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Het hoofdbestuur werd samengesteld 
in Nijmegen op 2 en 3 november 1968 
en zag er als volgt uit: 
H. Bosma. voorzitter; J. J. P. Meyer, 
v.v.p.; J. Weggemans, v.v.o.; J. H. Ek
kers, alg. secretaris; L. Hilarides, alg. 
penningmeester; mej. M. C. Seevinck, 
2e secretaresse; mej. A. J. Justman
Jacob, 7e lid. 
Zoals gebruikelijk werden in het af
gelopen verenigingsjaar weer drie 
conferenties gehouden. De algemene 
jaarvergadering vond plaats in Nij
megen op 2 en 3 november 1968, op 
8 en 9 februari kon Breda ons wel
kom heten, terwijl de traditionele zo
merconferentie in Dalfsen werd ge
houden op 6, 7 en 8 juni van dit jaar. 
In Dalfsen traden de heren Meyer en 
Hilarides af. Zij werden opgevolgd 
door resp. de heer D. J. D. Dees en 
mej. A. Gijsberts. 
De verenigingsraad kwam bijeen op 
25 januari te Utrecht en op 17 mei te 
Amersfoort. Op 20 september werd 
er een studiedag gehouden in Utrecht 
over de onderwerpen "mens en samen
leving" en "hoger onderwijs". Als 
gastspreker was hier Laurens ten Cate 
uitgenodigd. Helaas kwam deze niet 
opdagen. 
De redaktie van de Driemaster zag 
er bij het begin van het verenigings
jaar als volgt uit: 
G. v. d. Meer, hoofdredakteur; Gr. 
Ziengs, secretaris, A. Ph. P. van 
Haeften, opmaakredakteur; J. Lam
bers; mej. A. J. Justman-Jacob. 
De administratie van de Driemaster 
werd door de heer P. Jonker overge
daan aan de heer E. Cazemier. 
In de loop van het jaar was de heer 
Cazemier door omstandigheden ge
noodzaakt als administrateur te be
danken. Gelukkig werd de heer Larn
bers bereid gevonden om deze taak 
op zich te nemen. 
De heer Gr. Ziengs had, mede door 
de organisatie van het congres in 

·Emmen, geen tijd meer om zich vol
ledig voor de Driemaster in te zetten 

en werd opgevolgd door de heer M. 
P. van Dijk. 

Een minder prettige noot m.b.t. de 
Driemaster was het ontslag dat het 
hoofdbestuur aan de heer A. Ph. P. 
van Haeften moest geven. Hieraan is 
het ook te danken dat de Driemaster 
enkele maanden lang niet verscheen. 
Wat betreft de politiek mondden de 
werkzaamheden van twee studiecom
missies uit in de aanvaarding van de 
resoluties "Sexualiteit en politiek" 
(congres te Breda) en "Grondpoli
tiek" (congres te Dalfsen). 
Tijdens de congressen in Nijmegen en 
Breda werd de eindtekst van het Mi
nimumprogramma vastgesteld. 
Ter bestudering van de thema's "Mens 
en samenleving" en "Hoger onder
wijs" werden twee studiecommissies 
benoemd. 
Op de algemene ledenvergadering in 
Nijmegen werden uitspraken gedaan 
t.a.v. de intra-struktuur van het Eems
havengebied, de wenselijkheid tot ver
laging van de leerlingenschaal, de ge
luidshinder door supersone vliegtui
gen, de verhouding V.V.D.-D '66, en 
de numerus fixus bij de medische fa
culteiten. 
In Breda werden moties aangenomen 
inzake de P.T.T.-censuur en het poli
tiek jongerenwerk, alsmede een motie 
over positie en structuur van de 
J.O.V.D. 
Te Dalfsen stelde de ledenvergadering 
dat het kabinet De Jong in zijn hui
dige vorm geen inzet mag zijn van de 
komende Tweede Kamerverkiezingen, 
terwijl tevens moties over de vreem
delingenrechten en de situatie op de 
Antillen werden aangenomen. 
Hoofdbestuursverklaringen werden 
uitgegeven over de verhouding V.V.D.
D '66, de houding van Kiesinger t.a.v. 
Portugal, de gang van zaken in de af
deling Groningen, de belastingpolitiek 
van de regering, en de vestiging van 
de achtste medische faculteit. 
Naast deze politieke activiteiten heeft 
het hoofdbestuur ook dit jaar deelge
nomen aan het Liberaal Beraad. 
De samenwerking in dit Liberaal Be
raad (dagelijks bestuur V.V.D. + 
hoofdbesturen van L.D.C., J.O.V.D. 
en F.L.S.V.N.) was bijzonder goed. 
De vraagpunten 2 en 3, t.w. "Welke 
partijstructuur is het meest functio
neel" en "Welke plaats neemt het 
liberalisme in een gewijzigde partij
structuur in" zijn beantwoord en ge
publiceerd. 
De beantwoording van vraag vier zal 
spoedig ter hand worden genomen. 
De verhouding met andere jongeren
organisaties is redelijk, die met de 
N.P.J.C.R. goed. De heer Bosma heeft 
als vertegenwoordiger voor de 
J.O.V.D. deelgenomen aan de televi
sie-uitzending waarin politieke con-

centraties tot stand moesten komen. 
De contacten met de W.F.L.R.Y. 
(World lederation of liberal and radi
cal youth) zijn geïntensiveerd, terwijl 
de J.O.V.D. ook vertegenwoordigd was 
op het congres van de W.A.Y. (World 
assembly of youth). 

Op 25 januari werden de leden opge
schrikt door een bericht in de krant 
met de mededeling dat de afdeling 
Groningen op 30 januari een vergade
ring zou houden waar o.a. het voor
stel tot opheffing ter sprake zou ko
men. Het hoofdbestuur berichtte het 
bestuur van de afdeling dat een der
gelijk voorstel niet doorgevoerd mocht 
worden. Daar het bestuur hier niet 
naar wilde luisteren werd zij op 30 ja
nuari geschorst. 
Om de gedachtengang van het hoofd
bestuur, zoals deze is neergelegd in 
een memorandum, betreffende de 
doelstellingen en structuur van de or
ganisatie effectief te maken werd be
sloten tot een gesprek met de V.V.D. 
Op 20 mei en 7 juli vonden gesprek
ken plaats met het dagelijks bestuur 
van de V.V.D. waarin de mogelijkhe
den van samenwerking werden be
sproken. Over deze, en andere, zaken 
zullen de afdelingssecretarissen regel
matig bericht krijgen d.m.v. h.b.-bul
letins. 

Het afgelopen jaar heeft helaas een 
daling van het aantal leden te zien ge
geven. Met het oog op de komende 
verkiezingen en de besprekingen als 
boven vermeld, is er de verwachting 
dat wij in het komend jaar op een le
denaanwas zullen moeten rekenen. 
De afdeling Stadskanaal werd samen
gevoegd met VeendamiWildervank, 
terwijl de afdelingen Leerdam, Bergen 
op Zoom en Voorne Putten werden 
opgeheven. 

Dordrecht ging samen met Noord- en 
Merwede, Leiden I Bloembollen I Duin
streek met Wassenaar. 

Opgericht is de afdeling Oost-Gronin
gen, terwijl er voorbereidingen zijn in 
Almelo, Hengelo, Enschede en Sneek. 

Mr. H. BOSMA, voorzitter 
J. H. EKKERS, alg. secr. 

AAN ONZE ABONNEES 

Wilt u thans, indien u dat nog 
niet gedaan hebt, uw abonne
mentsgeld voor mei 1969 tot 
en met juni 1970 ( 11 nummers) 
overmaken op giro 277760 
t.n.v. Stichting de Driemaster 
te Den Haag. 
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