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POLITIEK JONGEREN KONTAKT 

Met het PJK (vroeger de Nederlandse Politieke Jongeren Con-
tact Raad) had de JOVD weer uitstekende contacten. 
In het bestuur van het PJK hadden voor de JOVD achtereenvol-
gens zitting: Loek Hermans, Ardwin Lantain en Johan Remkes. 
Door het PJK is veel werk verzet in het kader van de subsi-
diëring van het politiek jongerenwerk. Ter voorbereiding van 
dit politiek jongerenwerk werd door het PJK een studieweekend 
georganiseerd waaraan voor de JOVD deelnamen Ed Nijpels, Jo-
han Remkes en Ardwin Lantain. 
In het kader van de jongerenvertegenwoordiging in de Verenig-
de Naties werd Kees Nederlof als eerste vervanger benoemd. 
Het PJK verleende subsidie aan het congresweekend over het 
kernprogramma in Leiden. 
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HET PARLEMENTAIRE JAAR 1974/1915 
DE POLITIEKE ONTWIKKELING IN VOGELVLUCHT BEKEKEN 

Bij een terugblik or de partijpolitieke ontwikkelingen, de 
discussies in het parlement en de financieel-economische 
situatie in Nederland ontkomen we niet aan de indruk, dat het 
achter ons liggende parlenlentaire jaar belangrijk is geweest 
en haar invloed in de toekomst zeker nog zal doen gelden. 

Bij het indienen van de rijksbegroting op de derde dinsdag 
van september vorig jaar leek de regering ernst te gaan maken 
met de uitvoering van het verl:iezingsprogram Keerpunt '72 
van de progressieve coalitiepartners. 
Hierbij werd nog eens op een zeer duidelijke wijze gedemon-
streerd dat de confessionele ministers in het kabinet en met 
hen de confessionele partijen, die mede verantwoordelijk zijn 
voor het voortbestaan van het kabinet en het door haar gevoerde 
beleid, slechts in de marge genoegdoening van hun eigen beleids-
wensen krijgen en voortdurend door de socialisten in de poli-
tieke houdgreep genomen worden. 

Zo ook werden de confessionele partijen (en ook de VVD) bij 
de wethoudersverkiezingen van vorig jaar september in die 
grote en minder grote gemeenten, waar de zgn. progressieve 
partijen de meerderheid in de gemeenteraad hebben, via het 
vormen van programcolleges (in de praktijk vaak meerderheids-
colleges) geconfronteerd met de heilloze machtspolitiek van 
deze partijen. 
Tevens waren we in de gelegenheid om de resultaten (demon-
strerende en stenen gooiende massa's en politionele acties) 
van deze puur "progressieve gemeentepolitiek in Amsterdam 
te aanschouwen. 

O.a. doelende op de forse aardgasbaten, die volledig als dek-
kingsmiddel voor een aantal rijksuitgaven dienden verweet 
VVD-fractieleider Wiegel het kabinet een politiek van "pot-
verteren, socialiseren en nivelleren. 
Vooral het verwijt 'potverteren" lijkt na de publicatie van 
de begroting '76 des te klemmender te gaan worden. 
Duidelijk is ook, dat reeds na 2 jaar socialistisch beleid de 
ruimte om te nivelleren rractisch verbruikt is. 

De algemene economische situatie kenmerkte zich door een on-
gekend hoge werkloosheid en een fors inflatiepercentage, 
waarbij de realiteit ons gebiedt te erkennen, dat ook in de 
ons omringende landen de financieel-economische situatie ver-
re van rcos].cicurig is 
Uiteraard vormde dit een voortdurende bron van zorgen en aan-
dacht voor regering en parlement. Er werd een werkgelegen-
heidsnota door het parlement geloodst en er werden voortdu-
rend middelen uitgetrokken voor aanvu11eide werkgelegenheids-
programma's. Men kan zich echter wel afvragen of de aanpak 
van de regering wol altijd de goede is geweest. Effectief was 
zij in ieder geval niet bijzonder, want reeds nu heeft het 
Centraal Planbureau inzake de werkloosheidscijfers voor de 
komende winter sombere verwachtingen over onze hoofden uitge-
stort. 

Het afgelopen jaar is ook het jaar geweest, waarin boeren, 
vrachtwagenchauffeurs en schippers via acties en blokkades 
van vaar-en rijwegen de aandacht van het Nederlandse volk en 
parlement probeerden te vestigen op hun financiële noodsitu 
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atje en bepaalde, voor hen, noodlottige regeringsbesluiten. 

Behalve bovenstaande ontwikkelingen stonden het afgelopen 
jaar nog een aantal andere regeringsvoorstellen, nota's en 
moeilijkheden in het centrum van de politieke belangstelling, 
zoals: inkomensnota, spreiding van rijksdiensten, aankoop van 
de YF 16, grondwetsherziening, afsluiting van de Oosterschel 
de en een stuk van de Dollard, initiatiefvoorstellen betref-
fende abortus, de medianota, het omroepbeleid (Veronica,TROS), 
onafhankelijkheid van Suriname, defensienota, het ontslag van 
staatssecretaris Glastra van Loon, de aanrijding van minister 
Pronk en het geruchtmakende interview met minister Vredeling 
in Vrij Nederland. 

Tot slot kunnen we opmerken, dat er en het zal met een 
hoofdzakelijk socialistische regering niemand bevreemden 
behalve de afschaffing van de filmkeuring voor personen boven 
de zestien jaar, weinig liberale vruchten geoogst zijn. 

PARTIJPOLITIEKE VER EN ONTWIKKELINGEN 

Aan het partijpolitieke firmament was het in ons land het af-
gelopen jaar evenmin allemaal rozegeur en maneschijn. 

Door de forse verkiezingsnederlaag, die DSTO bij de gemeen-
teraads- en statenverkiezingen te slikken kreeg en door de 
solo actie van mevr. van Veenendaal tegen het toneelgezel-
schap Proloog ontstond binnen DS T ÎO enige wrevel en onrust. 
Er werd een strategiecommissie in het leven geroepen, die tot 
taak kreeg voorstellen te lanceren om de partij weer uit het 
slop te halen. 
Aan de hand hiervan werd het duidelijk dat deze partij zich 
wilde profileren als vierde alternatief in het politieke 
krachtenveld. 
De rust was hiermee echter niet in de partij teruggekeerd. 
Verwonderlijk is dit niet, want waar de zaken slecht gaan, 
tieren de conflicten welig. Er barstte een deels persoonlijk, 
deels zakelijk conflict los tussen fractievoorzitter Drees jr. 
enerzijds en partijvoorzitter De Brauw en het Tweede Kamerlid 
Berger c.s. anderzijds. Het congres koos de zijde van de eer-
ste en het gevolg hiervan was dat de laatsten, samen met een 
aantal anderen de partij verlieten. 
Een ander gevolg zal wel zijn dat de democratisch socialis-
tische ster al ruzind en zichzelf zoekend ten onder gaat. 

Binnen de confessionele partijen heeft het streven naar het 
Christen Democratisch Appel het afgelopen jaar centraal ge-
staan. 
Primair leken de verschillen zich toe te spitsen op de prac 
tisch politieke opstelling: CHtJ buiten het kabinet en ARP en 
KVP erin. 
Later spitste de discussie zich meer toe op de ideologische 
uitgangspunten van het toekomstige CDA. Wel een open partij, 
geen open partij waren de kernvragen waar men zich mee bezig 
hield. De indruk werd echter gewekt, dat men, door de nadruk 
op deze discussie te leggen in bepaalde kring de aandacht van 
de verschillende politieke opstelling probeerde af te leiden 
en hiermee practisch politieke bedoelingen trachtte te verdoe-
zelen. 
In januari kwamen de confessionele broeders en zusters in 
Woudschoten bijeen, om in een bijzonder eensgezinde sfeer de 
statuten van het CDA vast te stellen. Hier werd bepaald, dat 
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het evangelie richtsnoer van het politieke handelen zou zijn. 
Echter, korte daarna ontstond binnen de KVP een conflict, met 
als gevolg dat partijvoorzitter De Zeeuw, die alsnog op de 
bres sprong voor een open CDA, aftrad, 
Inmiddels is de discussie tussen de CDA-partners weer opge-
laaid, met als kernvraag, of zij, die de bijbelse uitgangs-
punten niet onderschrijven en toch CDA lid zijn ook in de ge-
legenheid gesteld moeten worden namens het CDA deel uit te 
maken van een staatsrechtelijk lichaam. 
De discussie spitst zich toe tussen KVP en CHU enerzijds en 
een aantal. ARP-leden o.l.v. Aantjes anderzijds. Onlangs 
heeft het CDA-congres bovenstaande vraag positief beantwoord, 
zodat de ARP deze zaak intern op zal moeten lossen en daarmee 
tevens het lot in handen heeft, wat het CDA in de toekomst 
beschoren zal zijn. 
Te hopen valt slechts dat deze partij de totstandkoming van 
het CDA v66r de komende kamerverkiezingen prioriteit gaat ge-
ven boven de hierboven genoemde imaginaire voorstelling van 
zaken. 

Binnen de PvdA speelde het belangrijkste gebeuren zich het 
afgelopen jaar af op het congres over Vrede en Veiligheid. 
Met name de ministers van defensie en buitenlandse zaken 
moesten het hier ontgelden. Slechts een geringe meerderheid 
was te vinden voor het afstemmen van een anti-NATO-motie. 
Wel werd een resolutie aangenomen, met als belangrijkste 
punt, het koppelen van het NATO-lidmaatschap van Nederland 
aan een aantal voorwaarden. 
Tevens sprak men zich uit tegen de aanschaf van de YF 16,een 
uitspraak die regering en fractie hij de parlementaire behan-
deling naast zich neer legden. 

Wat D 1 66 betreft valt te verwachten, dat deze partij na nieu-
we verkiezingen (of misschien al ervoor) van het toneel ver-
dwenen zal zijn. 
Met het afstemmen van de voorgestelde grondwetsherzieningen 
in het parlement zal dus ook de partij die hiervoor voortdu-
rend voor op de bres gesprongen is in het niet verdwijnen. 

De VVD tenslotte, kende zoals gebruikelijk geen heftige dis- 
ussies en omwentelingen. De belangrijkste waren wel de nieu-
we voorzitter, Korthals Altes,die op hetcongres in maart geko-
zen werd, de verontwaardiging over de hieraan voorafgegane 
procedure binnen de partij en de discussie, die Vonhoff, Ja-
cobs en de Korte weer oprakelden over de strategievraag: al-
leen vertrouwen op de confessionele partijen als mogelijke 
coalitiepartners of ook toenadering tot de PvdA zoeken. 

Aan de politieke hemel lijkt ook een nieuwester te gaan flon-
keren. 
Lieden uit D66, DSÎO en de groep de Zeeuw zijn naarstig be-
zig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprich-
ten van een nieuwe progressief liberale partij. Zoals het er 
nu naar uitziet heeft men reeds nu de samenwerking met de 
PvdA tot uitgangspunt van de nieuwe partij verheven. Naast 
het feit, dat een dergelijke houding politiek strategisch 
niet al te verstandig lijkt, valt het ook principieel te be-
treuren dat men reeds op voorhand stelling kiest en voorkeur 
uitspreekt voor samenwerking met de PvdA. 
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DE POLITIEKE ACTIVITEITEN VAN DE JOVD IN HET VERENIGINGSJAAR 
75 

Nadat op het jaarcongres van de JOVD vorig jaar november in 
Ubbergen de aandacht van de congresgangers voornamelijk ge-
richt was op allerlei organisatorische verwikkelingen en aan 
het politiek gedeelte nauwelijks toegekomen werd, konden zij, 
wier belangstelling meer in politieke richting gaat op het 
wintercongres in Leiden hun hart ophalen. Centraal stond hier 
de behandeling van het politieke kernprogramma van de JOVD. 
De belangstelling hiervoor en de goede voorbereiding hiervan 
in de vereniging bleek uit de reeks ingediende amendementen 
en de vele en goede discussies op het congres. De grote be-
trokkenheid van de leden bij de behandeling van dit politie-
ke stuk had echter wel tot gevolg dat er een aantal buitenge-
wone congressen nodig waren om de besluitvorming hierover op 
een evenwichtige manier naar ieders tevredenheid af te ron-
den. Het resultaat kan echter bijzonder bevredigend genoemd 
worden. Hiermee hebben we onze politieke uitgangspunten up to 
date gemaakt en gepoogd een liberaal antwoord te geven op vra-
gen, die in onze hedendaagse maatschappij een grote rol spe-
len, Tevens is nu de mogelijkheid gecreëerd, om mede op basis 
van dit politieke stuk de pressiefunctie concreet gestalte te 
geven. 

Het zomercongres in Oenkerk stond geheel in het teken van de 
inkomens en vermogensverdeling. Minister Boersma, Prof. Pais 
en  Drs.  Meijs gaven in hun inleidingen en onderlinge discus 
sic een bijzonder heldere visie op deze problematiek. Hieruit 
werd wel duidelijk, dat het hard nodig is om een uitgekrista-
liseerde liberale benadering van deze problematiek te ontwik-
kelen. 
De JOVD heeft via het aannemen van de congresresolutie over 
dit onderwerp gepoogd hier een aanzet te geven en een rich-
ting uit te stippelen, waarin liberalen rn.b,t. een rechtvaar-
dige inkomensverdeling zouden kunnen denken. 

Op de verschillende congressen werden de volgende moties aan-
genomen: 
- motie van de afdeling Bergen op Zoom, Waarin de JOVD duide-
lijk haar aanhankelijkheid met de Europese gedachte liet 
blijken. (Ubbergen) 

- motie van de afdeling Bergen op Zoom over de problematiek 
van de woningbouw. (Ubbergen) 
motie van de afdeling Groningen over Vietnam. (Leiden) 
motie van de afdeling Bergen op Zoom over de werkgelegen-
heidssituatie in Brabant in relatie met het conflict Meeus 
in Bergen op Zoom. (Leiden) 

- motie van de afdeling Leiden over Portugal. (Ede) 
- motie van de afdeling Dordrecht over Portugal (Utrecht) 
motie van de afdeling Zeist over de behande-ling van twee 
Nederlandse journalisten in Tsjecho-Slowakije. (Utrecht) 

Het hoofdbestuur gaf in de loop van het afgelopen jaar de 
volgende verklaringen uit: 
- verklaring over abortus 
- verklaring over een door premier Den Uyl gehouden rede over 
de werkgelegenheid 
verklaring n.a.v. het Anti-NATO congres van de Bond voor 
Dienstplichtigen 
verklaring over de stemonthouding van Nederland in de VN- 
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vergadering hij de stemming over de eventuele erkenning van 
de rechten op een Palestijnse staat 

- verklaring over de collecte t.b.v. de socialistische partij 
in Portugal 

- verklaring over de studieduur van het wetenschappelijk on- 
derwijs 

- verklaring over het aftreden van KVP voorzitter De Zeeuw 
verklaring n.a.v. uitlatingen van senator Van Riel op het 
VVD congres in Breda 
verklaring over de massaexecuties in Cambodja 

- verklaring over de spreiding van rijksdiensten 
verklaring over de democratische gang van zaken in Portugal. 

Via het Politiek Jongeren Kontakt verleende de JOVD haar 
steun aan  by.  de Chilidemonstratie en andere acties t.b.v. 
bevolkingsgroepen of landen waar de democratische rechten van 
de inwoners in gevaar komen of ontbreken. 

Tenslotte lag het in de bedoeling nog dit jaar een aantal ka-
dercursussen over gemeentepolitiek te organiseren. Door het 
uitblijven van de CRM-subsidie kon echter alleen de kadercur-
sus in het noorden doorgang vinden. 

CONGRESSEN 

In het afgelopen verenigingsjaar werden wederom drie 'gewone" 
congressen gehouden, te weten:op 
2 en 3 november 197 het jaarcongres in Ubbergen; op 
22 en 23 februari 1975  het wintercongres te Leiden; en op 
21 en 22 juni 1975  het zomercongres te Oenkerk. 

UBBER GEN 

Dit congres dat oorspronkelijk bedoeld was om het concept-
kernprogramma te behandelen, werd bijna geheel in beslag ge-
nomen door de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
Talrijke organisatorische problemen werden besproken. Op vele 
punten werd het hoofdbestuur een falend beleid verweten. Om 
een motie van afkeuring het hoofd te bieden, moest het hoofd-
bestuur verschillende toezeggingen doen. Ook de verkiezing 
van het hoofdbestuur en de begrotingsbehandeling wierpen gro-
te problemen op. Uiteindelijk werden de door het hoofdbestuur 
gekandideerde hoofdbestuursleden toch gekozen en werd de be-
groting na door een motie te zijn gewijzigd, goedgekeurd. 

LEIDEN 

In tegenstelling tot het congres in Ubbergen had dit congres 
een veel rustiger verloop, al waren er wel strubbelingen rond 
het al dan niet in behandeling nemen van een alternatief 
kernprogramma. Na afwijzing hiervan werd met de behandeling 
van het concept-kernprogramma aangevangen. Op dit concept wa-
ren door de afdelingen en een enkel individueel lid rond 1400 
amendementen ingediend. 
Tijdens de huishoudelijke vergadering werd het Reglement van 
orde vastgesteld en werd een motie van de afdeling Assen aan-
genomen om de vaststelling van de contributie aan het hoofd-
bestuur in het vervolg tijden het zomercongres te laten 
plaats vinden. 
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OENKERK 

Inkomens-en vermogensbeleid was het thema van dit congres. 
Naast de diverse inleidingen en discussies die over dit on-
derwerp werden gehouden (zie ook Politieke activiteiten, pag. 

) vond een huishoudelijke vergadering plaats. Tijdens deze 
vergadering werden de voorstellen van het hoofdbestuur tot 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. De vi-
ce-voorzitter politiek en de penningmeester traden af. De 
functie van achtste hoofdbestuurslid werd ingesteld. Drie 
nieuwe hoofdbestuursleden werden gekozen. Het hoofdbestuur 
werd in de gelegenheid gesteld, indien nodig, de contributie 
aan het hoofdbestuur met f 1 te verhogen. Een motie onder- 
tekend door bijna alle op het congres vertegenwoordige afde-
lingen om het hoofdbestuur, dat zich naar de mening van de 
indieners niet solidair met de congresgangers had gedragen, 
het corvee op zondagmiddag op te dragen, werd met de stemmen 
van de afdeling Nijmegen tegen, aangenomen. 

BUITENGEWONE CONGRESSEN 

Daar de behandeling van het concept-kernprogramma meer tijd 
vergde dan verwacht was, werd besloten voor de afwikkeling 
hiervan een aantal buitengewone congressen te organiseren. 
Deze werden gehouden op 29 maart in Utrecht, op 19 april in 
Ede en op 10 mei, 24 mei en 7 juni te Utrecht. 
Daar gedurende het zomercongres de behandeling van de resolu-
tie inkomens-,  en vermogensbeleid niet kon worden afgerond, 
moest hiervoor een buitengewoon congres plaats vinden. Dit 
werd gehouden op 30 augustus in Utrecht. 

VERENIGINGSRAAD 

In het afgelopen verenigingsjaar werden drie verenigingsraden 
gehouden, te weten: op 
I januari te Utrecht op 
19 april te Ede; en op 
30 augustus te Utrecht. 

UTRECHT (4 januari) 

Deze verenigingsraad was geheel gewijd aan de door het hoofd-
bestuur tijdens het congres in Ubbergen toegezegde nota ' s be-
treffende de politiek, de organisatie en de Driemaster. Er 
werd met betrekking tot deze drie nota ' s een gunstig advies 
uitgebracht. Eveneens was dit het geval met het instellen van 
de functie van achtste hoofdbestuurslid. 

EDE 

In Ede kwamen de voorstellen tot wijziging van het Huishoude-
lijk Reglement en de kandidatuur voor de functies van vice-
voorzitter politiek en achtste hoofdbestuurslid aan de orde. 
Ook hier werd met betrekking tot de voorstellen van het 
hoofdbestuur een gunstig advies uitgebracht. 

UTRECHT (30 augustus) 

Mededelingen werden gedaan aangaande de CRM-subsidie, de the-
madagen, de kadercursussen en het politiek beleid. De zorge-
lijke financiële toestand en de middelen om die te bestrijden 
werden besproken. Gunstig adviseerde de verenigingsraad met 
betrekking tot de door het hoofdbestuur gekandideerde hoofd 
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bestuursleden. Het agendapunt stand van zaken met betrekking 
tot de afdelingen" werd in ere hersteld. 

SAMENVATTING LANDELIJKE ACTIVITEITEN 

Tienmaal kwamen dit jaar JOVD-=ers bijeen om op landelijk ni-
veau met elkaar van gedachte te wisselen over diverse onder 
werpen. Dit recordaantal landelijke evenementen, dat in de 
toekomst niet gemakkelijk overtroffen of zelfs maar geëvenaard 
zal worden, heeft tot een aanzienlijke verbetering van de 
contacten tussen individuële JOVDers, tussen leden en afde-
lingen en tussen de afdelingen onderling geleid. 
Plannen om in april nog een themadag te houden moesten worden 
opgegeven, omdat verschillende sprekers afzeiden. 

HOOFDBESTUUR 

Bij de aanvang van het verenigingsjaar was het hoofdbestuur 
als volgt samengesteld: 
Voorzitter - Ed Nijpels 
Vice-voorzitter politiek Jan Franssen 
Vice-voorzitter organisati - vacature 
Algemeen Secretaris - Nico Maas 
Landelijk Penningmeester - Kor Meijer 
Tweede Secretaris - Nely Kuperus 
Zevende hoofdbestuurslid -.  Annette  Nijkerk 
Na de jaarlijkse Algemene Vergadering te Ubbergen was de sa- 
menstelling: 
Voorzitter - Ed Nijpels 
Vice-voorzitter politiek - Ardwin Lantain 
Vice-voorzitter organisatie - Egbert Brouwer 
Algemeen Secretaris - Ruud Jager 
Landelijk Penningmeester Kor Meijer 
Tweede Secretaris - Nely Kuperus 
Zevende hoofdbestuurslid -  Lilian  Verhage 
Tijdens de Algemene Vergadering in Oenkerk werd het hoofdbe- 
stuur uitgebreid en opnieuw gewijzigd. De samenstelling 
sindsdien: 
Voorzitter - Ed Nijpels 
Vice-voorzitter politiek - Johan Remkes 
Vice-voorzitter organisatie - Egbert Brouwer 
Algemeen Secretaris - Ruud Jager 
Landelijk Penningmeester - Klaas Rooze 
Tweede Secretaris - Nely Kuperus 
Secretaris interne organisatie -  Lilian  Verhage 
Secretaris politieke organisatie - Ariëtta Blok 

Het hoofdbestuur vergaderde in het afgelopen verenigingsjaar 
16 maal, te weten: 
op 18 oktober, 26 oktober, 9 november, 16 november, 1 december 
en 14 december 19711 en op 18 januari, 1 februari, 28 februari, 
28 maart, 12 april, 8 mei, 14 juni, 19 juli, 23 augustus en 
13 september 1915. 
Zevenmaal werd werd in Ede vergaderd, zesmaal in Utrecht, een- 
maal in Glimmen, eenmaal in Rotterdam en eenmaal in Bussum. 

Door een aantal hoofdbestuursleden werden indiverse plaatsen 
spreekbeurten gehouden. 
Naast het bezoeken van een aantal gewone afdelingsvergade-
ringen, vertegenwoordige onze voorzitter het hoofdbestuur op 
een aantal speciale bijeenkomsten. Het betrof hier forumavon- 
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den, spreekbeurten  etc.  Onze voorzitter was aanwezig in: 
Geldermalsen, Oudenbosch, Bommelerwaard, Utrecht, t Gooi, 
's-Gravenhage, Oost-Gelderland, Halsteren en Apeldoorn. 

SECRETARIAAT 

In het verenigingsjaar werd aangevangen met een reorganisatie 
van het in het vorige verenigingsjaar verwaarloosde archief .  
Eveneens aangevangen werd de uitgifte van een mededelingen-
blad. Dit 'mededelingenblad voor de districten en afdelingen" 
verscheen in het verenigingsjaar 19 maal. 
De taak van het secretariaat evolueerde in de loop van het 
jaar van een naar buiten optredende en representerende naar 
een meer dienstverlenende. Meer en meer heeft het secretari-
aat een centraal co8rdinerende functie gekregen. Bijna alle 
contacten tussen hoofdbestuur en districten en afdelingen 
lopen momenteel via het secretariaat. 
Om een indruk te geven van de activiteiten van het secretari-
aat een paar cijfers. In het verenigingsjaar werden + 45.000 
vel stencilpapier en + 220 stencilmoedervellen gebruikt. On-
geveer 2500 poststukken werden verstuurd. 1- 1000 fotocopieën 
werden gemaakt. 

MEDEDELINGENBLAD 

Bij de evaluatie van het tumultueuze congres in Ubbergen werd 
door het hoofdbestuur de behoefte geconstateerd aan een aan 
de actualiteit gebonden communicatiemiddel tussen hoofdbestuur, 
districten en afdelingen. De Driemaster kon deze functie door 
zijn te geringe verschijningsfrequentie niet vervullen. Be-
sloten werd een mededelingenblad te gaan uitgeven. Gedurende 
het verenigingsjaar werden 19 nummers uitgebracht. 
Oorspronkelijk werd dit blad alleen toegezonden aan het hoofd-
bestuur en de secretariaten van de districten en afdelingen, 
maar allengs werd deze kring uitgebreid. In mei werd voor in-
dividuele leden de mogelijkheid geopend een abonnement te ne-
men. Tot op 30 september 1975  hadden zich 12 leden opgegeven 
als abonnee. Aan het eind van het verenigingsjaar vermeldde 
de mail.-list 90 adressen. 
De reacties op het uitgeven waren over het algemeen zeer posi-
tief, zodat verondersteld mag worden dat inderdaad in een be-
hoefte is voorzien. 

VRAAGBAAK 

De nog in het verenigingsjaar 1973_1974 uitgegeven vraagbaak 
werd verder uitgebreid. 
Actualisering vond telkens plaats middels vaste rubrieken in 
het mededelingenblad.. 

DRIEMASTER 

Bij de aanvang van het verenigingsjaar bestond een ernstig 
verschil van mening tussen het hoofdbestuur en de redactie 
aangaande de toekomst van de Driemaster. Na een aantal verga-
deringen hierover bleek, dat geen overeenstemming te bereiken 
viel. Op de verenigingsraad te Utrecht op 4 januari 1975  kwam 
dit conflict tot een uitbarsting. Het hoofdbestuur had in zijn 
nota voorgesteld een volledige splitsing van redactie en admi-
nistratie/organisatie, de redactie wenste, dat zowel redactie 
als administratie door een team zou worden verzorgd. De vereni-
gingsraad adviseerde tenslotte ten gunste van het voorstel van 
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het hoofdbestuur. De redactie trad daarop af. Overeenkomstig 
de in de nota Driemaster gedane voorstellen benoemde het 
hoofdbestuur een nieuwe redactie en een organisatieteam. In 
de redactie werden benoemd: J.Don Berghuijs (hfd.redj, Bert 
v.d. Stoel en Johan Remkes. Ardwin Lantain trad op als hoofd-
bestuursauditor. In het organisatieteam benoemde het hoofdbe-
stuur handelende als stichtingsbestuur van de Driemaster: 
Gijs de Vries (dir.), Hanneke Prins (sec.), Wieke Roskott 
(adm.), Lia Koek (adm.) en Bert Kramer (techn. adv.). Door 
het organisatieteam werd veel onderzoek verricht naar een ef-
ficiëntere wijze van administreren en uitgeven. Na hij ver-
schillende drukkers inlichtingen te hebben ingewonnen en zich 
uitvoerig te hebben laten informeren, rapporteerde het organi-
satieteam aan het hoofdbestuur. Op grond van deze rapporten 
en nota's nam het hoofdbestuur het besluit de Driemaster in 
het vervolg te laten drukken hij een drukker, die in zijn be-
drijf niet alleen de mogelijkheid had om bij hem de adresse-
ring te doen plaatsvinden, maar tevens bereid zou zijn muta-
ties in het adressenbestand overeenkomstig opdracht van het 
hoofdbestuur te verrichten tegen een lage vergoeding. Dit is 
het essentiele verschil met de vorige drukker, bij wie de  mu  
taties in het adressenbestand door de administrateur van de 
Driemaster moesten worden verricht. 
Door het concentreren van een groot aantal werkzaamheden bij 
de drukker werd echter de taak van het organisatieteam sterk 
ingekrompen, te meer daar het hoofdbestuur besloot de abonne-
mentenadministratie zelf te gaan verzorgen. Aangezien het 
hoofdbestuur het niet wenselijk achtte een organisatieteam in 
stand te houden met als enige taak het typen van teksten, werd 
besloten, zonder daarmee de oorspronkelijke gedachte van split-
sing van redactie en organisatie geweld te willen aandoen, 
het organisatieteam op te heffen. Het typewerk wordt nu ver-
richt door wisselende krachten. Alle contacten met de drukker 
worden door het hoofdbestuur verzorgd. 
In het afgelopen vèrenigingsjaar werden vier Driemasters uit-
gebracht, te weten: in oktober en december 1974  en in maart 
en september 1975.  Door diverse onverwachte andere grote uit-
gaven, het uitblijven van de CRM-subsidie en het tegenvallen 
van e aantal betalende leden konden helaas niet meer num-
mers worden uitgebracht. De grote spanne tijds tussen het 
derde en vierde nummer wordt verklaard door het feit dat het 
overbrengen van het adressenbestand en de daarmee gepaard 
gaande en door het hoofdbestuur wenselijk geachte reorganisa-
tie en zuivering van het ledenbestand meer tijd vergde dan 
verwacht was. In april werd hiermee aangevangen, doch eerst• 
eind augustus kon zij worden afgerond. 

ORGANISATIE 

De organisatie had dit jaar zijn ups en downs. Het aantal be-
talende leden nam, enkele afdelingen functioneerden minder 
goed, het district Oost had gedurende het verenigingsjaar 
geen activiteit. 
Daar staat tegenover dat in Roermond, Weert, de Kop van Noord-
Holland en Oudenbosch afdelingen werden opgericht. Deze nieu-
we afdelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid een gunsti-
ge invloed hebben op het ledental in 75/76. Daarnaast viel op 
de enorme ledentoevloed in de afdeling Leiden. 
Pogingen werden ondernomen om afdelingen op te richten in Bre-
da en Eindhoven. Hier werd weinig medewerking ondervonden van 
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VVD-zijde. De VVD-afdelingen in deze plaatsen meenden de jon-
geren beter binnen de VVD te kunnen organiseren. 
Het district Midden-Limburg werd opgericht. 
Het district Noord had een uiterst succesvolle districtsavond 
in Zuidlaren met als spreker o.a. Hans Wiegel. Verder werden 
weer diverse inside-avonden georganiseerd. Door leden uit het 
gehele land werd een door het district Noord georganiseerde 
reis naar Luxemburg en Straatsburg gemaakt. Door diverse ac-
ties van het district Noord werd ook de pressiefunctie van de 
JOVD gestalte gegeven. 

RAAD VAN BEROEP 

In het verenigingsjaar werden door de Raad van Beroep geen 
zaken behandeld, 

COMMISSIES 

Koërdinatiecommissie 
De koërdinatiecommissie heeft een paar maal vergaderd. 
De doelstellingen van de commissie, het begeleiden van afde-
lingen, de bestudering van de oprichting van nieuwe afdelin-
gen en het adviseren van het hoofdbestuur met betrekking tot 
de problematiek aangaande de propaganda en de organisatie 
zijn niet geëfectueerd. Alleen advies met betrekking tot de 
propaganda werd verstrekt. Overigens dient te worden opge-
merkt dat het niet goed functioneren van deze commissie niet 
aan haarzelf te wijten is,doch meer gelegenheid is in de moei-
lijkheid haar in te passen in de structuur van de JOVD. 

Kernprogranimacommissie 
Hoewel het in de bedoeling lag dat deze commissie haar werk-
zaamheden zou beëindigen tijdens het congres te Ubbergen, 
bleek het door de diverse buitengewone congressen, die aan 
dit onderwerp gerjijd  moesten, noodzakelijk haar tot in juni 
in stand te houden Met veel enthousiasme en een waarlijk 
verbijsterend uithoudingsvermogen lieten de overgebleven le-
den (Prouwke de Boer. Rieks Wibbens, Bert v/d Stoel en Johan 
Remkes) van deze in november 1973 benoemde commissie de stort-
vloed van amendementen over zich komen en verdedigden zij hun 
voorstellen. 

Commissie inkomens en vermogensbeleid 
Ter voorbereiding van het congres in Oenkerk werd deze com 
missie ingesteld. De commissie had als opdracht deze voorbe-
reiding af te ronden met een concept--resolutie. Deze resolu-
tie werd wegens tijdgebrek in Oenkerk behandeld, geamendeerd 
en aangenomen tijdens het buitengewoon congres in Utrecht op 
30 augustus. 

Commissie liberalisme 
Ter voorbereiding van het jaarcongres in Ellecom werd deze 
commissie ingesteld. Als resultaat werd door de commissie 
een concept-resolutie geproduceerd, welke op het congres in 
behandeling zal komend 

Landbouwcommi ss ie 
Door een aantal leden uit het Noorden en het Oosten werd een 
commissie opgericht met als doel de bestudering van de land-
bouwproblematiek. Deze commissie presenteerde zich tijdens 
het congres in Oenkerk. Het is de bedoeling dat deze commis-
sie de vice-voorzitter politiek zal assisteren hij de voorbe-- 
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reiding van een themadag over landbouwproblematiek. 

CRMSt5BS IDlE 

Gedurende het gehele verenigingsjaar was deze onderwerp van 
discussie in de vereniging. Eerst(tot januari) alleen binnen 
het hoofdbestuur, daarna ook in de andere geledingen. Na al-
lerlei vage berichten over verlening van subsidie in juni 
bleek in september, dat de subsidie eerst met ingang van 1 
januari 1916 verleend wordt. Over de wijze waarop de JOVD een 
zeker deel van dit geld in handen zal krijgen, is nog niets 
met zekerheid te zeggen. Intussen zijn wel de bedragen vast.-
gesteld, waarop de politieke partijen aanspraak kunnen maken. 

BINNENLANDSE CONTACTEN 

Op 20 december had het hoofdbestuur een uiterst interessant 
gesprek met ons erelid mr. W.J. Geertsema. 
Op 3 januari had het hoofdbestuur een zeer prettige gedachte- 
wisseling over de actuele politieke verhoudingen met onze 
erevoorzitter drs. H.A.Korthals. 
Op 11 januari had een delegatie van bet hoofdbestuur een ge- 
sprek met het Dagelijks Bestuur van de VVD over de CRM.sub 
sidie. 
Twee leden van het hoofdbestuur bezochten een congres van 

Door bestuursleden van DSTO  werd een van onze congres- 
sen gebracht. 
Op 28 februari en 14 maart werd met een delegatie van het 
bestuur van de LSVN geconfereerd over het reactiveren van 
de internationale contacten. 
Een delegatie van het hoofdbestuur wisselde van gedachte 
over de actuele politieke situatie met de heren Wiegel en 
Van Riel. 
Talrijke ontmoetingen met kamerleden vonden plaats tijdens 
diverse bijeenkomsten. 

INTERNATIONALE CONTACTEN 

Toen het nieuwe hoofdbestuur zich vorig jaar bezon op haar 
internationale relaties, kwam het tot de conclusie dat de re-
activering van deze contacten gewenst was, vooral gezien het 
feit dat rond 1912 de banden met de internationale organisa-
ties, waarvan de JOVD lid was, vrijwel verbroken waren. 
Vooral doordat zich de gelukkige omstandigheid voordeed dat 
onze voorzitter besloot zijn leraarsbaan eraan te geven om 
zijn laatste voorzittersjaar helemaai aan de JOVD te kunnen 
wijden, werd het mogelijk iemand speciaal met het herstel van 
de internationale contacten te belasten. 

Voor een goed begrip is het nodig te vernielden in welke orga-
nisaties de JOVD participeert. 
1. European Federation  of  Liberal  and  Radical Youth  (ongeveer 

13 Europese landen) 
2. World Federation  of  Liberal  and  Radical Youth  (13 Europese 

landen plus Israël en Canada) 
3. Jeunesse Europennes Librales (9 EEG-landen) 
L  European Democratic Students  (19 Europese landen) 
In de laatste organisatie heeft de JOVD de status van waarne 
mer. 

Verder functioneren binnen Nederland nog: 
1. het NKIJ, Nederlands Komit6 Internationaal Jongerenwerk, 
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een organisatie die de internationale contacten van zo'n 30 
politieke en niet-politieke jongerenorganisaties coördineert 
en een soort servicebureau vormt. 
2. de werkgroep Internationale Contacten van de Nederlandse 
Politieke Jongeren Contact Raad. Deze werkgroep coördineert 
de internationale contacten van de politieke jongerenorgani-
saties en neemt initiatieven op het gebied van uitwisselin-
gen  etc..  

EFLRY en WFLRY  
Daar EFLRY en WFLRY elkaar voor een groot gedeelte overlap-
pen, vallen beider activiteiten voor een groot deel samen. 
Naast de huishoudelijke congressen worden er ook seminars e.d. 
georganiseerd, waaraan JOVD-ers deel kunnen nemen. Jammer is 
dat in EFLRY-verband de Scandinavische landen erg overheersen. 
Verder kan geconstateerd worden dat de organisatie van de 
EFLRY niet optimaal functioneert. Onze voorzitter bezocht twee 
congressen van de EFLRY, respectievelijk in Berlijn en in Noli 
(Italië). 

JEL 
In november van het vorige jaar werd contact gezocht met de 
Belgische PVV-.jongeren en via het EFLRY-congres in Berlijn 
werden deze contacten uitgebreid met de Belgische Liberale 
Studenten. In de loop van het jaar werd ook de LSVN erin be-
trokken. Al spoedig kwamen de gezamenlijke organisaties tot 
de conclusie dat de JEL, die op stervens-na dood was, nieuw 
leven ingeblazen moest worden. Dit vooral gezien tegen de ach-
tergrond van de totstandkoming van een Europese Liberale Par-
tij binnen de EEG. Na een tweetal voorbereidende besprekingen 
in Antwerpen en Brussel, werd op 7 september in Brussel een 
werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers uit België, 
Nederland en Luxemburg. Onze voorzitter vertegenwoordigt de 
JOVD in deze groep. 
Naast het gezamenlijk optreden binnen de EFLRY en het actief 
deelnemen in de Europese Liberale Partij, willen we met de JEL 
vooral trachten seminars te organiseren voor de leden van de 
aangesloten organisaties. 

EDS 
Deze organisatie, die liberale, christen-democratische en con-
servatieve studenten omvat, kan op dit moment de best-georga-
niseerde jongerenorganisatie in Europa genoemd worden. 
Samen met de PVV-jongeren tracht de JOVD in deze organisatie 
zoveel mogelijk het liberale geluid te laten horen, vooral ge-
zien de plannen van de EDS om te komen tot de oprichting van 
een Europese Democratische Partij, bedoeld als samenbundeling 
van alle niet-socialistische krachten, d.w.z. conservatieven, 
centristen en sommige liberalen. 
Onze voorzitter woonde een tweetal congressen,in Bonn en 1-Id-
sinki/Stockholm bij. 

N K I J 
De "aanbiedingen"voor seminars e.d. die in bijna ieder mede-
delingenblad voorkomen, worden voor een groot deel georgani-
seerd door het NKIJ. Jammer genoeg wordt door onze leden te 
weinig gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die het NKIJ 
biedt. 
Ook kent het NKIJ een aantal werkgroepen, zoals de Oost-West--
groep. Unesco, buitenlandse werknemers  etc..  Alleen in de 
Oost-West-groep heeft de JOVD op dit moment een vertegenwoor- 
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diger, te weten Peter Vullers. 
Verder vertegenwoordigt onze voorzitter de JOVD sinds 1 sep-
tember in het Algemeen Bestuur van het NKIJ. 
In het kader van het NKIJ werd onze voorzitter opgenomen in 
een delegatie die ons land vertegenwoordigde op het congres 
van burgercoinits voor Europese Veiligheid en Samenwerking, 
dat gehouden werd in Luik. 

Werkgroep Internationale Contacten van de NPJCR 
In deze werkgroep worden de specifieke problemen van de poli-
tieke jongerenorganisaties op internationaal terrein bespro-
ken. De stafmedewerker van het NKIJ, benevens de secretaris-
staffunctionaris van de NPJCR zijn in de werkgroep vertegen-
woordigd, naast vertegenwoordigers van de diverse politieke 
jongerenorganisaties. Voor de JOVD zit onze voorzitter in de 
werkgroep. 
Begin november 1915  vindt in het kader van deze werkgroep een 
uitwisseling plaats van PPR, FJG en .TOVD met de  Young Conser-
vatives, Young  Labour en de  Young Liberals.  Een drietal JOVD-
ers neemt hieraan deel. 

ANDERE INTERNATIONALE CONTACTEN 
1-lans Bieze is naar een seminar over onderwijs in Engeland ge-
weest. 
Nicolette Geveke en Ton Verhoora volgen een tweeweekse cursus 
aan de School  for Freedom  in Berlijn. 
Onze voorzitter bezocht op uitnodiging van de  United States 
Council  de  Annual  Conference van deze organisatie in Washing-
ton D.C.. Verder woonde hij op uitnodiging van het Poolse Co-
mite  voor Europese Veiligheid en Samenwerking een conferentie 
over ontwapening in Warschau bij. 
JOVD-vertegenwoordigers waren aanwezig op een bijeenkomst, 
waarop de Belgische premier Tindemans gegevens kwam verzamelen 
voor zijn rapport over het Europese Parlement. 
Met een delegatie van de  Young Conservatives  werden in Amster-
dam besprekingen gevoerd over het verder uitbreiden van de we-
derzijdse contacten. Deze delegatie liep een estafette-tocht 
van York naar Amsterdam, o.a. om Nederland te bedanken voor 
de steun in de "Keep  Britain  in  the Common Market"-campagne, 
Op internationaal gebied werd dit jaar op zeer prettige wijze 
samengewerkt met de LSVN. 
Zij tenslotte nog opgemerkt dat de diverse reizen nooit op 
kosten van de JOVD gemaakt werden en dat er in de toekomst te 
weinig financiële middelen zullen zijn om dat wel te doen. 
Incidenteel was subsidie mogelijk via het PJK. 

Ede., 10 oktober 1975 R.W.W. Jager 

Algemeen Secretaris 
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ERRATA 

pag. 3 regel 38. Aan het begin van de regel is de letter 
weggevallen. 

pag. 7 regel 51. Tussen "in en diverse is de spatie weg-
gevallen. 

pag. 9 9  regel 39.  Tweede woord. Voor de is de letter 
weggevallen en erna de letter t. 

pag. 9, regel  49.  Na !nam?  is het woord 'af' weggevallen. 

pag. 10, regel 30. Na 'moesten" is het woord worden wegge-
vallen. 
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