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Jaarverslag algemeen secretaris 1962-1963 
INLEIDIN(; 

Dierbij hebhen wij het genoegen U het jaarverslag over het verenigingsjaar 
HJ62-1963 aan te bieden. 
f:en belangTijk politiek gebeuren in ons land gedur·ende 1963 vormden de 
Tweede Kamer-verkiezingen in mei. De V.V.D. verloor hierbij drie zetels, 
maar kwam t.o.v. 1962 versterkt t.e voorschijn. 
De P.v.d.A. verloor vijf zetels. De opkomst ·en versterking van splinterpartijen 
mGg·en op zkh niet wenselijk zijn; deze moeten ·echter worden gezien als een 
reactie van de kiezers op bestaande toestanden, die bij bepaalde groepen van 
de bevolkin~: ontevredenheid hebben gewekt. 
De Boerenpartij is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Het is vooral het 
c.ptreden van een overigens wettelijk ingesteld P.B.O.-orgaan als het Land
bouwschap, dat verzet opriep, Ook de bestaande politieke partijen zullen 
naar andere wegen moeten zoeken om vooral de belangstelling van de jon
g·eren te wekken. Vele jongeren stemden niet alle·en uit pacifistische overwe
gingen op de P.S.P.; ook hier een zekere reactie. 

Het blijft overigens met die belang
stelling van jongeren voor de poli
tiek een moeilijke zaak. Een verbe
tering van de huidige situatie had de 
Mammoetwd kunnen geven door het 
onderwijs <·en belangrijker aandeel 
te geven in het bijbrengen van op 
zijn minst de elementaire kennis van 
onze staat.o.;instellingen en dit niet 
alleen do01· het middelbaar onder
wijs. 
Ook de jongerenorganisaties zullen 
steeds naa1· nieuwe methoden moe
ten zoeken: een nauwere samenwer
king in dL'/.<~ is gewenst en ook mo
gelijk gcziL•n de bestaande goede 
contacten. 

HOOFDBESTUUR 

Het Hoofdbestuur was als volgt sa
mengesteld: 
drs. E. Nypels (voorzitter), J. W. 
Verbeek (vice-voorzitter), R. Hof
man (algemeen secretaris), mej. A. 
A. v. d. Sluis (algemeen penning
meesteresse), H. Wiegel, G. Boos
man, F. Dillingh, D. Jansz, P. de 
Jonge, L. C. Melzer, A. H. Nijland, 
mej. A. Rambonnet, mevr. J. Elzen
ga-Sixma, R. R. Smit en C. Stigter. 
De eerste vijf leden vormden tevens 
het Dagelijks Bestuur. 

BELEID HOOFDBESTUUR 1962/'63 

Het H.E.-beleid kende onder meer 
de volgende doelstellingen: 
1. Het leveren van een bijdrage aan 

de ontwikkeling van het libera
lisme door behandeling van ont
werp-resoluties over: "Commu
nisme", "Democratische Plan
ning" en "Bestuursvorm van de 
Onderneming"; bespreking van 
het rapport van de Nederlands 
Hervormde Synode over de kern
wapens. 

2. Het richten van een verzoek aan 
de afdelingen om op de Dag van 
de Arbeid openbare discussiebij
eenkomsten te beleggen, o.a. om 
te wijzen op de betekenis van het 
liberalisme voor alle bevolkings
groepen. 

3. Het uitgeven van H.E.-verklarin
gen over actuele onderwerpen op 
binnen- en buitenlands terrein. 

4. Steun ter verwezenlijking van de 
belangrijke plannen van de Cen
traal Kader Commissie. 

5. Delegatie van H.E.-taken naar de 
districten, o.m. ten aanzien van de 
steun aan zwakke afdelingen en 
de kadervorming. 
De mate van verwezenlijking van 
deze doelstellingen valt uit het 
onderstaande af te leiden. 

COMMISSIES 

In het begin van het verenigingsjaar 
stelde het H.E. de studiecommissies: 
"Democratische Planning in de Wes
terse Landen" en "Spanje-Portugal 
en de E.E.G." in. Evenals de studie
ccrnmis~ie "Ideologie Communisme" 

vervulden zij hun taak door de pu
blicatie van hun resp. ontwerp-reso
luties. Deze werden (worden) op lan
delijke bijeenkomsten besproken. 
De studiecommissie "Democratise
ring Staatsinstellingen" zette zijn 
omvangrijke werkzaamheden nog 
voort. 

Aan het einde van het verenigings
jaar benoemde het H.B. de volgende 
nieuwe studiecommissies: "Grond
slagen Liberalisme", Bevolkings
vr;tagstuk", "Bestuursvorm Onder
neming" en "P.B.O.". 
De Reglementencommissie kreeg een 
aantal afdelingsreglementen ter 
goedkeuring voorgelegd en kreeg 
van het H.B. de opdracht een Regle
ment van Orde samen te stellen t.b.v. 
algemene vergaderingen. De nieuwe 
Statuten verkregen de benodigde 
Koninklijke goedkeuring; zij gingen 
tesamen met het nieuwe Huishoude
lijk Reglement in per 1 juli 1963. 
De Centraal Kader Commissie heeft 
in de verslagperiode een begin ge
maakt met de uitwerking van het in 
1962 uitgebrachte rapport over de te 
nemen maatregelen t.a.v. de kader
vorming. Als voornaamste punt zij 
vermeld een voorstel voor een poli
tiek kadervormingsprogramma in de 
vorm van een kadercursus door dis
tricten georganiseerd. Hiermede is 
reeds gestart. 
Voorts stelt de C.K.C. in samenwer
king met de Propaganda Commissie 
een onderzoek in o.a. naar de motie
ven, waarom iemand lid van de 
J.O.V.D. is geworden en wat de le
den geboden wordt in de afdelingen 
en districten. Dit alles via een 
enquête .aan willekeurig gekozen le
den van alle afdelingen en afdelings
en districtsbesturen. Het doel van 
deze enquête is een inzicht te ver
krijgen over de meest efficiente wij
ze van leden werven en de organisa
tie van toekomstige kadercursussen. 
Het resultaat van dit omvangrijke 
werkstuk zal een inzicht geven over 
de te volgen lijn. 
Delegaties van de J.O.V.D. namen 
deel aan het jaarcongres van de We
reld Federatie van Liberale en Radi
cale Jongeren, de Atlantische jonge
renconferentie en het Nationaal Jon
geren Parlement, terwijl een verte
genwoordiging van het H.B. de con
gressen van de V.V.D., ARJOS en 
F.C.H.J.G. heeft bezocht. 
In de N.P.J.C.R. vervulde de heer 
W. Ruys de functie van secretaris. 
Op het Congres te Rotterdam nam 
de J.O.V.D. afscheid van Gert Stern
pher als hoofdredacteur van de Drie
master, terwijl in de loop van de 
verslagperiode de heren B. de Boer 
en drs. F. A. Hoogendijk de redactie 
verlieten. 
Aan deze harde werkers, die de 
Driemaster hebben "gemaakt" heeft 
de organisatie veel te danken. De 
redactie bestaat thans uit de heren 
E. Hoven (hoofdredacteur), ir. F. 
Wagenmaker, I-I. Wiegel, G. v. d. Most 

en R. NI. Marcuse (redacteuren). 
Voor het eerst werd via het vereni
gingsargaan d.m.v. een inlegvel een 
documentatie uitgegeven; deze be
hoort bij de landbouwresolutie, ge
schreven door de heer Westenbring 
van de Landbouwcommissie. 

WEEKENDS/LEDEN
VERGADERINGEN 

In november 1962 werd de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering gehou
den te Rotterdam, waar mevrouw 
G. V. van Someren-Downer de con
gresrede uitsprak. Het congres werd 
door een 250 tal leden uit het gehele 
land bezocht en door talrijke gasten, 
waaronder prof. mr. P. J. Oud en 
Hunne Excellenties de ministers 
Korthals en Toxopeus. 
De door de Landbouwcommissie op
gestelde resolutie "Landbouw in 
Europa" werd met 36 stemmen vóór, 
19 tegen en 19 onthoudingen aange
nomen; een motie, welke alle libe
raal-denkenden tot eendrachtige sa
menwerking oproept, werd zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 
Een motie, waarin de wens kenbaar 
werd gemaakt de leeftijd voor het 
passief kiesrecht tot 21 jaar te ver
lagen, werd verworpen. 
De door de Reglementencommissie 
opgestelde en door het H.B. voorge
stelde wijzigingen op de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement werden 
aangenomen. 
Afscheid werd genomen van de he
ren NI. de Bruijne (voorzitter), K. 
Weide (algemeen penningmeester), 
Joh. Lammerts, J. Robaard en mej. 
J. Schouwink en tevens van de ad
ministratrice mevrouw De Bruijne. 
Allen werd dank gebracht voor het 
vele werk voor de organisatie ver
richt. 
Door de afdeling Rijswijk/Voorburg/ 
Delft werd met een talentvolle caba
retgroep op succesvolle wijze de 
feestelijke zaterdagavond verzorgd. 
De verantwoordelijke Congrescom
missie heeft niet alleen voor een 
vlotte organisatie gezorgd maar kon 
bovendien een belangrijk bedrag als 
financieel resultaat in de landelijke 
kas deponeren. 
Op de Trekpaardenconferentie op 23 
en 24 maart 1963 te Woudschoten, 
waar een 70-tal leden aanwezig was, 
werd aandacht besteed aan het rap
port van de Hervormde Synode in
zake Kernbewapening, toegelicht 
door ds. Landsman. Aan de hand van 
de aldaar gevoerde discussies volgde 
de verklaring van het Hoofdbestuur 
inzake dit onderwerp. 

De heren drs. H. Jongedijk en drs. 
E. Nypels lichtten de door de betref
fende commissie opgestelde concept
resolutie "DEMOPLAN" toe. Zij on
dervonden kritiek en bijval tijdens 
een geanimeerde en diepgaande dis
cussie. 
Op 8 en 9 juni vond een algemene 
vergadering te Dalfsen plaats, waar 
eveneens zeventig leden aanwezig 
waren. 
De bestaande tekst van de resolutie 
"DEMOPLAN" werd verworpen, na
dat voordien een "amendement
Kok" door de commissie onaan 
vaardbaar was verklaard en even
eens was verworpen. 
Een door enkele afdelingen uit het 
district Noord ingediende motie in
zake de vestiging van het Hoofdkan
toor van de Gasunie in de directe 
omgeving van de vindplaats werd 
aangenomen met 28 stemmen vóór 
en 2 tegen. 
Bij de behandeling van de concept
resolutie "Spanje-Portugal en de 
E.E.G." blijkt, dat de vergadering 

met een aantal punten niet accoord 
kan gaan. Op de Kaderdag zal deze 
resolutie verder worden behandeld. 
Een ingediende motie inzake de ras
sendiscriminatie werd zonder hoof
delijke stemming aanvaard. 
Op de kaderdag op 6 oktober te 
Utrecht gehouden werden de con
ceptresoluties "Ideologie Commu
nisme", "Spanje Portugal EEG", 
"DEMOPLAN" en een door de reg
lementencommissie uitgewerkt reg
lement van orde t.b.v. ledenverga
deringen in discussie gebracht. 

DAG VAN DE ARBEID 

Een zevental afdelingen reageerden 
op het verzoek van het H.E. om op 
de Dag van de Arbeid openbare dis
cussiebijeenkomsten te beleggen po
sitief. Zij organiseerden tesamen on
der het motto: "Liberaal dus Sociaal" 
samenkomsten te Den Haag, 't Gooi 
en Deventer. Hierop voerden de he
ren J oekes (Prof. Teldersstichting), 
drs. Linssen (oud JOVD-voorzitter), 
Keja (bestuurslid V.V.D.-Amster
dam) en onze landelijke voorzitter 
het woord. 

H.B.-VERKLARINGEN 

In de loop van deze verslagperiode 
werden verklaringen uitgegeven 
t.a.v. de kernbewapening, het kern
stopaccoord, toetreding van Engeland 
tot de E.E.G., de humanistische 
geestelijke verzorging in het leger, 
JOVD-bijeenkomsten op de Dag van 
de Arbeid. 
Als gevolg van publicaties door di
verse dagbladen en voorlezing door 
de nieuwsdienst ontving het secre
tariaat vele reacties. 

AFDELINGEN 

Het kon niet uitblijven, dat enkele 
als zwak bekend staande afdelingen 
zouden sneuvelen. De afdelingen 
Stadskanaal, Appingedam, Zwolle 
en Amersfoort werden opgeheven. 
In Apeldoorn, Deventer en Drachten 
werden afdelingen opgericht. 
Ook dit verslag vervalt in een her
haling bij het signaleren van het 
probleem, dat na vertrek van bekwa
me bestuursleden de afdeling terug
valt in een rustperiode, met als uit
eindelijk resultaat de opheffing. 
Ook blijkt, dat de opvolging en over
dracht van functies gebrekkig wor
den geregeld. Nieuwe functionaris
sen worden niet of nauwelijks inge
werkt, hetgeen al spoedig een funes
te invloed op de gang van zaken 
heeft. Daar de afdelingen nog altijd 
de basis van de organisatie vormen, 
dient aan het in stand houden ervan 
de grootste aandacht te worden be
steed. Op afdelingsbesturen rust in 
deze een grote verantwoordelijkheid. 

DISTRICTEN 

Op basis van het in vorige jaren uit
gewerkte "Memorandum" zijn in de 
verslagperiode taken op organisato
risch terrein aan de districten gede
legeerd. Eén hiervan was de hulp
verlening aan zwakke afdelingen. In 
verband hiermee is het instituut van 
H.B.-afdelingscontactpersonen opge
heven. Daarvoor in de plaats heeft 
het H.B. uit haar midden een aantal 
H.B.-districtscontactpersonen be
noemd. 
In het begin van de verslagperiode 
werd een bespreking met de dis
trictsbesturen en het H.B. georgani
seerd ter bespreking van praktische 
uitwerking van deze taken. 

(zie pag. 8) 
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Dit alles heeft zoals vermeld de op
heffing van enkele afdelingen niet 
kunnen voorkomen. Ter verbetering 
van de bestaande situatie voerden 
leden van het H.B. en de districtsbe
sturen daarom gedurende de laatste 
maanden van het verenigingsjaar 
vele besprekingen met afdelingsbe
sturen. 

LEDENTAL 

Per 1 oktober 1962 bedroeg het aan
tal leden 1830. Aan het einde van de 
verslagperiode per 1 september 1963 
telde de organisatie 1730 leden, waar
onder landelijk (25). Honderden 
mutaties zijn verwerkt, hetgeen be
tekent, dat een sterke doorstroming 
van leden bestaat, vooral in de ver
slagperiode is de gemiddelde leeftijd 
van de leden sterk gedaald. 

SECRETARIAAT 

Het was verheugend vast te stellen, 

DE DRIEMASTER 

dat de samenwerking met de afde
lingssecretariaten in het afgelopen 
jaar goed verliep. De nagestreefde 
verbeteringen van administratieve 
aard zijn praktisch geheel bereikt. 
Ook in de verslagperiode zijn weer 
vele werkzaamheden verricht, waar
onder de uitgave van H.E.-bulletins, 
lopende correspondentie, stencilwerk 
voor afdelingen, organisatie van 
weekends, etc.; dit alles in goede 
samenwerking met de nieuwe admi
nistratrice, mej. N. Hofman, die 
naast de ledenadministratie en sten
cilwerk veel correspondentie heeft 
verzorgd. 
De maatregel van het onderbrengen 
van de administratie bij het secre
tariaat heeft veel tot een vlotte af
wikkeling van de werkzaamheden 
bijgedragen. 

BELEID HOOFDBESTUUR 1963/'64 

Voor het komende verenigingsjaar 

stelt het H.B. zich voor een beleid te 
voeren onder meer berustend op de 
volgende punten: 

1. Uitvoering van een plan ter con
solidatie en uitbouw der organi
satie door samenwerking tussen 
H.B., districts- en afdelingsbestu
ren; hiertoe zal onder meer een 
permanente werkgroep, bestaan
de uit een vertegenwoordiger van 
ieder district en de vice-voorzit
ter voor organisatorische zaken, 
gevormd worden. 

2. Verwezenlijking van een omvang
rijk plan tot kadervorming via 
kadercursussen. 

3. Het leveren van een bijdrage aan 
de ontwikkeling van het politieke 
denken d.m.v. een studie over de 
grondslagen van het liberalisme; 
bel1andeling van ontwerp-resolu·
ties: "Demostaat", "Bevolldngs-

vraagstuk" en "Bestuursvorm 
Onderneming"; het openen van 
de mogelijkheid levensbeschou
welijke studiegroepen in te stel
len bv. ter bestudering van ker
kelijke uitspraken met politieke 
betekenis. 

4. Nauwere samenwerking met de 
politieke jongerenorganisaties in 
ons land, onder meer om te on
derzoeken wat ons bindt; de af
delingen wordt met klem aanbe
volen gezamenlijke gespreksbij
eenkomsten te beleggen met de 
andere jongerenorganisaties. 

5. Verbetering van de buitenlandse 
contacten. 

6. Het uitgeven van H.E.-verklarin
gen over actuele onderwerpen op 
binnen- en buitenlands terrein. 

drs. E. NYPELS, voorzitter 
R. HOFMAN, secretaris 

UIT ONZE ORGANISATIE 
.JOVD-VODJes 

D e afdeling Gooi en Omstreken 
geeft al ruim drie jaar een 

afdelingsbulletin uit. Abonnements
prijs f 1.- per jaar. Vraag eens een 
proefnummer: Sloterkade 130 I, Am
sterdam. 

D e afdeling Zaanstreek gaf vroe-
ger ook zo'n bulletin uit, ge

heten "Strijdkreet voor de kwali
teitsstreek". Is er nu niets meer te 
strijden, of is de kwaliteit verdwe
nen? Dat intrigeert ons. 
Gelukkig is zopas de afdeling 
IJmond-Haarlem met een dergelijke 
krant gekomen, secretariaat: Burg. 
eramergracht 28, Amsterdam. 

V ergeet niet de aanmeldingsbon 
voor het congres tijdig in te 

vullen en naar de secretaresse van 
de eongrescommissie op te zenden: 
mej. A. van Slooten. 

D e ruimte is op, wij vertellen U 
niets meer, al zegt U mis

schien: je kunt ons nog meer vertel
len. Tot ziens, in de stad van Ome 
Loeks! 

Z ou ik haast de limmerick ver
geten; hier komt ie: 

In de Drommedaris te Enkhuizen, 
e·en stedeke met havens en sluizen, 
vierde men laatst een feest 
als maar zelden is geweest; 
in die burcht met die· kerkers 

[en kluizen. 

VAN DE HB-TAFEL 

Op de zaterdag 21 september te 
Amersfoort gehouden laatste HE
vergadering van het jaar 1962-1963, 
is een zeer uitgebreide discussie ge
voerd over een memorandum van de 
Centraal Kader Commissie, betref
fende de interne organisatie van de 
JOVD voor het komende jaar. 
In de volgende Driemasters, die na 
het Congres als het nieuwe 
hoofdbestuur in functie is - zullen 
verschijnen, zullen de door het HB 
uitgewerkte plannen worden uiteen
gezet en van een uitgebreide toelich
ting worden voorzien. De voorberei
dingen voor ons .a.s. Congres zijn 
thans, blijkens mededelingen van de 
Congrescommissie, in een zeer ver
gevorderd stadium, 19 oktober werC' 
door het HB een persconferentie in 
Groningen belegd, waar onder meer 
de resolutie-onderwerpen en andere 
wetenswaardigheden aan de pers 
bekend werden gemaakt. 

Namens het hoofdbestuur, 

H. WIEGEL 

GOOI EN OMSTREKEN 

Zaterdag 21 september opende de 
:'lfdeling Gooi en Omstreken haar 
activiteiten in het nieuwe vereni
gingsjaar met een avond waar drs. 
H. D. Schouten en de heer R. M. 
MHcuse debatteerden over ,,Spanje 
en Portugal in de EEG". 

Tijdens de discussie bleek, dat bei
den in de conclusie van de resoluties, 
die zij aan het Congres voorstellen, 
slechts in nuance verschillen. Beiden 
pleiten voor economische associatie 
van Spanje en Portugal met de EEG, 
maar wijzen in de huidige omstan
digheden politieke integratie af. 
Doch de overwegingen, die beiden 
tot hun voorstellen hebben geleid, 
verschillen principiëel: De heer 
Marcuse pleit voor een Europa sa
mengesteld uit landen, die democra
tisch geregeerd worden, terwijl de 
heer Schouten c.s. pleiten voor een 
Europa op niet-communistische basis. 

AMSTERDAM 

Woensdag 18 september opende de 
(bij uitstek agrarische?) afdeling 
Amst·erdam met een geslaagde bij
eenkomst het seizoen. Voor een tal
rijk gehoor sprak het lid der Twee
de Kamer de heer H. Koekoek. De 
heer Koekoek wil zo veel mogelijk 
de vrijheid centraal stellen. Voor de 
vaak nijpende omstandigheden van 
de boerenstand achtte hij vrijheid 
van productie (tegen het landbouw
schap), voor de burgerij achtte hij 
vrijheid van consumptie (voor volle 
melk), de beste politiek. 
Vele aanwezigen gingen na de pauze 
met de heer Koekoek in debat, of 
trachtten dit althans. Want als het 
voor hem wat al te moeilijk dreigde 
te worden riep het Kamerlid boos 
naar de interpellant, dat de vraag 
niet op het onderwerp sloeg en dat 
men niet moest proberen hem in de 
war te brengen. Al met al een ple
zierige avond. 

GRONINGEN 

De afdeling Groningen belegde dins
dag 1 oktober haar jaarlijkse leden
vergadering. Het bestuur is thans als 
volgt samengesteld: P. B. de Vries, 
voorzitter; Th. Leenes, vice-voorzit
ter; mej. A. G. Kuiper, secretaresse; 
P. H. R. Jonker, penningmeester en 
mej. J. Muntinga, lid. 
Verder zijn op deze ledenvergade
ring aan de orde gekomen de stu
die-onderwerpen, die op het congres 
ter sprake zullen komen: "Spanje 
en Portugal in de EEG" en "Ideolo
gie communisme". Het secretariaat 
is thans gevestigd: Josef Israëls
straat 38 b, Groningen. 

ASSEN 

Zaterdag 19 oktober organiseert in 
restaurant "Bellevue" in Assen de 
afdeling Assen een grote propagan
da-feestavond. Om 8 uur spreekt dr. 
K. van Dijk, lid v.an de Tweede Ka
mer, over "Liberalisme, nu!" 
Daarna, tot na middernacht, het be
kende JOVD--bal met The Old 
Fashioned Jazzgroup. 

MEPPEL 

Op de vrijdag 20 september gehou
den jaarvergadering van de afdeling 
Meppel e.o. bracht de secretaris, de 
heer G. ter Haar, in het jaarverslag 
alle activiteiten van het afgelopen 
jaar naar voren. Het ledental steeg 
tot 144. Ook de propaganda-feest
.avond was een groot succes. 
Het financiëel overzicht van de pen
ningmeesteresse, mej. V. Bolk, gaf 
een voordelig saldo te zien. Van het 
oude bestuur traden reglementair af 
de heer Kreuze, voorzitter en mej. 
G. Alberti en wegens vertrek mej. T. 
Vrught. De nieuwe voorzitter dankte 
hen voor alle werkzaamheden. Het 
bestuur is thans als volgt gefor
meerd: G. ter Haar, voorzitter; P. 
Joosten, vice-voorzitter; G. Blok, se
cretaris; K. Smid, vice-secretaris; 
mej. V. Blok, penningmeesteresse en 
mej. J. ten Walde en A. J. Schoon
velde, leden. 

NOORD-HOLLAND - UTRECHT 

Zaterdag 28 en zondag 29 september 
j.l. hield het district Noord-Holland
Utrecht weer zijn traditionele week
end in Enkhuizen. Drommen jonge
ren waren die dagen naar de Drom-

medaris getogen om de onderlinge 
contacten, de politieke kennis en 
het uithoudingsvermogen weer eens 
bij te spijkeren. Een ledenvergade
ring zaterdagmiddag, een lezing van 
dr. Sharif zaterdagavond, een feest 
za t<2rdagnach t, di verse katers zondag 
de gehele dag, een kris-kras-cross 
zondagmorgen en een politieke quiz 
o.l.v. Huub Jacobse zondagmiddag: 
een gevarieerd programma, dat bij 
alle deelnemers, behalve misschien 
hen, die geen dierenliefhebbers zijn, 
in de smaak viel. 
Al protesteerde de heer Jansz nog 
zo tegen zijn tweede plaats, de heer 
Zwaanswijk c.s. werd toch eerste bij 
de cross. Zaanstreek werd districts
quiz-kampioen en wij allen bezoe
kers van het districtsweekend in 
1964! 

ZUTPHEN 

Vrijdagavond 4 oktober heeft de 
afdeling Zutphen haar jaarlijkse le
denvergadering gehouden, met als 
voornaamste punten op de agenda: 
de behandeling van het huishoude
lijk reglement en de verkiezing van 
een nieuw bestuur. 
Met enkele wijzigingen is het con
cept-reglement aangenomen. 
Het nieuwe bestuur is in de volgen
de samenstelling gekozen: W. Schil
lemans, voorzitter; H. Bollaert, vice
voorzitter; mej. T. Boxem, secreta
resse; B. Zuuring, penningmeester; 
mej. F. Butin Bik en K. Bethlehem, 
leden. 
Het adres van de secretaresse afd. 
Zutphen is: Jac. Damsingel 14, Zut
phen. 

dAGENDAg 
18/10: 8 uur, zaal Worst, Meppel: forumavond van de afdeling Meppel en 

Omstreken. 
lS/10: 8 uur, te Dokkum spreekt voor de afdeling Dokkum de heer G. Ch. 0. 

Boosman. 
lfl/10: 8 uur, restaurant Bellevue, Assen: PROPAGANDA-FEESTAVOND 

van de afdeling Assen. 
22/10: 8 uur, restaurant Brinkman, Groote Markt, Haarlem: voor de afde

ling IJmond-Haarlem spreekt de heer H. Wiegel over "confessionele 
partijen en de democratie"; tevol'en ledenvergadering. 

24/10: 8 uur, restaurant de Poort van Kleef, Mariaplein 7, Utrecht: leden
vergad,ering der afdeling Utrecht. 

25/10: 8 uur, OraJtüehot·el, Leeuwarden: voor de afdeling Leeuward·en debat
t,eren over "het Landbouwschap" de heren H. Koekoek en ir. D. S. 
Tuynman, leden der Staten-Generaal. 

2(; 
27/10: CONGRES TE GRONINGEN. 
1,}/11: 3 uur, Amst·erdam: op de CKC-bijeenkomst van de distriden Noord

Holland- Utrecht en Oost spreekt dr. L. van der Land, wetensehappe
lijl{ hoofdambtenaar aan de pol.-soc.-facuUeit der Universiteit van 
Amsterdam. Opgeven bij districtssecretariaat. 

22/11: 8 uur, raadszaal, raadhuis te Hilversum: het politiek-jongerencontact
Gooi debatteert over "de Nato". 

23/11: Ledenvergadering van het district Noord-Holland- Utrecht. 


