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HET PARLEM"E"NTAIRE JAAP i _0,77/19_7T IN VOGELVLUCHT BEKEKEN 

Het jaarverslag over bet verenigingsjaaL 1976/1977 eindigde 
met de zinssnede dat  politick  Nederland nog steeds in 
spannnq  ac] Lo  wel'- kabinet do voriciezinqon van mei 1977 
zou voortbrengen.Het resultaat is bekend.Ondanics de grootste 
verkiezingsoverwinning ooit door een politieke partij in 
Nederland bebaald,vertrok de PvdA naar de op positiebanken 
Wdt niemand verwacht had eebeurde,de VVD kreeg een part 
van de regeerrnacbt en onze landelijk zedenmeester Dries 
van Agt werd premier. 

Het is dit kabinet van Agt-Wiegel dat centraal heeft gestaaan 
in de binnenlandse  politick  dit afgelopen verenigingsjaar. 
Alom waren vraaqtelçens gezet bij de overlevingskansen voor 
het kahinet,seker nadat 7 "cbristen-]gyalisten "e toch 
al niet zo stabiele rogeringsciub nog verder deden wankolen. 

Nu,na  bran n jaar van Agt-Wiegel, zijn de verbalen over 
de verkiezinieskensen van het kabinet verstomd.De opvatting 
overheerst dat dit kabinet best eens de volle vier jaar zou 
kunnen volmakon. 
Voor deze opvallende omslag in de opinie van de politieke 
smaakmakers vallen verschillende oorzaken aan te geven. 
Zo ken gewezen worden  on  de theorie van d.c leidse politicoloog 
van Gunsteran,die er op wees dat politieke crises heden ten 
dage niet in bet Parlement doen veeleer in het Kabinet zelve 
ontstaan.In dit Kabinet van "vrienden" (van Agt) kan een 
dergelijke crisis niet licht verwacht worden.Zo wees de par-
lementaire behandeling van Destek 1 81 duidelijk uit, dat bet 
Kabinet een vrij homogene visie beeft,met uitzondering op 
bepaald ter tveïre3mnthrinter van sociale zaken Albeda 
En in bet Parlement velt  on  basis van de huidige stand van 
zaken geen crisis te verrachten. 

e  CPA  spoelt haar favoriete 5:30  ----letje van geven en nemen 
maar zal bet wel ui haar hoofd. laten dit Kabinet echt cle 
voet dwars te ;etten.Eo de VVD zit nu niet bepaald in de 
posliec om erg boq van ee toren te b lazen, 

Maakte het afgelopen parlementaire jaar duidelijk dat de 
positie van bet Kabinet stabiel is, de vraag ken wel gesteld 
worden in hoeverre bot optreden van deze Regering heeft 
bijgedragen tot moer leuke dingen voor liberale  mensen. 
Blijlchaer is do Christen democratische omkiemming erg sterk 
want vcei 'libereals' is er (nog) niet uit do kabinetskoker 
voort ceko-aen 
Pet ecoromiscb beleid is weliswaar wet in liberale zin aange-
past, doen op nor qeb:ied van do individuele vrijheid van de 
mens en hot c.ccodrcn van zo gelijk mogelijke kansen voor de 
mens cm zich zslstendig to ent het plaatje is he plaatje nog leeg. 
Hetahortusveoretel ncr dit Kabinet zal in dit kader als 
toetssteen wo::lon qbruikt van de liberale invloed 
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D'66,versterkt te voorschijn gekomen met de verkiezingen van 
1277 heeft onder leiding van haar voorman Terlouw het afge-
lopen jaar zich sterker geprofileerd.Zij brak los uit de 
sterke omstrengeling van de PvdA en poogde op verschillende 
terreinen inhoud te geven aan haar leuze "redelijk alter-
natief".Dc partij lijkt definitief op de weg terug  on  dit 
geeft destemeer aanleiding voor de JOVD do contacten met 
P 66 te verdiep en, de waarschuwing van haar oud-erevoorzitter 
drs. P.A.I(orthals indachtig dat verdeeldheid onder de 
aanhangers van het liberale erfgoed de grootste bedreiging 
voor hot liberalisme vormt. 

Gegeven de sterke CDA-invloed in het Kabinet,maar met name 
in het Parlement heeft de JOVD tot taak de VVD-fractie te 
te prikkelen te vechten voor een wezenlijk stuk liberale 
inbreng in het beleid. 
Vele JOVD activiteiten,congrcsmoties en bestuursverklaringen 

,vallen ..vanuit dit gezichtspunt direct te verklaren. 
DeJOVD staat op de drempel van haar dertig jarig bestaan. 
Het afgelopen parlementaire jaar maakt duidelijk dat een 
JOVD met als doelstelling te fungeren als het geweten van 
het liberalisme niet eemist kan worden 



J A A V ER S L AG 1977- 1978 

De politieke activiteiten van de J.O.V.D. 
jaar 1977 1978 

Algemeen 

3. 

in het verenigings- 

Het politieke boofd.bestuursbeleid is er in het afgelopen jaar 
op gericht geweest een drietal doelstellingen te realiseren. 
Deze doelstellingen waren het vergroten van de kring van mensen 
die zich actief niet de J.O.V.D.-politiek bezighouden; meer na-
druk te leggen op de studie-functie van de J.O.V.D. en het 
vergroten van het aantal contacten binnen de VVD en D'66 om 
zodoende meer mogelijkheden te scheppen, J.O.V.D. standpunten 
door te sluizen. 

Het hoofdbestuur heeft de doelstellingen die ze zich had ge-
steld, getracht te verwezenlijken door het kiezen van con-
gresonderwerpen waar iedereen wel  ens  over nagedacht heeft; 
het opensteLlen van de landelijke commissies voor iedereen, 
het vergroten van het aantal commissies; het maken van uitge-
breide moties; het organiseren van kadercursussen; het orga-
niseren van een themadag; het voeren van gesprekken met hoofd-
bestuur, afdelingsbesturen, kamercentrales  etc.  van VVD en 
d'66; door het kandideren van J.O.V.D.'ers-voor de landelijke 
commissies van zowel VVD als D66; door het houden van spreek-
beurten, gesprekken met afdelingen  etc. etc.  

Dit zijn slechts wat voorbeelden van wijze waarop het hoofd--
bestuur heeft geprobeerd haar doelstellingen te realiseren. 
Of-  we hierin geslaagd zijn of niet kunnen we zelf moeilijk 
beantwoorden. Het is aan de vereniging om hierover een oor-
deel te vellen. Het hoofdbestuur ic.an  slechts objectief aan-
ge-ven wat de activiteiten zijn geweest. 

Het hoofdbestuur heeft het afgelopen jaar een aantal commis-
sies dieaan het eind van het vorig jaar waren ingesteld, in-
gevuld. Daarnaast zijn er dit jaar een aantal commissies bij 
gekomen. 

Lentb.:iu'J'.:)mj;a.s 

Do lendbouwcomrnissie bestond het afgelopen  jar  uit' 12 mensen. 
Het hoofdbestuur heeft op verzoek van de commissie samen met 
do commissie een kadercursus georganiseerd. Door gebrek aan 
belangste]lincç heeft deze cursus geen doorgang kunnen vinden. 

De ondewi. i scommissie 

De onderwijscommissie bestond het afgelopen jaar uit 9 mensen. 
De ccmiissie heeft een rapport over de contourennota samenge-
steld Dii: ra-pport is onder verantwoordelijkheid van het hoofd- 

uitgebracht.  Near  aanleiding van dit rapport, waarvan 
inmiddels de: 2 oplage is uitgegeven, heeft do commissie een 
gesrrek met minister Pais gehad. 
Do cormissie is ab;eer bezig met een nieuw onderwerp. 



Commissie verkeer en vervoer 

De commissie verkeer en vervoer is op 3 december 1977 inge-
steld en bestond uit 6 mensen De commissie zou zich gaan 
werpen op do voor- en nadelen van hot gratis openbaar vervoer.  
De opkomst op de vergaderingen van de commissie was echter 
zo gering, dat er nog nauwelijks aan gewerkt is. 

Commissie volkshuisvesting en R.O 

De commissie volkshuisvesting en R .O. is op 3 december 1977 
ingesteld en bestond uit 8 mensen, De commissie heeft zich 
bezigg ThouJon niet de problematiek van de jongerenhuisvesting 
Een rapport hirover is n het oindstacIium en zal binnenkort 
het dglicht  Zion  In verband hiermc en gericht op de verdere 
tudc Jaè 

de J,O,V,D.'ers gehouden. Op het moment dat dit jaarverslag ge- 
schreven werd is de uitslag nog  nit  beknd 

- 

:iJj 1:.;t 'j.•: J J:o.Je: D) 

- 

-- 
, :f. verzoek'-  va?i c dcl çUecht heeft net'hoofdbestuut de 
cörnmisiévanelie 'n politi(\tlngcsteld  PiëroVer is 
áäIing in 
ver is er echter nog maar 1 

rs.o Lc  I:1.; .'rj o H e.L? ' 

Commissie-welzijn 

De commissie welzijn was een ad hoc commissie ter voorbereiding 
van de congresresolutie over het welzijnsbeleid. 

Commissie sportbeleid  

Dc  commissie sportbeleid was eveneens een ad hoc commissie 
ter voorbereiding van de congresresolutie over ut sportbeleid 

RESOLUTIES 

Het hoofdbestuur heeft bet afgelopen jaar, al dan niet in sa-
menwerking met een ad hoc commissie 3 resoluties aan de vereni-
ging gepresenteerd. De resoluties waren resolutiemedia--beleici 
(Dordrecht); resolutie : sportbeleid; (Sloten); resolutie welzijns-
beleid. 
De resolutie media-beleid is na een uitvoerige discussie aan-
vaard. D.e resolutie sportbeleid lS:Qp het congres in Sloten 
niet geheel afgehandeld. Op het mornnt van het gereedkomen van 
dit jaarverslag wordt de laatste (schriftelijke) stemming over 
deze resolutie gehouden .  
De resolutie welzijnsbeleid, een uitvoeisel van de discussie 
over de 'bouwstenen welzijnsbeleid', is eveneens in het eind-
stadium Ook hierover vindt op dit moment een schriftelijke 
stemming plaats 

- ---g :- - 

MOTIES 

Op de verschillende congressen werden de volgénde moties aan-; 
genomen 

Staphorst 

- motie ,van het district Noord over de spreiding van Rijksdiensten 



om 

motie van ho t district Noord over de televisierubriek 
Den Haag Vandaag 

- motie van het district Noord over de demonstratie tegen de 
neutronenbom 

- motie van het hoofdbestuur over de ongehuwdendiscriminatie 
- motie van het hoofdbestuur over alternatieve samenlevings- 
vormen 

- motie van het hoofdbestuur over een internationaal secre- 
taris in het hoofdbestuur van de VVD 

- motie van het hoofdbestuur over de Bondsrepubliek Duitsland 
- motie van de afdeling Den Haag over het internationaal 
terrorisme 
motie van het district Noord over de schendingen van de 
rechten van de mens in Zuid-Afrika 

- motie van het hoofdbestuur over de CDA-VVD coalitie 
- motie van het hoofdbestuur over de Zuidmolukken (I) 

Dordrecht 

- motie van het hoofdbestuur over de Zuidmoluicken  (II)  
- motie van de afdeling Amsterdam over Argentinië 
- motie van de afdelingen Harlingen- Franker, Sneek, Leeuwarden 
en Drachten over de noordelijke infra-structuur 

- motie van het hoofdbestuur over de vrouwengevangenis 
- motie van de afdelincr Amsterdam over de oprichting van een 
liberale werkgroep mediabeleid. 

Sloten 

- motie van het district Noord over het zigeunerbeleid 
- motie van de afdeling Noord-Veluwe over de monumentenzorg 
- motie van het hoofdbestuur over het decoratiestelsel 
- motie van de afdeling Meppel over de "kleine scholen' 
- motie van de afdeling Rijvodel (Delfiand) over het wereld- 
jeugdfestival in Cuba 

- motie van de afdeling Leiden over de Schiphollijn 

HOOFDEESTUURSVERIKLARI NGEN 

Het hoofdbestuur gaf het afgelopen jaar de volgende verkla-
ringen uit .- 
- verklaring over de CDA-VVD coalitie (20 november 1977) 
- verklaring over een in te stellen mensenrechtencommissie 
(19 februari 1978) 

- verklaring over het wereldjeugdfestival in Cuba (19 mei 1978) 
- verklaring over  Veronica  (2 juli 1978) 
- verklaring over de weddeverlaging I (22 augustus 1978) 
- verklaring over de weddeverlaging  II  (19 september 1978) 
- verklaring over Iran (11 september 1978) 
- verklaring over het- "NS gezinsabonnement" (9 oktober 1978) 

THEMADAG 

Op zaterdag 7 oktober 1978 heeft het hoofdbestuur een themadag 
over het Justitiebeleid georganiseerd. Naar aanleiding van deze 
themadag heeft het hoofdbestuur een aantal J.O,V,D."ers ge-
vraaci om samen mat het hoofdbestuur een "zwartboek" te schrij-
ven 



Het zwartboek wat aan minister de Ruiter is aangeboden, bevatte 
12 onderwerpen gelegen op het ustitigterrein. Het zwartboek 
is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur, 

NOTA'S 

Naast de reeds genoemde nota's (onderwijsnota, nota jongeren-
huisvesting) wordt onder verantwoordelijkheid van het hoofd-
bestuur gewerkt aan 

- nota over energievraagstukken 
- nota over de euthanasie 

POLITIEKE VRAAGBAAK ------------ 
Op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven wordt er 
op volle toeren gewerkt aan een nieuwe meer uitgebreide, poli- 
tieke vraagbaak. Deze zal op het jaar congres gereed zijn. 

PJK (Politiek Jongeren Kontakt) 

Evenals in voorgaande jaren bestonden er in het afgelopen jaar 
uitstekende contacten met het PJK. 
J.O.V.D. werd dit jaar in het PJK-bestuur vertegenwoordigd 
door Reinout van Bruggen. 

Het hoofdbestuur heeft dit jaar 1 verklaring aan het bestuur 
van het PJK voorgelegd., Het betrof hier de hoofdbestuursver--
klaring over een in te stellen mensenrechtencommissie. Deze ver-
klaring werd niet door alle bij het PJK aangesloten organisa-
torisch gesteund. 

Het hoofdbestuur heeft in het bestuur van het PJK de volgende 
verklaringen gesteund, 

- verklaring van Amnesty International over de afschaffing van 
de doodstraf (maart 1978) 

- adhesiebetuiging aan de hngerstake±s in Chili (mei 1978) 
- verklaring over de afschaffing van het kroonberoep in Ruim- 
telijke Ordeningszaken (29 mei 1978) 

- protest tegen het doodvonnis van 'iahlangu (zuid-afrikaan) 

In de werkgroep Politiek Jongerenwerk heeft J,O.V.D.-stafmede-
werker Karin Veneman sinds kort zitting. 

Gijs de Vries en Frank de Grave hadden zitting in de werkgroep 
subsidiëring politiek jongerenwerk van het PJK. 
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JAARVERS LAG 1977 - 1978 

CONGRESSEN 

In het afgelopen verenigingsjaar werden de volgende kongressen 
gehouden 

5-6 november 1977 te Staphorst, jaarcongres 
4-5 maart 1978 te Dordrecht, wintercongres 
17-18 juni te Sloten, zomercongres 
9 s.epteniher te Ede, buitengewone algemene ledenvergadering 

Staphors t 

Het thema van het jaarcongres was het welzijnsbeleid. Tevens 
werden de gebruikelijke statutaire --onderwerpen -behandeld. 
Uitgenodigd voor dit congres waren de heer Vonhoff, VVD-bur-
gemeester Utrecht, de beer Meyer, PvdA (ex) staatssecretaris 
CRM. 

De beer Meyer had afgezegd. Er was toen te weinig tijd een 
en ander uit te nodigen, zodat de heer Vonhoff alleen zijn 
visie gaf op welzijn en andere onderwerpen. In een prettige 
sfeer werd met hem in discussie getreden. 
De resolutie welzijn werd door tijdgebrek niet behandeld. 
Het aantal deelnemers bedroeg 132. 

Dordrecht 

Het thema van het wintercongres was het mediabeleid. 
Als sprekers waren uitgenodigd de heer.Keja (VVD) en de beer 
Roethof (PvdA). 
De resolutie mediabeleid werd volledig, behandeld. Ondanks het 
feit dat boerenkool niet altijd even lekker behoeft te zijn, 
was bet inhoudelijk een succesvol congres. 
Er waren +, 140 deelnemers, 

Sloten 1 

Mede Lv,m, het ere1dkampioenschap voetbal werd als thema 
voor het zomercongres het sportbeleid gekozen 
De heren van Zijl  (Ned.  Sport Federatie),  Worrell  (PvdA) en 
Trippels (VVD). 
Dit uitermate goed verzorgde congres werd helaas enigszins 
overschaduwd door problemen rond kandidaturen van hoof dbe-
stuursleden. Mede daardoor was het niet mogelijk om de reso-
lutie Sportbeleid volledig te behandelen. Erwetd een com-
missie ingesteld die de amendementen zoudePvërWërken en het 
resultaat tijdens een B.A.L.V, zou voorleggen .  
Er waren 188 deelnemers. 

Ede 

D& agenda van deze buitengewone algemene ledenvergadering be- 
stond uit - - 

- het rapport van de commissie Lantain inzake de kandidatuur 
van de heer Linschtën 

- het rapport inzakede 1 heer van Lith 
- resolutie sportbeleid 
- resolutie welzijn 
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Ede 

9 september 1978 werd een verenigingsraad in Ede gehouden 
Geadviseerd werd om: 
- tot hoofdbestuur te verkiezen op het jaarcongres 
voorzitter - Frank ,de Grave 
vice-voorzitter Politiek - Rinö Schreuder 
vice-voorzitter Organisatie - Robert de Hazewinkeirnan 
algemeen secretaris: -Norbért Klein 
tweede secretaris - geen advies 
penningmeester - Jan den Dekker 
internationaal secretaris.. - Sipke Swierstra 

- het principe tot verandering van de verenigingsraad door 
het hoofdbestuur te laten uitwerken. 

HOOFDBESTUUR 

Bij aanvang van :het: verenigingsjaar: 

voorzitter Gijs deVries: 
v.v. politiek Ad de Laet 
v.v. organisatie Monique Bouman 
algemeen secretaris Iris Lantain-Kersten 
penningmeester. Klaas Rooze 
tweede secretaris Rino Schreuder 
internationaal secretaris Frank de Grave 

Gekozen werden tijdens het congres te Staphorst: 

voorzitter Gijs de Vries 
v.v. politiek Reinout van Bruggen 
v.v. Organisatie Monique Bouman 
algemeen secretaris Iris Lantain-Kersten 
penningmeester Jan den Dekker 
tweede secretaris Rino Schreuder 
internationaal secretaris Frank de Grave 

Na het congres teDordrecht was,  het hoofdbestuur als volgt 
samengesteld: 

voorzitter Frank de Grave 
v.v. politiek Reinout van Bruggen 
v.v. organisatie Rino Schreuder 
algemeen secretaris Iris Lantain-Kersten 
penningmeester -. Janden Dekker 
tweede secretaris Norbert Klein 
internationaal secretaris Sipke Swierstra 

Na het congres te Sloten was de samenstelling van, het Hoofd-
bestuur: 

voorzitter Frank de Grave 
v.v. poliek Reinout van Bruggen  
vv.  organisatie Rino Schreuder 
algemeen secretaris Norbert Klein 
penningmeester Jan den Dekker 
internationaal secretaris Sipke Swierstra 



9. 

Het congres nam het rapport Linschoten aan, waarop Robin 
L1inscboten. verkozen werd tot Tweede Secretaris. 
Ook het rapport van lAth werd aangenomen, zodat er inzake 
kandidaatsstellingen van het hoofdbestuur uitgesproken werd 
dat er geen unfair spel gespeeld. werd. 
Door tijdnood konden beide reso luties niet behandeld worden. 
Besloten werd om hiervoor een schriftelijke ledenvergadering 
uit te schrijven. 

THEMADAGEN 

15 oktober 1977 te Amsterdam 
thema2 het 11,1. olukse vraagstuk 
Sprekers waren - deheerManusama (RMS), de  hear  Matalessy (VZJ) 
prof. Baudet en mej.Kappeyne van de Copello (VVD). 
Deze zeer succesvolle themadag in Krasnapoisky kan zeker 
gezien worden als een goede bijdrage tot een wederzijds begrip 
inzake het Molukse vraagstuk. 

7 oktober 1978 te Rijswijk 
thema Justitiebeleid 
Spreker waren de heren  Schwarz  (D'66), Kosto (PvdA) en Nijpels 
(VVD) en mevrouw Korte- van Hemel (CDA). 
Deze helaas matig bezochte themadag stond inhoudelijk op een 
hoog niveau. 
Minister de Ruiter nam het door de J.O.V.D. uitgegeven Zwart- 
boek Justitie in ontvangst, 

VERENIGINGSRADEN 

Arnhem 

Op 14 januari 1978 werd een verenigingsraad gehouden te Arnhem. 
Geadviseerd werd om het secretariaat naar Amsterdam te verhui-
zen. 
Een verzoek .tot royement was niet meer van toepassing, omdat de 
betreffende persoon al zijn lidmaatschap had opgezegd. 
De verenigingsraad adviseerde positief over de kandidatuur 
van Norbert Klein voor de functie van 2e secretaris, Sipke 
-B;Swierstra voor de functie van internationaal secretaris, 
Rino Schreuder voor de functie van vice-voorzitter Organi-
satie en Frank de Grave voor de functie van landelijk voor-
zitter. 

Utrecht 

Zaterdag 29 april 1978 werd een verenigingsraad in Utrecht 
gehouden. 
Geadviseerd werd om  

hat  HB-voorstel tot een beter verloop van de congressen 
over, te nemen- :- 

- :geen lustrumbijdrage van 50 cent aan de leden te verplichten 
Norbert Klein 'tot  Algemeen Secretaris te verkiezen. 

De verenigingsraad gaf geen positief advies over de kandida-
teur van Petra de Lange van 2e secretaris. -Petra heeft zich 
later teruggetrokken. 
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De l:t v m tteJe ccetais bleef vacant en werd waarçje-
:omen OC)  dc  a7etred5na 

O  hat  hi:inqe:e congres te Ede werd tot tweede secretaris 
verkaer Robin T»inschotei:. - 

LOL hooP eao' 7e'-na3erdc n bet afgelopen verenigingsjaar 

77 13 to Utrecht 
17 deccnbr te Zwolle 

1978 7 1 :aunri te Nijmegen 
4 iebruar:L: te Utrecht 

19 maart te Paterswolde 
0 rarr el-. ±2 april reSt. Maartenszee 

16 april te Amsterdam 
10 mei telefonisch 
20 OLO1 t Zwolle 
10 juni te Nijmegen 
27 juni . te Groningen 

2 telefonisch 
3 aeu9t1r te Amsterdam 
2 ctnbe: te Amsterdam 

29+39 .::erember e:i 1 okt.te Noordwijk 

en sLeads beÏegikIq zijnd secretariaat gaf ons liet afge-
1 ar de r dJ ge veranderingen 

.-- - ' LL LII 

Op 1 j 978 verliet Teddy Koning ons; zij werd door 
c ucu - ' 'pril opgcolgd door Jenny-Stuk-- 

P2e2. v:in LILb cer1i et hel secretariaat op 1 juli. 
Jenny Steek-Jonker ging 1 september het secretariaat verlaten. 
0: 1 eolembcr Rw-ej a].s part-time medewerkster Conny  Guide- 

-ere  on  het secretariaat. 
in hal kader van c interim maatregel jeugdige werkelozen 
eard 18 ae:Itember Yvonne (raihenhos full-time aangenomen. 
9O 1 oktober werd. :r.. Karin jeneman onze adjunct-secretaris.  

bag ian 'c 1ercn glngs]aar was het  secretariaat  
cj:Ui5VOi;t in De :-aag bij de Telderstichting. 
lJoordal d Stikkers:ichting  ward  opgericht, kon de J.O.V.D.  

'ear  nieuwe ru..ao ::ïjcjen in eer zgn, "liberaal pand" te 

Or 1 feb:  an  rc.rd er verhuisd naar een noodkantoor in het 
Stikkc'a huis, ccr tel van tegenslagen werd de verhuizing naar 
aus, definiLiav uiner terenqeJiouden. Bij het schrijven van 
dit •.:VCi]q iran da verhuizing gepland per 1 november. 

boor de bo'onsteanda ontwikkelingen heeft het secretariaat niet 
ycliedig na, :: wens gefunctioneerd. 
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Uitgaves 

- HB-Info 
Het HB-Info, het hoofdbestuursmededelingonblad voor afde-
lingen en districten verscheen in een oplage van 200 ex. 
12 maal. 

- Herdrkkernprogramma en de Onderwijsnota 
- Herziene versie Organisatorische Vraagbaak 
- Adressenvraagbaak 
- Zwartboek Justitie 
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JAARVERSLAG 1977-1978 

ORGANISATIE —  
Het afgelopen J 0 V D -jaar heeft op het organisatorische 
vlak in het teken gestaan van een-verdergaande groei gevolgd 
door een zekere consolidatie, 
De uitbreiding kwam tot stand door de oprichting van de vol-
gende nieuwe afdelingen: 

- 12 december Purmerend 
- 10 februari Harlingen/Franeker 
- 17 februari Doetinchem/Zevenaar 
- 17 februari Zeeland 
- 24 februari Noord-Oostpolder 
- 3 maart Heerenveen 
- 20 maart Dronten 
- 20 maart Hoorn/Enkhuizen 
- 8 april Haarlemmermeer 
- 14 april Asperen/Leerdam 
- 8 mei Waalwijk/Drunen 
- 12 mei Venlo 
- 19 mei Oostelijke Mijnstreek 
- 22 mei Midden Drente 
- 30 mei Gouda 
- 1 juni Twente 
- 18 september Apeldoorn 
- 20 oktober Castricum 

Plan 2000 

In het kader van het Plan 2000 is het ledenaantal van de J,O.V,D, 
in één jaar tijd met ruim 50% verhoogd. Drie verkiezingen 
hielpen deze groei tot stand komen, maar vooral de Vliegende 
Brigade heeft zich enorm ingezet om dit resultaat te bereiken. 
De groei, en ook de consolidatie is tot stand gebracht door de 
volgende mensen die in dit jaar lid waren van de Vliegende 
Brigade: 

- Tiddo Bresters (Leiden) 
- Lex van  Emden  (Amsterdam) 
- Theo Fikkers (Zuidlaren) 
- Erik van der Helm (Drachten) 
- Gerrit  Heinen  (Amersfoort) 
- Jaap Kwint (Meppel) 
- Bart Lijdsman (Den Bosch) 
- Reinier van der Pol (Noord Veluwe) 
- Mike Rijken (Tilburg) 
- Marianne  Vermeer  (Soest) 
- Frank van der Vorm (Dordrecht) 
- Robert de  Haze  Winkelman (Leiden)  

Dc  Vliegende Brigade heeft zes maal vergaderd; op 10-12, 14-1, 
5-3, 29-4, 17-6 en 9-9, 

VRAAGBAAK 

Ter begeleiding van alle (nieuwe) afdelingen werd de Orga-
nisatorische Vraagbaak, die vorig jaar voor het eerst werd 
gedrukt, herzien en opnieuw uitgegeven. Nieuw zijn in deze 
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teedc uitgave o.a. de hoofdstukken over congressen, algemeen 
secretariaat en discussie- en vergadertechniek. 
Los van de Organisatorische Vraagbaak werd in dit verenigings-
jaar voor het eerst een adresboekje uitgegeven op A-6-formaat. 
Er is een systeem opgezet om de afdelingen regelmatig wijzi-
gingen door te geven. 

Algemeen secretariaat 
De vereniging heeft organisatorisch enorm kunnen profiteren 
van een constante bezetting van het Algemeen Secretariaat. 
Het verenigingskantoor in Amsterdam Werd echt een  'nerve-
centre'  voor de vereniging, met alla communicatieve voorde-
len van dien. 
Ook het HE-Info kon regelmatig verschijnen (12x) dankzij dit 
secretariaat. 
Vermeldenswaardige publicaties dit jaar in het HE-Info weren- 

-.vervolgartikelen op het Plan 2000 
--activiteitenkalenders van afdelingsactiviteiten 
- levensbeschrijvingen van HB-kandidaten 
- mededelingen van de verschillende HB-leden 
- herdruk van de lijst 'Een daar vragen voor jouw afdelings- 
bestuur' 

-- samenvatting van het standpunt van het EB van de VVD t.a.v. 
de J.O.V.D. 

- artikelenserie m.b.t. de actie een internationaal secre- 
taris voor de VVD 

Voorstel tot structuurverandering van de J.O.V.D. 

Vijf uiteenlopende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het 
hoofdbestuur  on  de verenigingsraad van `9 september heeft 
voorgesteld de verenigingsraad anders te gaan structureren 
dan tot nu toehet geval was 

1. Noodzaak tot decentralisatie van de J.O.V.D., vergroting 
van hetdraagvlak van het algemene beleid 

2. Problemen die ontstonden door het verdubbelen van hOt 
aantal leden van de raad o.g.v. het grote aantal nieuwe 
afdelingen 

3. Herziening van de statuten 
4. Problemen rond de reglementaire plaatsbepaling van de 

Vliegende Brigade. Deze aanvankelijke ad hoc commissie 
moeten worden ingevoerd in de statuten en het huishoude-
lijk reglement 

5. Behoefte aan regionalisatie van de vereniging o.g.v. 
de groei van het aantal afdelingen. 

Tijdens de Jaarvergadering in Maastricht zal een definitief 
voorstel worden behandeld, 

raad van Beroe 

In het verenigingsjaar werden door de Raad van Beroep twee 
zaken behandeld, 
De Raad deed uitspraak in het Beroep dat de afdeling Rijvodel 
(nu Deifland) aantekende tegen de beschikking van het Hoofd-
bestuur over de gebiedsgrenzen van de afdeling. 
Ook deed zij uitspraak over het beroep dat beide partijen had-
den aangespannen tegen een beschikking van het Hoofdbestuur 
m.b.t. interne problemen in do afdeling 't Gooi, 
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JA A.R VER S LA .G 19.77/1972 

DRIEMASTER 

Oo I oktober 1977 bddc in de P emtcrcd2ct1e zitting 
Bert van de Stoel (hooidredacteur) ,Ardwin Lantain,Gerard 
Dorriks,flert Kramer en Frank de Grave als auditor namens 
het Hoofdbestuur. 
Op 1 oktober 1978 bestaat: de redactie uit Gijs do Vries 
(hoofdredacteur) ,Ardwin Lntai:c.; Gerard Derriks, Roei Schro-
tenhoer en Jan den Dekker als PB-auditor 
In het laatste deel van 1977 ie nog n Driemaster verschenen 
een dUbbeldik1 Euromaster' vol informatie over Europa. 
In die periode beraadden Hoofdbestuur en redactie zich over 
do mogelijkheden tot kwalitatieve en kwantitatieve verbetering 
van het bladDit resulteerde in  eon  beleidsplan voor 1978, 
wae.rin tien Driemasters zouden verschijnen,waarvan twee 
thenianummers.Nede door de hoqero frequentie lukte het de 
politiek meer continu te volgen  on  zo te helpen  dc  invloed. 
van de JOVD te verçroten.Dooi de stijging van het ledental 
van  dc  .JOVD is de oplage geleidelijk gestegenJet inzet 
van alle krachten is getracht de verzending zo goed mogelijk 
te organiseren,onder meer door periodieke contrôlemogelijk-
heden voor de afdeling te schenpén.Hede door de hogere 
oplage bleek het mogelijk hetbureau van Vliet te interes--
seren in de werving van advertenties.Dit gebeurt sinds het 
wintercongres, . .... . 

In 1978 zijn inmiddels 7 1n1mmere verschenen,waaronder een 
thamanummer over justitiOheibi.d.iet blad blijkt in liberale 
kring van hoog tot laag (en ook daahuiten) nauwkeurig 
gelezen te worden. 
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JAARVE RS LAG 1977 - 1979 

Internationale Activiteiten J.O.V.D. 

Gedurende het Verenigingsjaar 1977-1978 zijn twee personen 
in het H.B. belast met het beheer van het Internationaal 
Secretariaat. Tot het Wintercongres in Dordrecht: 

Frank de Grave 
Sipke B. Swierstra 

Er functioneerden vier internationale commissies te weten: 

Commissce Verenigde Naties Sipke B. Swierstra voorzitter 
Rob  Vermeer Secretaris 
Marianne v.d. Meulen 
Bart Lijdsman 
Arjan v. Rijn voorzitter na 
maart. 
Michael Toorop 
Kees Nederhof 
Bob v. Zanten 
Gerard Derriks 
Ronald. v.d. Velden 

Commissie Oost Europa Robert Polman-Tuin voorzitter 
Cees van Feukenincr 
Poelof HouwincT 
Lex van  Emden  
Nico Wigger 
Juul Maarten 
Godert Tegelberg 
Rijk van Laar 
Willem v.d. Plas 

Commissie Europa 
Cees van Beukening voorzitter 
Tom Verboom voorzitter sinds 
zomer 1978 
Michael Toorop 
Waldeman Wilken 
Norbert Klein 
Rob Oosthout 
Robin Linschoten 
Bart Lijdsman 
Rob  Vermeer 
Lo  Schreuder 

Commissie Ontwikkelinossamenwerking 

Gerard Derriks voorzitter 
Roei Schotenboer  
Allard  Tamsma 
,Anne Sypkers Smit 
Marianne v.d. Meulen 
Fred Vermeulen 
Arjen van Geder 
Petra de Lange 



1) 

De voorzitter van iedere commissie en uit iedere commissie 
nog eén gekozen lid vormden tesamen de overkoepel nde Commissie 
Buitenlandse Politiek. Secretaresse van de Colupo was Marianne  
Vermeer.  Deze Copulo hield zich bezig met de algemene lijnen 
ven het Internationale beleid 

Opgemerkt moet worden, dat niet alle genoemde commissieleden 
gedurende het gehele verenigingsjaar lid van de betrokken 
commissie zijn geweest. 

Activiteiten Commissies 

VN-cie 

- De VN-cie werkte aan een uitgebreide nota over 
die VN, waarin aandacht werk besteed aan voor-
lichting aan de J.O.V.D.-ers en aan do Politieke 
mening van de J.O.V.D. over de VN. 
De nota zal nogvôr het Jaarcongres verschijnen 

- Voorts heeft de VN-cis zich bezig gehouden met 
do kandidatuur van een Jongerenvertegenwoordiger 
in de Nationale Delegatie naar de Algemene ver-
gaderina van do VN. 
Arjan van Rijn werd gekandideerd, alsmede 
Marianne van der Neulen. De seléctie commissie 
van het P.J.K. besloot echter geen J.O.V.D.-er 
bij de Minister voor te dragn. Er zijn tekenen 
die erop wijzen dat de kansen voor de J.O.V.D. 
voor komend jaar gunstig liggen. 

Cie Oost Europa 

Deze Commissie hield zich bezig met de Oost-
West relatie en vervulde met name een intieme 
studiefunctie over deze problematiek,veel aan-
dacht werd besteed aan het verbeteren van hot 
inzicht in historische-politiek ontwikkelingen 
in de Oost-West verhouding. 

Cie Europa 
Het Werkveld van deze commissie betrof vooral 
de E.E.G., de uitbreiding daarvan en de nader-
ende directe Verkiezinoen voor het Europese 
Parlement. Net  name dit laatste aspect was be-
langrijk, men onderhield contacten met verschil- 
lende instellingen waarodier de Europese Be-

weging. De leden van de cie wekkten onder andere 
mee aan de tot standkominq van een Speciaal 
Thema nummer van cie Driemater en informeerden 
ook  on  andere wijzen de J.O.V.D.-ers over het wel-
en wee van Europa. Hun activiteit zal een goede 
generale repetitie blijken nu de in dit jaar 
uitgestalde Europese Verkiezingen definitief zul- 
len plaatsvinden in Juni 1979. 
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Cie Ontwikkelincîs samenwerking 
17.  

Ook dez bie hield zich bezig met een nota. Deze nota Ontw. 
samenwerking is in de eindfase en zal eveneens nog voor het 
novembercongres 1978 uitgebracht  worden. .Leden van de cie 
leverden internataona1e bijdragen aan o a. de Driemaster.  

In dit verslagjaar onderhield de J 0 V D contacten m.b.t. 
internationale zaken met o,a. de vogende Organisaties,: 
EFLRY, WFLRY, LYMES..,- PJK, NKIJ,en NAIJ i.. Ambassades, Europ-
ese Beweging„ Minister buienlandse zaken, Commissie buiten- 
landse VVD. 1 . 

EFLRY - European Federation of Liberal and Radical ..Youth  

Deze organisatie hield weer een aantal studioconferenties over 
uiteenlopende onderwerpen en werd door verschillende J.O.V.D.-
ers bezocht; -. 

Een J.O.V.D-afvaardi.ging van maar liefst 14 mannen en vrouwen 
nam deel aan het EFLRY-zomerkamp in Finland. De Politieke 
en organisatorische besluiten die het meest in het oog sprongen 
waren het besluit om een EFLRY delegatie te struren naar 
het Wereld Jeugdfestival in Cuba (JOVD verzet zich hiertegen) 
en het besluit om aan de WFLRY ( wat in de  World Federation  of  
Liberal  and  Radical Youth)  voor te stellen de WFLRY wekkzaam-
heden te laten verrichten door de EFLRY. Dit laatste besluit 
kreeg gewicht toen de WFLRY in Finland besloot zichzelf op te 
heffen. Naast de EELRY bestaat er in Europa nog een federatie 
van Liberale Jongeren organisaties ni. de LYMEC dit is een 
afdeling van liberale jongerenorganisatie van de EEG-lidstaten. 
Via de LYMES heeft de J.O.V.D. invloed in d.e ELD, de liberale 
party in Europa. JOVD-er Gijs de Vries alg. secretaris-generaal 
werd in september gekozen tot president van de LYMEC. 
Binnen de Internationale activiteiten van het PJK zijn voor de 
JOVD vooral van belang de VN-werkgroep en de Werkgroep Inter-
nationale kontakten. In de VN-werkgroep hadden namens de JOVD 
zitting Arjan van Rijn.. Gerard Derriks en Sipke Swierstra; deze, 
werkgroep verricht zijn werk rond het uitzenden van een jongeren-
vertegenwoordiger naast de Algemene Vergadering van de VN. 

Het N.ICI.J. (Nationaal Comité voor Internationaal Jeugdwerk) is 
opgeheven.Daarvoor in de plaats wordt gewerkt aan een nieuwe 
instelling: Het Nederlandse Platform van Internationaal Jongeren 
werk. Dit instituut moet een schakel gaan vormen tussen de overheid 
en de jeugd en jongerenorganisaties. 
Dood de JOVD is Arjan van Rijn voorgddragen als bestuurslid, van 
dit N.P.I.J. io. 

Er werden contacten onderhouden met de Ambassades van de Ver-
enigde Staten, Nieuw Zeeland en Inonesië; op de Indonesische 
Ambassade werden o.a. gesprekken gevoerd met Zuid-Molukkers. 

Door de VN werkgroep van de JOVD werd een bezoek gebracht aan het 
ministerie van Buitenlandse zaken, ten behoeve van de Nota over 
de V.N. 

In de cie Buitenland van de VVD had op persoo].ijke titel 
zitting de JOVD-er Gijs de Vries; 

De JOVD activiteiten mbt. de Europese Beweging richtten zich met 
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18. 
nam op 4rct ZU~Zo Verklezïagen,.  
,é !.13. verstrekt ons een subsidievoor een aenta1act.vtteiten 
op Europees erreiñ (Themanunimer van de triemastr) Qua lid 
Cees van Beukenirg maakt del uit van het hoofdbestunr van de E.B. 

In Eerbeek werd een Internationaal kaderweekend gehouden 
waaraan werd deelgenomen door een groot eantal leden van 
dé Internationale Comi-nissies. BeThngrijkste inleider ven de 
Was :d..taatsecretaris. van Defensie de Heer;  van Eekelen. 

De JOVD ondeheld' goede bilaterale,•contacten met vddl 
de  British. Young Liberals  en cle Belgische PVV-jongeren. 
)eze  contactor,  (Ie positie van de JOVD binnen EFLRY en 
Lymec zeer ten goede 

Op persoor,ljjke titl,maar met aanbevelingsbrieven van het 
.Hoqf.cThestuur op zak,bezocht JOVD'er Rôclof Höuwind 1ieuw%eeland. 
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