
DE DRIEMASTER 5 

Jaarverslag van de algemeen secretaris over het 
verenigingsjaar 1961-1962 

In het traditionele jaarverslag van 
de algemeen secretaris vindt U on
derstaand t~cn overzicht van de 
werkzaamh<•den van het Hoofdbe
stuur in het afgelopen verenigings
jaar. Waar nodig zijn de opgesomde 
feiten van t•en toelichting voorzien. 
Bestuurssamenstelling 
Het Hoofdlll'stuur was gedurende de 
verslagperiode als volgt samenge
steld: M. d<' Bruijne (voorzitter), J. 
W. Verbe<·k (vice-voorzitter), R. 
Hofman (algemeen secretaris), K. 
Weide (pen11ingmeester), drs. E. Ny
pels, C. A. Franken, R. A. Heyting, 
A. H. Nijland, L. C. Melzer, F. Dil
lingh, Joh. Lammerts, J. Robaard, 
R. R. Smit, J. E. Peper en mej. H. 
Schouwink. 

Bestuursve•·g-aderingen. 
Het Hoofdb<•stuur vergaderde op 26 
november 1H61, 14 januari, 25 fe
bruari, 8 april, 20 mei, 1 juli, 19 
augustus, 2 september, 16 september 
en 28 oktober 1962. Aan iedere H.E.
vergadering ging een vergadering 
van het Dagelijks Bestuur vooraf. 

Secretariaat 
Mede dank zij de voortreffelijke 
steun van de administratrice, me
vrouw De Bruijne, kon het vele 
werk, dat een secretariaat nu een
maal met zich brengt, vlot en zonder 
achterstand worden afgedaan. Er 
werden o.a. een honderd tal aanvra
gen om inlichtingen over de JOVD 
behandeld. Het aantal ingekomen en 
verzonden brieven en stukken be
droeg ca. 1500. 
De door de administratrice geheel 
gereorganiseerde ledenadministratie, 
waarvan de ontvangen mutaties 
steeds direct werden verwerkt, gaf 
geen aanleiding tot klachten. Het 
aantal retourgezonden Driemasters 
bedroeg daardoor slechts drie tot 
vijf stuks per verzending. 
In dit verband gesproken geldt he
laas nog steeds, dat niet van alle af
delingen de nodige medewerking 
werd ondervonden. Het opgeven van 
mutaties aan het algemeen secreta
riaat geschiedt veelal met vertraging 
of blijft zelfs achterwege, terwijl aan 
het verzoek, aan het begin van het 
verenigingsjaar de compleet bijge
werkte ledenlijst in te zenden, door 
weinig afdelingen werd voldaan. 
Mevrouw De Bruijne, die per 1-10-
1962 ontslag uit haar functie heeft 
gevraagd, breng ik gaarne hartelijk 
dank voor het vele werk, dat zij 
voor de organisatie heeft verricht. 
Mej. N. Hofman begroet ik hierbij 
als haar opvolgster. 

Ledental 
Hoewel er in de verslagperiode vele 
ledenmutaties zijn voorgekomen, is 
het .aantal nagenoeg ongewijzigd 
gebleven en bedraagt per 1-10-1962 
ca. 1850. 

Afdelingen 
Tijdens de verslagperiode werden 
vier afdelingen opgericht, t.w. Hoo
geveen, Noordelijk Westerkwartier, 
Leerdam en de Bilt-Bilthoven. Op
geheven werden de afdelingen Lei
den, Westland, Zuid-Kennemerland, 
Driebergen en Sneek. Het totale 
aantal bedraagt per 1-10-'62: 45. 
Het is ook dit jaar weer opgevallen, 
dat het afdelingswerk in sommige 
plaatsen op enkele personen drijft. 
Zij zijn de motor, waarop de afdeling 
draait. Dat hierin een groot gevaar 
schuilt, blijkt uit het bovenstaand 
overzicht. Van de vijf opgeheven af-

LEDENTAL BLEEF NAGENOEG ONGEWIJZIGD 

delingen zijn er twee waar het is 
voorgekomen, dat door vertrek van 
bestuursleden naar een andere 
plaats, de afdelingen als een kaar
tenhuis in elkaar zakten, ondanks 
een redelijk aantal leden. Twee af
delingen hadden reeds langer te lij
den onder een gebrek aan belang
stelling van de leden, hetgeen voor 
het afdelingsbestuur werkelijk geen 
aanmoediging was verder te gaan. 
Het is daarom te meer van belang, 
dat de leden actief aan het werk 
deelnemen. 
Er is naar gestreefd geen afdelingen 
op te richten, wanneer geen uitzicht 
op levensvatbaarheid zou bestaan, 
terwijl handhaving van z.g. uitge
storven afdelingen niet gewenst was. 
Dit betekende natuurlijk niet, dat 
aan plaatselijke initiatieven niet alle 
medewerking werd gegeven. Hoewel 
aan een zo groot mogelijke spreiding 
de voorkeur wordt gegeven moet de 
oprichting van afdelingen voorzich
tig worden gehanteerd. Vele afde
lingen zijn in de loop der jaren ten 
onder gegaan door een te smalle op
zet. 

Districten 
In de loop van de verslagperiode 
werd door een door het Hoofdbe
stuur aanvaard en door het initia
tief der districten zelf opgesteld 
"Memorandum" de taak en het doel 
der districten vastgelegd. 
Het is thans de taak der districtsbe
sturen aan de door de districten zelf 
gewenste organisatorische wijzigin
gen inhoud te geven. De activiteiten 
van de districtsbesturen zullen er 
toe moeten leiden dat hen lande
lijke activiteiten worden gedele
geerd. 
Het district Centrum moest worden 
opgeheven. De daartoe behorende 
afdelingen Utrecht, Amersfoort en 
't Gooi e.o. werden bij het district 
Noord-Holland gevoegd. 

Land,elijke leden 
Door de opheffing van afdelingen is 
in de geografische spreiding een on
gunstige situatie ontstaan. Nieuwe 
leden konden daardoor niet naar een 
afdeling worden verwezen. Het aan
tal landelijke leden steeg hierdoor 
van 12 tot 25. 

Commissies 
Kort na de aanvang van haar werk
zaamheden bracht de Centraal Ka
dercommissie een lijvig rapport met 
aanbevelingen uit omtrent het be
leid van de Kadervorming. De hier 
te nemen maatregelen zullen het 
nijpend tekort aan kader moeten op
heffen. 
De aanbevelingen zijn door het H.B. 
aanvaard en worden thans nader 
uitgewerkt. 
De Propa.gandacommissie heeft zich 
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beziggehouden met de oprichting 
van een afdeling in Zeeland en 
Twente. Deze werkzaamheden zijn 
in een vergevorderd. stadium geko
men. 
Voorts is een landelijke propaganda/ 
ledenwerfactie opgezet, welke in no
vember zal beginnen. 
De Reglementencommissie heeft een 
ontwerp wijziging van de Statuten 
en het Huishoudelijke Reglement 
opgesteld. 
De Congrescommissie maakte met 
de eerste voorbereidingen van het 
congres te Rotterdam in het begin 
van het verenigingsjaar een aan
vang. Begroting en voorlopig pro
gramma werden door het H.B. goed
gekeurd. 
Commissie Ideologie Communisme, 
Landbouwcommissie en Commissie 
Vrouwendienstplicht hebben het 
uitbrengen van een betreffende re
solutie voorbereid, waarvan een 
voorbereidende bespreking op lande
lijke evenementen heeft plaats ge
vonden. 
Dit geldt ook voor de door de heren 
Franken en Makkreel opgestelde 
concept-resolutie "Religie en Poli
tiek". 
Het betrof een herziene tekst van 
een eerder door de Commissie Reli
gie en Politiek uitgebrachte resolu
tie. Het secretariaat van de P.J.C.R. 
was in handen van de heer W. Ruys. 
Aan de door de Volkshogeschool te 
Bergen georganiseerde conferenties 
inzake de onderwerpen "Latijns 
Amerika" en "Ontwikkeling van de 
achtergebleven gebieden" werd door 
een JOVD-afvaardiging deelgeno
men. 
De congressen van de Centrale Jon
geren Groep van de K.V.P. en van 
de Federatie van Christelijk-Histo
rische Jongerengroepen werden door 
een J.O.V.D.-afv.aardiging bijge
woond. 
Een J.O.V.D.-fractie nam deel aan 
een door de Jongeren Organisatie 
van de stichting "Door de Eeuwen 
Trouw" en één door de Federatie 
van Jongerengroepen van de P.v.d.A. 
georganiseerde confereqtie. 
Op het door de Belgische Liberale 
J ong.eren georganiseerde weekend te 
Leopoldsburg vertegenwoordigde de 
vice-voorzitter de J.O.V.D. De secre
taris bezocht het jaarlijkse congres 
der Deutsche Jung Dernokraten te 
Berlijn, de heer drs. E. Nypels het 
congres der World Federation of 
Liberal and Radical Youth te 
Brighton. 

Landelijke evenementen 
Op 11 en 12 november 1961 vond het 
landelijk congres plaats te Arnhem, 
waar prof. mr. P. J. Oud de congres
rede heeft uitgesproken over "Het 
blijvend beginsel". De Algemene 

Vergadering op 12-11-'61 werd met 
enige vertraging afgewerkt i.v.m. 
een aantal moties, welke diepgaand 
zijn besproken. 
Er werd afscheid genomen van de 
heren E. T. Hoven, G. Dorsman, H. 
M. J. Dubbeldam, A. de Goey, me
vrouw C. M. Warburg-van Rijn en 
mej. R. Doornbos. 
Het weekend te Woudschoten op 3 
en 4 maart 1962 werd door ca. 55 
leden bezocht. Hoofdthema was de 
bespreking van de Ideologie van het 
Communisme door de heer A. J. 
Koejemans, oud hoofdredacteur van 
De Waarheid. 
Er was voorts ruimschoots gelegen
heid tot bespreking van interne za
ken, waarvan door de afdelingsbe
stuurders een intensief gebruik werd 
gemaakt. 
Op 2 en 3 juni vond een gecombi
neerd weekend -bijzondere leden
vergadering plaats, waaraan door 
zeventig leden werd deelgenomen. 
Van de 47 afdelingen waren slechts 
16 door afgevaardigden vertegen
woordigd. Mevrouw mr. J. M. Stof
fels-van Haaften besprak het onder
werp "Vrouwendienstplicht". De 
Landbouwresolutie werd eveneens 
aan een bespreking onderworpen. 
Tijdens de bijzondere ledenvergade
ring werd de resolutie Religie en Po
litiek (herziene tekst van de heren 
Franken en Makkreel) met algemene 
stemmen aangenomen. Een goedkeu
rende motie van de afdeling Amster
dam inzake de I-mei-viering door 
de afdeling Den Haag en Rijswijk/ 
Voorburg/Delft werd eveneens aan
genomen met een ruime meerder
heid. 
Op beide weekends werden de ver
klaringen van het Hoofdbestuur in
zake "Motie Hoogendijk" en "Nieuw
Guinea" besproken. Naast kritiek 
ontmoette de laatstgenoemde ver
klaring instemming, in het bijzonder 
door het feit, dat het Hoofdbestuur 
door verklaringen meer in de poli
tieke openbaarheid treedt. 
Op 7 oktober werd in Amersfoort 
een Kaderdag gehouden waar de 
resolutie Landbouw in Europa werd 
besproken. De Commissie heeft deze 
resolutie bij monde van de heer Dil
lingh verdedigd. Mevrouw Warburg
van Rijn gaf een toelichting van 
haar artikel in de leidraad over het 
onderwerp "Vrouwendienstplicht". 
De aanwezigen hadden geen behoef
te aan een resolutie over dit onder
werp. 
De bespreking van de voorstellen tot 
wijziging van de Statuten en Huis
houdelijk Reglement werd afgerond. 
Er kwamen nog enige waardevolle 
suggesties, die in de oorspronkelijke 
voorstellen zijn verwerkt. 
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