 
de spreker werden afgevuurd, kreeg 
ieder een bevredigend en duidelijk 
antwoord. 
Het gezellig samenzijn werd tot 

vroeg in de ochtend ten huize van 
de secretaris voortgezet. Er werden 
drie nieuwe leden ingeschreven. 

EINDHOVEN, GOUDA en 
ZOETERMEER 

Ferry Hoogendijk sprak over de 
Euromarktverdragen 

In de afgelopen maand heeft ons 
H.B.-lid, Ferry Hoogendijk gespro
ken over de Euromarktverdragen 
respectievelijk voor de afdelingen 
Eindhoven, Zoetermeer en Gouda. 

De opkomst op de vergadering in 
Zoetermeer was bijzonder groot, 
doordat behalve de leden van deze 
afdeling ook J.O.V.D.'ers uit Vlaar
dingen, Schiedam, Pijnacker en 
Krimpen aan de IJssel gekomen 
waren. 

De spreker schetste eerst in het kort 
de verschillende pogingen, die na 
de 2e wereldoorlog in Europa zijn 
ondernomen om tot een eenheid te 
komen. Velen- hebben t.a.v. de ver
schillende plannen pessimistische 
geluiden laten horen. 

Ondanks dit pessimisme zijn ach
tereenvolgens de O.E.E.S., de W.E.U., 
de K.S.G., de Benelux en de Nato 
tot standgekomen. Het is in de kor
te tijd van 10 jaar geen geringe 
prestatie geweest. 

Eén van de belangrijkste resultaten 

Ferry Hoogendijk lichtte de belang
rijkste punten uit de verdragen toe 
en ging toen de voor- en nadelen 
afwegen. 

Hoewel er - in het bijzonder voor 
Nederland gevaarlijke kanten 
aan de E.E.G. zitten, vond spreker 
de voordelen ruimschoots opwegen 
tegen de nadelen. 

Over enkele 10-tallen jaren zullen 
er 14 miljoen Nederlanders zijn. De 
Nederlandse markt is voor deze vele 
miljoenen te klein. Mits de econo
mische eenheid geleidelijk groeit -
en er is een overgangsperiode in de 
verdragen opgenomen van 12-15 
jaar- zal zij ons volk en de andere 
Europese landen meer welvaart 
brengen. 

NOORD-OOST POLDER 
Een frisse stal't 

Woendag 16 oktober hield de afde
ling N.O. Polder haar eerste bijeen
komst in 't Voorhuys te Emmeloord, 
in de vorm van haar algemene le
denvergadering en met een spreek
ster mej. C. H. Geerlink uit Steen
wijk, over "maatschappelijk werk". 
De voorzitter, de heer D. R. A. Sta
pel, opende de vergadering en sprak 
de hoop uit, dat de activiteiten zou
den toenemen en hij wekte de aan
wezigen op, om de leden te stimule-

eindigen ,van het zakelijk verslag 
willen wij niet nalaten, allen . dank 
te zeggen voor de vele hulp, steun 
en vriendschap, die wij mochten 
ontvangen dit jaar bij onze werk
zaamheden. Wij hopen, dat de libe
rale gedachte U ook in de komende 
tijden kracht mag geven U aan deze 
goede zaak te wijden. 
Komend aan het .slot van dit jaar
verslag is het goed te constateren, 
dat de liberale gedachte steeds 
groeiende is. Deze gedachte echter 
moet ons doen beseffen, dat wij niet 
mogen juichen alleen over bereikte 
resultaten, maar dat wij onvermoeid 
moeten voortgaan. 
Wij allen weten het grote belang 
van de "drie V's", de vrijheid, de 
verdraagzaamheid en de verant
woordelijkheid. Het zijn moeilijke 
en mooie begrippen, doch in ieder 
geval waard dat er voor gestreden 
wordt. Daarom zouden wij willen 
eindigen met een: Let op Uw saeck, 
want er kan voor de liberale zaak 
iets groots verricht worden. 

Oktober 1957. 

De algemeen secretarissen: 

0. TAMMENS, 
HILDA NAARDING. 

Bezoekt de propaganda 
feestavond van de J.O. 
V.D. afd. Assen en Om
streken op zaterdag 2 
november a.s. in Belle
vue te Assen. 

Spreker: de Heer H. D. 
LOUW ES lid v.d. Eerste 
Kamer der Staten-Gene
raal. 

* 
TOT SLOT: GROOT BAL 

ren de bijeenkomsten te bezoeken. 

De secretaresse bracht het jaarver
slag uit en de penningmeester gaf 
een financiëel overzicht. We mogen 
niet klagen over de financiële posi
tie van de afdeling. 

Daarna kwam de bestuursverkie
zing aan de orde. Daar er geen te
gencandidaten waren, is het bestuur 
ongewijzigd gebleven, voorzitter de 
heer D. R. A. Stapel, secretaresse 
mej. E. de Hart, Kon. Julianastr. 9, 
penningmeester de heer J. P. Gaa
keer en lid mej. W. Martens. Een 
vijfde bestuurslid moet nog gekozen 
worden. 

Als afgevaardigde naar de algemene 
jaarvergadering werd gekozen de 
heer J. P. Gaakeer. Hierna kwam de 
spreekster mej. Geerlink aan het 
woord, die o.m. zeide, dat de meeste 
mensen niet precies weten wat 
eigenlijk maatschappelijk werk is. 
Er zijn verschillende particuliere 
instellingen, die er aan meehelpen 
en ook de kerken en het bedrijfsle
ven. Het werk omvat verschillende 
gebieden, b.v. de kinderverzorging, 
maatschappelijk hulpbetoon en re
classering. Het was zeker interes
sant wat mej. G. Geerlink vertelde 
en na de pauze werden er ook heel 
wat vragen op haar afgevuurd. 
Op 7 november a.s. zal voor de af
deling het woord worden gevoerd 
door ir. Baas, lid van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel. 




