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JAARVERSLAG 1966 1967 
Zoals te doen gebruikelijk stelt het hoofdbestuur aan het eind van ieder vere

nigingsjaar een jaarverslag samen, hetwelk hieronder volgt. 

Het hoofdbestuur met de realisering van het Plan van Aktie belast, was als 

volgt samengesteld: G. van der Meer, voorzitter; G. M. A. Lekkerkerker, vice

voorzitter organisatie; A. J. B. Hubert, vice-voorzitter politiek; P. H. R. Jonker, 

algemeen secretaris; H. Bosma, algemeen penningmeester; P. J. Veenhouwer, 

2de secretaris en Mejuffrouw C. W. Hubeek, lid. 

De algemeen secretaris stelde in Dalfsen zijn funktie ter beschikking. Op deze 

wijze verloor het hoofdbestuur een bekwame en binnen de vereniging hoog 

gewaardeerde kracht. 
In de ontstane vacature werd de heer M. P. van Dijk te Amsterdam gekozen. 

Verkiezingen 

Het afgelopen verenigingsjaar stond in het teken van de verkiezingen van 15 

februari. Het tweede punt van het Plan van Aktie vermeldde dan ook het be

leggen van een verkiezingsmanifestatie, waarop jonge liberalen een aantal 

concrPte politieke Pisen zullen formulieren. 

Op het congres in Leeuwarden werd tot het houden van een dergelijke mani

festatie besloten. De organisatie hiervan berustte bij de afdelingen Utrecht en 

Zeist. 

Op 19 november was het dan zover. Het Jagershuis in Zeist bruiste van activi

teit door aanwezigheid van ongeveer 150 JOVD-ers. 

Resultaat: 12 niet mis te verstane eisen, o.a. met betrekking tot het stakings

recht, de struktuur der onderneming, de ontwikkelingshulp en het militair 

beleid. 
De Stemverheffing haalde de eindstreep met 30 stemmen voor en 16 tegen. 

Hans Wiegel, oud-landelijk-voorzitter en oud-redakteur van de Driemaster deed 

begin april zijn intrede in de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

Organisatie 

Het derde punt van het Plan van Aktie spreekt van uithouw van onze positie 

al!i eniç1e liberctle jongerenorÇJctnisatie in Nederland. 

Zowel door de verkiezingen, alsmede door de verhoogde aktiviteiten, die alle 

JOVD-ers dit jaar ten toon spreidde, kon het respektabele ledenaantal van 

2000 worden bereikt. Mede door de oprichting van nieuwe afdelingen kon het 

Plan 2000 worden gerealiseerd. De afdelingen Deventer, Midden-Drenthe, Ven

lo, Zuid-Limburg, Assen, Bloembollen en Duinstreek en Noord-West Veluwe 

kwamen tot stand. Opgeheven werden slechts drie afdelingen, te weten Dwin

geloo, Hoogeveen en Borculo. 

In verband met het feit dat ook afdelingen in Limburg werden opgericht, ont

stond een zekere moeilijkheid met betrekking tot de districtale indeling. Daar

om werd vanwege het hoofdbestuur een Bestuurscommissie Zuid ingesteld. 

De in het district Noord-Holland gerezen moeilijkheden werden tot een aan

vaardbare oplossing gebracht. 

Tevens werd het initiatief genomen tot het organiseren van organisatorische 

kadercursussen. De resultaten van deze cursussen stemden tot tevredenheid. 

De Verenigingsraad heeft ook dit jaar weer zijn bestaansrecht bewezen. Ten 

iJehueve van de Verenigingsraad kwam eeil nieuw reglement tul stam.:. 

Uitspraken 

Eerstens dient hier melding te worden gemaakt van de resultaten van het 

Stemverheffingscongres, waaraan reeds hierboven aandacht werd besteed. 

In Woudschoten vond de voorbespreking plaats voor de resoluties Navo en 

Ontwapening Staatssecretaris M. Keijzer hield een inleiding voorzien van en

kele critische kanttekeningen ten aanzien van de onderwerpen. 

In Dalfsen haalden de beide resoluties de eindstreep. Dit traditionele weekend, 

dat voor de tweede maal in de JOVD-geschiedenis drie dagen duurde, werd 

bezocht door het recordaantal van 120 deelnemers. 

Dalfsen leverde tevens twee nogal belangwekkende moties op, te weten over 

de Portugese koloniale politiek alsmede over het in die dagen actuele conflict 

in het Midden Oosten. 

Studiedagen over de oprichting van een Europese Liberale Partij en de Onder

wijsresolutie werden gehouden te Utrecht. 

De eerste studiedag werd slechts door enkele mensen bezocht, ondanks het 

fraaie begeleidend rapport opgesteld door de Centrale Kader Commissie en de 

Commissie Buitenlandse Contacten. 

Wat betreft de onderwijsdag verdient het kundige begeleidend rapport te wor

den vermeld. 

Bij vorige gelegenheden waren uiteenzettingen over de te behandelen onder

werpen verschenen in de Driemaster, hetgeen niet ieder tevreden stemde. 

Hoofdbetuursverklaringen werden uitgegeven terzake van de wenselijkheid 

minder regeringswisselingen tijdens een parlementaire periode te laten optre

den door gebruik te maken van een drietal nog weinig toegepaste regels. 

(Driemaster maart '67) de militaire machtsgreep in Griekenland, de toestand 

in het Midden Oosten en de oorlog in Vietnam. 

Een verklaring over het niet leveren van duikboten aan Zuid-Afrika, moest op 

last van de algemene vergadering in Woudschoten worden ingetrokken. 

In verband met het veelomvattende karakter van het onderwerp Cultuurpoli

tiek, bleek de noodzaak aanwezig de cultuurresolutie nog niet in behandeling 

te nemen. De commissie belast met de bestudering van het onderwerp, is ge

vraagd het probleem nader te bestuderen. 

In plaats hiervan heeft het hoofdbestuur een korte resolutie over de werkende 

gehuwde vrouw ter discussie gesteld. 

De bestudering van de Consumentenvoorlichting blijkt van dergelijke omvang, 

dat de uiteindelijke resolutie eerst in het komende verenigingsjaar aan de orde 

komt. Inmiddels is de commissie reeds zeer ver gevorderd met haar studie. 

Het stemt tot voldoening dat de Centrale Kadercommissie haar werkzaamhe

den tot voltooiing van de Politieke Vraagbaak heeft kunnen afsluiten. 

Deze vraagbaak kon aan het eind van het vereni9ing, jaar gedeeltelijk ter be

schikking van de leden worden gesteld. 

Op deze wijze kan punt I van het Plan van Aktie als geslaagd worden be

schouwd. 

Nationaal, Internationaal 

Als vijfde punt van ons Plan van Aktie staan de verbeteringen van de con

tacten met liberale organisaties in Nederland en daarbuiten. 

Onder invloed van de teleurstellende verkiezingsuitslagen werden intensief 

nationale contacten min of meer uit nood geboren. De liberale organisaties 

VVD, LDC, FLSVN en JOVD werken nu samen in het Liberaal Beraad. 

In deze tijd van herstrukturering van ons politieke leven bestond behoefte 

aan een aktieplan op grotere schaal. 

Door de VVD werd de commissie Kiezer Gekozene ingesteld, waarin o.a. zit
ting hebben F. Wagenmaker en A. J. B. Hubert. 

Voor de JOVD zal binnen het Liberaal Berdlid dis udviseur optreden G. v<1n 

der Meer. Andere adviseurs zijn onder andere ons ere-lid Drs. H. A. Korthals, 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit en H. Wiegel. 

De commissie Kiezer-Gekozene heeft zich, althans gedeeltelijk, in Dalfsen ge

presenteerd. 

Het is gewenst dat beide in het leven geroepen adviescolleges binnen de kortst 

mogelijke termijn met concrete resultaten komen. 

Het hoofdbestuur heeft een oriënterend gesprek gevoerd met het hoofdbestuur 

van D '66. 

De samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties, met name binnen 

NPJCR-verband is goed. Dank zij de subsidie van het Ministerie van CRM werd 

het NPJCR dit jaar en ook het komende in staat gesteld de staatsburgerlijke 

vorming ter hand te nemen. 

Naar aanleiding van het bericht dat de confessionele jongerenorganisaties sa

men wilden praten over een nieuwe partijstruktuur, heeft het hoofdbestuur een 

Open Brief doen uitgaan met het verzoek aan alle jongerenorganisaties, de 
handen ineen te slaan bij het zoeken naar een oplossmg van de huidige pro

blemen. 

Op internationaal gebied bestaan nuttige contacten zowel met de WFLRY als 

met de JEL. 

Financiën en publiciteit 

De financiële bijdrage van VVD zijde was ook dit jaar weer van harte wel

kom. Verscheidene personen toonden zich vrijgevig. 

De Driemaster heeft dit jaar om de klippen heengezeild. Het Driemaster-schip 

had de volgende bemanning: R. A. Heijting, J. Hidding, W. M. 0. Maarse Nzn 

en G. van der Meer. Deze mensen zorgden ervoor dat alle opgelopen averij 

kon worden verholpen. 

Tussentijds werden afgelost G. van der Meer, R. A. Heijting en W. M. 0. 

Maarse Nzn. De ploeg aflossers bestond uit J. van den Burg, J. Witting en Me

juffrouw C. W. Hubeek. Tevens werd tussentijds als redaktrice benoemd Me

juffrouw W. P. Hage. 

Behoudens het feit dat de JOVD-zaken een goede pers vonden in de Driemas

ter, bleven ook de landelijke bladen niet achter. 

Rest de vraag of ons Plan van Aktie geslaagd genoemd kan worden. Na het 

bovenstaande kan hierop slechts bevestigend worden geantwoord, dit mede 

dank zij de onmisbare medewerking van alle JOVD-ers. 

Het hoofdbestuur hoopt volgend jaar eenzelfde resultaat te kunnen melden. 

G. VAN DER MEER, voorzitter. 
M. P. VAN DIJK, secretaris. 


