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Het jaar 1971-1972 is in vele opzichten een rumoerige periode 
in de Nederlandse politiek geweest. 
Het door de inflatie noodzakelijk sober beleid van de regering 
was voor vele jongeren seri voortdurende bron van kritiek. 
Ook de JOVD heeft haar kritiek niet onder stoelen of banken 
gestoken, al werd deze kritiek lang niet altijd dankbaar ont-
vangen. 

De invloed die de JOVD heeft op het politiek gebeuren in ons 
land mag dan wel niet zo groot zijn dat wij kunnen konkluderen 
dat wij tevreden mogen zijns  anderzijdskunnen we toch vaststel-
len dat de belangstelling voor de JOVD weer toeneemt, hetgeen 
een aansporing is om door te gaan met het politiek jongerenwerk 
op liberale beginselen. 

Zo heeft het Hoofdbestuur haar externe beleid in het afgelopen 
verenigingsjaar gericht op 

Het kritisch volgen van de gebeurtenissen in de Nederlandse 
politiek. 
Het kritisch begeleiden van de VVD. 
Het trachten de JOVD-standpunten te laten overnemen door de VVD 
Het leggen van kontakten met andere partijen en het onderhouden 
van die kontakten ( D'66 en DS'70 ). 
Het aktief participeren binnen de NPJCI en de WFLRYO 
Het voeren van propaganda voor de JOVD. 

Het interne beleid werd gekenmerkt door 

Pogingen tot verbetering van de kommunikatie 
Het begeleiden van 'jonge" afdelingen 
Het doen oprichten van nieuwe afdelingen 
Het geven van voorlichting 
Het reorganiseren van de spelregels die ook voor de JOVD onmis- 
baar bleken. 
Het aktiveren en begeleiden van de diverse koxumissies. 
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HOOFDBESTUUR: 

De samenstelling van het Hoofdbestuur na de verkiezingen op de 
algemene ledenvergadering in Zuidleren was als volgt: 

Domien van Wees voorzitter 
Arthur idwards vice-voorz. politiek 
André Hiemstra vice-voorz. organisatie 
Johan de Eondt algemeen secretaris  
Duke  Dominicus van den Eussche algemeen penningmeester 
Allen van idekkum 2e secretaresse 
Ton Nieuwpoort 7e Hoofdbestuurslid  
Ally  Westerling 8e Hoofdbestuurslid 

Inmiddels zijn Arthur Edwards en Allen van Bekkum afgetreden, 
terwijl Roy Lantain in het Hoofbestuur werd gekozen. 
De samenstelling is dan ook momenteel: 

IDomien van Vlees 
Roy Lantain 
André Hiemstra 
Johan de Bondt  
Duke  Dominicus 
Elly Westerling 
Ton Nieuwpoort 

van den Bussche  

voorzitter 
vice-voorz.  politick  
vice-voorz organisatie. 
algemeen secretaris 
algemeenpenningmeester 
2e secretaresse 
7e Hoofdbestuurslid 

KOJiTGRESSiZN: 

De JOVI) heeft het afgelopen jaar 3  kongressen gehouden 

De Algemene ledenvergadering in Zuidlaren, 
Het winterkongres in Ede 
Het Zomerkongres in Soesterberg. 

ZUIDLAREN. 

Het hoofdthema van dit kongres was de nieuwe formulering van 
de liberale beginselen. 
Ar. H,van Riel gaf op zaterdagavond zijn visie op de liberale 
beginselen. 
-Prof. Dr, G. Zoutendijk sprak zondagmiddag over de wetenschap- 
pelijk technische ontwikkeling en zijn invloed op de ideologie. 

De rest van het kongres werd besteed aan de huishoudelijke ver-
gadering en de diskussie over de liberale beginselen. 

De leden van de kaskommissie, de notulenkoinmissie en de raad 
van beroep werden gekozen. 

Het Hoofdbestuur werd in zijn geheel gekozen. 

De kommissie van goede diensten, benoemd op dit kongres, kreeg 
de opdracht te bemiddelen in de gerezen geschillen tussen het 
Hoofdbestuur en het Distriktsbestuur over d. afdracht van kon-
tributiegelden 



Teneinde een oplossing te vindn voor de problemen rond de 
Driemaster werd er een Kommissie Driemaster benoemd. 

Beide kornmissis kregen de opdracht om op het kongres te Ede 
verslag uit te brengen. 

Het kongres werd gesloten onder uitdrukkelijke dankzegging aan 
de afdeling Zuidlaren voor de uitstekende organisatie. 

Op het kongres in Ede, dat bij wijze van (niet geslaagd) expe-
riment op vrijdagavond en zaterdag werd gehouden sprak Ar. J.J. 
A. Berger over zijn ervaringen als lid van de Tweede Kamer. 
De liberale beginselen werden hier in eindbehandeling genomen. 

Op de huishoudelijke vergadering werd het jaarverslag van de 
Algemeen Penningmeester definitief goedgekeurd. 
De voorstellen van de kommissie van goede diensten en van de 
kommissie Driemaster werden behandeld. 

De ledenvergadering distncierde zich middels een motie van 
het beleid van het Hoofdbestuur ni0b0t. het kornittee Jongren 
voor Vietnam. 

Dit was voor het Hoofdbestuur aanleiding om zich terug te 
trekken uit dit komittee jfl uit het komittee Europese Veilig-
heidskonferentie, 

Het Zomerkongres dat dit jaar voor het eerst niet in Dalfsen 
werd gehouden, maar in Soesterherg, stond in het teken van 
het milieubeheer. 

's Zaterdags werd er gesproken door Prof0Dr. R0 Zonderland, 
Dr. L. G-injaar,  Drs.  H0 Ronteltrap en Dr, R. Terlouw, 

De Hoo±'dbestuursresolutie over milieubeheer werd aangenomen. 

Evenals op beide voorgaande kongressen bleek er behoefte te 
bestaan om geruime tijd uit te trekken voor de huishoudelijke 
vergadering 

Het ontbreken van het huishoudelijk regelement en de statuten 
had vaak ten gevolg dat de diskussie nogal verward verliep 

Arthur Edwards en Ellen van Bekkurn traden af, Roy  Bantam  
werd in het Hoofdbestuur gekozen. 

HOOFDBES TUURS VEEKBARIN GEN 

Door het hoofdbestuur werden het afgelopen jaar verklaringen 
uitgegeven over: 

De volkenrechtelijke erkenning van de DDR (in NFJCR-verband) 
Een snelle herziening van het militair tuchtrecht (NPJOR 
De haars inziens betreurenswaardige vermindering van het aan-
tal lesuren bij het middelbaar onderwijs, waarbij tevens ge-
steld werd dat dit zeker niet ten koste mag gaan van de vakken 
lich. opvoeding, kreatieve vorming en maatschappijleer 
De verhoging van de collegegelden en Thschrijfgelden voor het 
Wetenschappelijk onderwijs. 
Aftreden DS'70-ministers 
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Hel Hoofdbestuur heft een open brief gezonden aan de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de weigering 
om het Angolacomitee subsidie te verlenen. 

MOTIS 

Op de diverse kongressen werden onderstaande moties aangenomen.  

Motie over de bestuurlijke decentralisatie, waarin gewestvorming 
werd verworpen. 
Motie inzake de financieel economische situatie, waarin werd aan- 
gedrongen op een aktieve inkomens- en prijspolitiek door  dc  re- 
gering. 
Motie partijvernieuwing, waarin het Hoofdbestuur werd op ge 
dragen te trachten een overleggroep te vormen van mensen met 
opvattingen die zich goed verdragen met die van de JOVD, ten- 
einde een breed samenwerkingsverband tot stand te brengen. 
Motie tertiair onderwijs, die aanleidind was tot het vormen van 
de onderwijskommissie. 
Motie steminingsprocedare bij ruilverkavelingen, waarin werd 
aangedrongen op wijziging van de wel op ruilverkavelingen. 
Motie defensiebeleid,waarin werd gesteld 
Dal een kwalitatieve verbetering van onze huidige NATO-bijdra- 
ge gepaard gaande niet bezuinigingen in de sfeer van territo- 
riale defensie en de departementale organisatie en staven, 
zoals o,a, voorgesteld door de ICOV, onder de huidige politieke 
en financile omstandigheden in dit stadium zeer wel als uit- 
gangspunt voor het Nederlandse defensiebeleid zou kunnen dienen 
en als zodanig nadere overweging verdient. 
Motie ter wederinvoering van het statiegeld op glasverpakking 
Motie voor invoering van belasting op plastic verpakkingsma- 
teriaal en het zoeken naar alternatieven. 
Motie met betrekking tot het uitgeven van persverklaringen 
door personen, afdelingen of andere groeperingen, waarin 
gesteld werd dat dit niet anders kan geschieden dan in samenspraak 
met en na toestemming van  hat  Hoofdbestuur, 

BROCHURES.  

Uitgegeven werden: 

Het rapport van de kommissie Onderwijs 
De brochure met de milieuresolutie 
Liberale beginselen 



BINNENLdTDSE KON T.KTEi\' 

D1 66: Gedurende het afgelopen jaar heeft hel Hoofdbestuur een 
-tal gesprekken gevoerd met een delegatie van D'66 om-
trent de partijverhoudingen in Nederland, terwijl levens 
de programma's van de JOVD en D'66 vergeleken werden. 
anleiding voor deze gesprekken was de motie partijver-

nieuwing. 
Deze gesprekken zullen naar verwacht wordt ook in het ko-
mende jaar worden voortgezet. 
Een afgevaardigde van het Hoofdbestuur van dj JOVD heeft 
hel kongres van D'66 in 's  Hertogenbosch  bezocht, 

DS'70 In maart 1972 heeft het Hoofdbestuur een gesprek gehad 
met het Hoofdbestuur van DS70 over partijverhoudingen 
in Nederland en de positie van DS'70 (n.av, de motie 
partijvernieuwing) 
Besloten werd om na de vaststelling van het programma van 
DS'70 verder te praten 

VVD: Krachtens de uitspraak van het kongres te Emmen in 1969 
heeft het Hoofdbestuur haar beleid gericht op het onder-
houden en het uitbouwen van de kontakten met de VVD. 
Het Hoofdbestuur heeft in oktober 1971  een gesprek gehad 
met een delegatie uit de fraktie van de VVD in. de Tweede 
Kamer, over de mogelijkheden ter verbetering van de kom-
munikatie. 
In december vond een gesprek plaats tussen het Hoofdbestuur 
en de groep de Korte over de partijverhoudingen in Neder-
land en de kansen op hervorming (motie partijvern) 
Een delegatie van het Hoofdbestuur was aanwezig op het 
kongres van de VVD in Nijmegen in maart 1972. 
Begin maart had het Hoofdbestuur een gesprek met het Da-
gelijks Bestuur en de Tweede Kamer fraktie van de VVD. 
Op informele basis vonden nog tal van gesprekken plaats 
met VVD-leden. 
Met ons ere-lid  Drs,  H,E, Korthals had het Hoofdbestuur 
begin januari 1972 een zeer prettige gedachtenwisseling 
over de partij-politieke verhoudingen in Nederland. 

Een afgevaardigde van het Hoofdbestuur heeft het jaarlijkse 
kongres van de vrouwen in de VVD bezocht, 
afgevaardigdigden van de vrouwen in de VVD bezochten steeds 
onze kongressen. 

Een afgevaardigde van het Hoofdbestuur heeft in april 1972 het 
kongres van. de CHJO-KVPJG in rnhem bezocht. 

Een delegatie van het Hoofdbestuur heeft in januari 1972 een 
gesprek gehad met hot Hoofdbestuur van de VVDM, 

Diverse Hoofdbestuursleden hebben spreekbeurten gehouden o.a. 
in Haarlem, Rotterdam, Zutphen, Veip, Eindhoven, Roermond en 
Bilthoven, 



NPJCR ±1s vanouds werd de samenwerking binnen do NFJCR ge-
kontinueerd, 
De JOVD was vertegenwoordigd in hot Dagelijks Bestuur 
en in dj Baad. 

Via het NiPJOR 

a, vond de begeleiding plaats van ddn onzer loden als 
jongerenvertegonwoordiger naar de Verenigde Naties 
en wel in konkroto door de kommissie V,N, , waarin 
do voorzitter participeerde. 

b. wordt een seminar voorbereid over de demokratisoring 
van het arbeidsbestel in Nederland, door de werkgroep 
Idee, waarin onze vertegenwoordigster in het DE van 
do NFJCR participeerde. 

c, werd een brochure omtrent de defensiepolitiek voorbe-
reid door de defensiecoiimiissie waarin ook een JOVD-
vertegenwoordiger zat, 

d, vonden do akties plaats ter verkrijging van subsidies 
voor do politieke jongerenorganisaties- en wel via het 
DE dat een verzoek tot subsidie indiende (6-8-71),  eon  
gesprek had me1 de Staatssekretaris na afwijzende be-
schikking (16-9-71) en vervolgens met enkele leden van 
de Tweede Kamer, 

e, vond deelneming plaats aan een Europese veiligheids-
konferentie voor jongeren te Florence begin december 
1972, 
De  JOVE  was ook hierbij vertegenwoordigd. 

t. verleende de  JOVE  in mei 1972 medewerking aan  eon  aktie 
om te voorkomen dat do executie van politieke gevange-
nen, die ter dood waren veroordeeld in Turkije, werd 
uitgevoerd, 

g, vouIon voorbereidende besprekingen plaats voor een serie 
radio-uitzendingen van de NCRV over de politieke jonge-
renorganisaties in het komende jaar, 

EUITENLE1'TDSE KON TAKIEN: 

De kontakten niet de WFLRY en haar dochterorganisatio de 
DUROFED bleven ook dit jaar bestoan blijkens do bezoeken van 
JOVD-delegaties aan do diverse kongressen: 

Op 17-21 nov,  1971  werd hot EUROFED kongres to Dauterboch 
bijgewoond door twee JOVD-ers, 

Twee JOVD-ers bezochten namens de JO-'JD  het kongres van de 
EJD in Kiel over Ce  Europese veiligheid, 

Twee JOVD-ors bezochten de BOOS-meeting in Brussel over de 
Oost-VVest verhoudingen 

Het kongres van Engelse  Young liberals  werd bijgewoond door  
eon  afgevaardigde. 

Het kongres van de DJD in Giessen werd door  eon  afgevaardigde 
bezocht, 



KOMMISSIAS 

Kommissie binnenland: 

De Kohi bleek minder levenskrachtig en is eigenlijk niet vol-
doende van do grond gekomen. 
Het ligt dan ook nu in de bedoeling dat er meer gewerkt gaat 
worden met ad-hoc kommissies ter voorbereiding van ontwerp-
resoluties ter konkretisering van de kongrestheina's. 

Kommissie buitenlandse politiek: 

De Kobupo toonde zich ook dit jaar weer zeer levenskrachtig. 
Dit kwam onder  nicer  tot uiting kwam in haar gesprekken roet 
Tweede Kamer leden van do VVD over do internationale politie-
ke verhoudingen en de Nederlandse defensie. 

Politieke kommissie Distrikt Noord: 

In hot Distrikt Noord was de politieke kommissie zeer aktief; 
het was door haar toedoen dat het Hoofdbestuur  eon  open brief 
richtte aan do minister belast met ontwikkelingssamenwerking. 
Diverse verklaringen van haar hand zijn in het afgelopen jaar 
verschenen. 

Werkgroep onderwijs: 

Leden van de afdeling Ede-Wageningen en Amsterdam vormden 
een werkgroep onderwijs welke in mei roet een uitstekende 
nota kwam 

Naar aanleiding van het toen binnen do VVD in voorbereiding 
zijnde Liberaal Manifest hield het Hoofdbestuur op 8 en 9 
juli 1972 in Den Haag een vergadering ter opstelling van een 
nota fundei:ientele uitgangspunten voor een liberaal beleid, 
welke op de a,s, algemene ledenvergadering in Noordwijkerhout 
zal worden aangeboden. 

- 

De definitieve nota die door het kongres is aangenomen zal dan 
door het Hoofdbestuur worden gehanteerd bij de vaststelling van 
het Liberaal Manifest, zoals ook het kernprogramma in het vorle-
de basis is geweest waarop het Hoofdbestuur haar akties ondernam. 

Op 15juli. vond er in Ede een vergadering plaats om de proble-
men rond de organisatie en het ondernemen van aktie ter verkrij-
ging van nieuwe leden te doorspreken. 
De resultaten van deze vergadering zullen in een verenigings-
raadsvergadering aan de orde worden gesteld. 
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In vele opzichten is het afgelopen verenigingsjaar een merk-
waardige episode in de JOVD geschiedenis geweest 
Nadat er in de laatste jaren enige teruggang in het ledenbe-
stand en het aantal afdelingen moest worden gekonstateerd, 
kunnen we nu toch weer vaststellen dat deze tendens zich ge-
keerd heeft. 
Opgericht werden de afdelingen Heerenveen en t Gooi, terwijl 
de voorbereidingen ter oprichting geschieden in Midden-Limburg 
Zuiphen, Winterswijk en Leiden. 
De afdeling Bergen op Zoon die niet participeerde in de lande-
lijke organisatie is nu ook hier aktief. 
De afdeling Nijmegen kon worden heropgericht. 

Het Distrikt Noord van de JOVD bleek ook dit jaar weer een 
aktieve rol binnen de JOVD te spelen. 
In sommige afdelingen binnen dit distrikt was van een aanzien-
lijke ledenaanwas sprake (Groningen Zuidlaren) 
Het kongres dat door de afdeling Zuidlaren werd georganiseerd 
trok opmerkelijk veel belangstelling. 
Diverse akties in het noorden des  lands  getuigden van het gro-
te enthousiasme waarmee gewerkt wordt. 

Teneinde te komen tot een grote landelijke propaganda-aktie 
hield het Hoofdbestuur in juli in Ida een brainstorm met di-
verse leden. 
De resultaten van deze vergadering zullen binnen afzienbare 
tijd worden voorgelegd aan de Verenigingsraad. 

Het ligt in de bedoeling om de verenigingsraad, die het afge-
lopen jaar niet bijeenkwam in het komende seizoen weer aktief 
bij dergelijke beleidszaken te betrekken. 

De statuten en het huishoudelijk  regalement  bleken in het af-
gelopen jaar onvoldoende aanwezig te zijn. 
Het Hoofdbestuur heeft deze dan ook in september 1972 opnieuw 
uitgegeven. 
Op de algemene ledenvergadering in Noordwijkerhout zullen zij 
in het geheel opnieuw aan de orde worden gesteld. 

DRIEMASTER - 

De Driemaster is het afgelopen jaar 6 maal verschenen. 
De inhoud van de artikelen in de Driemaster zijn door de 
noodgedwongen tweemaandelijkse verschijning van het blad 
niet van direkt aktuele aard geweest. 
Door de inspanningen van de redaktie en met name van de 
administratrice kon het aantal abonnees worden uitgebreid. 
Op het kongres in Soesterberg heeft het Hoofdbestuur de toe-
zegging gedaan dat de inhoud van het blad eenmaal door enke-
le Groningse leden in samenwerking net de redaktie zou wor-
den verzorgd. 

DIVERSEN 

De jaarverslagen van de iJgeneen penningmeester en van de 
redaktie van de Driemaster zullen apart worden uitgegeven. 



Vice-voorzitter  politick  

Vice-voorzitter organisatie 

iJgemeen Sekretaris 

Algemeen Penningmeester 

D H i S S H N L I J S T 

HOOFDBESTUUR-. 

Voorzitter 

Tweede Sekretaresse 

Zevende HoofdUestuurslid 

Domien van Wees heulstraat 5 
Den Haag 070-656920 (werk) 

070-600121 (privé) 
02946-1575 (weekend) 

Roy Lantain Hooigracht 44 
Leiden 01710-20720 

indré Hicustra Rosensteinlaan 19 
Groningen 

Johan de Bondt Vossenakker 3 
Ede 08380-17170  

Duke  Doninicus van den Bussche 
Nieuwe Kijk in 't Jatsiraat 127 
Groningen 050-12,2075  

Elly Westerling Anjenplein 34 
Leeuwarden 05100-38006 

Ton Nieuwpoort Schans 105 
Hoornaar 01850-51044 (werk) 

01838-682 (privé) 

FDELINGSSEKRETARITEN 

unsterdam Da Costakade 196 trnsterdam 

Arnhem p/a Zwanenstraat 24 rnhere 

ssen Groningerstraat 6 ssen 

Bergen op Zoom Bolwerk Zuid 36 Bergen op Zoom 

Dordrecht Maasplein 17 Zwijndrecht 

Ede-Wageningen Profvan Uvenweg 23 Wageningen 

Fivelingo Kollerijweg 21 i/oltersum 

Goeree-Overflakkee  NZ  Haven 13 Gosoereede 

Den Haag Escar1iplaan 781 Den Haag 

Groningen Nieuwe ELbingestraat 44a Gron 

't Gooi Laegieskampweg 5 Naarden 

Heerenveen James Vïattlaan 15 Heerenveen 

Hocksewsard Stougjesdijk 205 Greup 

Hoogeveen Brinkstraat 20 Hoogeveen 

Leeuwarden Bildtsestraat 70 Leeuwarden 

Meppel e00. Stationsweg 15 Meppel 

Midden-Limburg van den Boschstraat 17 Roermond 

Noord-Groningen Kranewg 89a Groningen 

Noord en Merwede Vrijheer van Eslaan 463 Papendrecht 

Nijmegen Etudestraat 4 Nijmegen 

Oost Groningen Hoofdstraat 30 Beerta 
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