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In verband - met de gewijzigde statuten gaat-dit jaarverslag over 
de periode november 1978 tot en met december 1979. 

Inhoud s dpgave 

hoofdstuk 1 bijeenkomsten 
hoofdstuk 2 hoofdbestuur 
hoofdstuk 3 secretariaat 
hoof stuk 4 . driemaster 
hoofdstuk 5 vorming 
hoofdstÜk 6 1T organisatie ...... 

politieke activiteiten 

Tot mijn spijt is het niet mogelijk,vanwege vertragingen door 
de schrijvers om -de 1iöofdtükkerihñdelenäöver 151nüenlandse 
en buitenlandse politiek,op te nemen 

De uitgves op politiek en internationaal gebied betroffen 
- de toekomst van de parlementaire democratie- 
-politieke vraagbaak .. 

-Handvest als: Handvat 
.. . 

. 

-Europa brochure . 

Uitgegeven Hoofdbestuursverklaringen: 
-persverklaring abortus 
-persverklaring Vietnamese bootvluchtelingen 
-persbericht over  dc  miljoenennota 
-persverklaring kernwapcndiscussie 

Behandelde resoluties 
-resölutie dienstplichtbeleid en legervorming . 

. 

-resolutie energie . . 

Norbert Klein. . 

Algemeen: secretaris. 



Hoofdstuk 1: bijeenkomsten 

a) kongressen 

In het afgelopen verenigingsjaar werden de .volgende kongres.sen.. 
gehouden 11-12 november 1978 - Jaarkongie fe iaastrich 

24-25 maart 1979 Lustumicong'res te Ede 
23-24 juni 1979 - Zornerkongres te Apeldoorn 
24--25 november 1979 - Najaarkongres te Zanvoort 

MAASTRICHT: 
Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken, die op een jaarkongres 
aan de orde komen, werd de tijd grotendeels besteed aan de behande- 
ling van de nieuwe statuten. ...., ..,.:;. : 

Deze statuten werden na de goedkeuring notarieel vastgelegd 
op 19 februari 1979.  

Op de zaterdagmiddag was de heer Rietkerk (VVD) te gast. 
Het aantal deelnemers bedroeg 137. .. 

Als algemene opmerking valt bij dit kongres dat hier-
mee het comfort tijdens de kongresn behoorlijk werd- verhoogd, door-
dat sindsdien alle kongressen in zeër goede hotels (bij voorkeur 
'Golden  Tulip')  voor een redelijke prijs worden gehouden. 

EDE: 
1979, dertig jaar JOVD. 

.. . 
.• 

Een gebcurteviis die op grandioze wijze gevierd moest worden 
Een speciale lustrumcommissie had de e organisati in handen. 
Het thema was 'De toekomst van de parlementaire democratie". 
Ter gelegenheid, hiervan werd een speciaie.uitgav gemaakt,  waaraan 
vele prominenten hun bijdrage leverden Dit werd 15 maart 19.79 ,  
aan de minister-president Van Agt aangeboden 
Tijdens dit kongres werd er over dit onderwerp een. diskussi..tussen.  
mw.  Kappeyne van de Coppello (VVD), de heer Zeevalkiñg (D' .6.), . en... 
de heer van Thijn (PvdA). 

De heer Geerscma 'crd tot ere-voorzitter benoemd De heren Wiegl 
en Nijpels werden tot ereleden benoemd. 

. .......

en

...

v

.......

.•..  

De heren ' Jane- ei n der Soel wei-den benoemd tot ledan ver-
dienste 

Tenslotte valt te memoreren, dat een groots feest met.j.azzband en 
discotheek d3 avond afsloot en :ondgmiddg een zanggroep het 1usrum 
kongres beëindigde.  
Aantal deelnemers bedroeg ongeveer 500. . 

APELDOORN: 
 

Het thema van het zomerkon thr enstplichtbeleid  
Staatssecretaris'VaLèñt'hiél'd h'èr een inleiding over. 
's Avonds vond er een diskussie plaats tussen de voorzittersvan 
de VVDM en de AVNM. 
De resolutie werd op 2 stellingen na behandeld. 
Aantal deelnemers: 146. 

ZANDVOORT: 
Het energiebeleid als thema is vaak een gok. De resolutie hiervoor 
kon slechts voor de helft behandeld worden als gevolg van een iet- 
wat uitgelopen huishoudelijke vergadering. 
Minister van Aardenne sprak het kongres toe. Hierna was een diskussie 
tussen de beer Hoogendijk (aktie Strohalm), de heer Hoog (ECN) en 
een medewerker van laatstgenoemde. 
Aantal deelnemers 163. 



3. 
b) Buitengewone Algemene Vergadering 

28 april te Assen. 
De huishoudelijke vergadering stond in het teken van, financiën 
en hoofdbestuurswisseling. De stemmingen werden overzichtelijk 
met bierviltjes verricht 

C) Themadag 

In samer erking met de afd. Rij nrnond werd 3 maart in verband met 
het lustrum van de afdeling een themadag Consumentenbeleid georgani-
seerd, waar de heer Hazekamp (staatssecretaris), dhr. Slagter (hoog-
leraar), dhr. Ravesteyn (consumentenbond), Viergever (VNO) met elkaar 
diskussieerden. . .:. .:. 

dl VereÏginqsraaä 

Op het kongres te Maastricht werd besloten om de verenigingsraad een 
nieuwe opzet. teg;even.; Dit:kbmt in het kort neer op een vermindering 
van het aantal leden en een verkiezing van de leden door de provincies. 
Alle vereniginqsraadvergaderingen werden gehouden in het Stikkerhuis 
te Amsterdam. . .: 

Om de leden financieel tegemoet te komen, werd er een speciale reis- 
kostenregeling ontworpen. . . 

1 10 maart - positief advies Titia Siertsema als landelijk penning-
meester en Jan den Dekker als hoofdredakteur Driemaster 

- overleg over functioneren verenigingsraad nieuwe stijl 
2. 12 mei - de vraag of Hoofdbestuur uitgebreid moet worden 
3. - 

9juni - uitgebreide diskussie over •kandidaturen van Bart Lijds- 
. .: niân en Rob Vermeèr 

- de reiskostenregeling . . 

4. 1 sept, - voorstel nieuwe opzet kongres 
- beleidsnota VVD 

5. 3 nov. - evaluatie verenigingsraad 
- positief advies Março  Swart  als hoofdredacteur Driemaster 
- verhoging contributie met f 1,-- 
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Hoofdstuk 2; Hoofdbestuur 

a) sameneI1±ng 

D.d. 11-12 november 1978 te Maastricht: 
voorzitter Frank de Grave 
vice-voorzitter politiek Rino Schreuder -• 

vice-voorzitter organis. Robert de  Haze  Winkelman 
algemeen secretaris Norbert'Klein -. 

penningmeester Jan den Dekker 
ariterratic-iaal secretar 8ipke Swierstra 

.r2e sertaris Robth Linschoten 
Door een ongeluk kon Rino Schreuder niet funktioneren als  LIB-lid. Hij 
werd t113e1ijk vervangen door de oud-VVP Reinout van.Bruggen. 

P, d. 28 .pril 1989. te. Assen.. 
alle funkties gelijk fm „,u. v penningmeester Titia Siertsema 

D d 23-2 juni 1979 te ApeldQorn 
voorzitter Frank de Grave 
vicevoo-i-zier politiek Bart Lijdsman 
vice-voorzitter organisatieRobert de  Haze  Winkelman —  
a3gemeen secretaris Norbert.Klein 
engneester Titia Siertsema 

Intein secretaris Robin Linschoten 
2e secretaris - Rob  Vermeer  

Op het- njaarskongres te Zandvoort vonden er' geen wisselingen plaats 

b)yre '-acta 

9 december 1978 
14 januari 179 

'- -12 f5ru.ri -f979 
4 maart 1979 
2 april 1979 

29 en 30 april 1979 
8 juni 1979 
27 juni 1.979 
20 augustus 1979 
29 en 30 september 1979 
10 november 1979 
16 december 1979 

Amsterdam 
Deventer 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Schiermonnikoog 
Amsterdam 
Groningen 
Amsterdam 
Lochem 
Amsterdam 
Amsterdam 



5.  

Hoofdstuk 3: Secretariaat 

a) staf medewer1ers 

Door de hogere prioriteit t a v het vormingswerk is mr. Karin Vene-
man vanaf juni 1979 zich grotendeels op het vormingswerk gaan richten 
en kon daardoor minder op het algemeen secretariaat zijn, 
Cbnry Guldemont-Broere is daardoor 2 hele dagen + ½ dag gaan werken 
In het kader van de interim regeling jeugdige werkelozen hebben 
voor ons gewerkt Yvonne 

1. 
 Kraüoenbos (tot 1-2-'79), Ton van der Meer 

(27-81 79 t/m 7-9-'79) en Glione Zandwijken-Snoiji (vanaf 1-10'79) 

a1geme.e aktiviteiten 

Een forse aanzet tot het opzetten van een archief, zowel politiek 
als orcanisatorisch heeft geleid tot een goede basis voor een afge-
rond geheel. 
Het HB-Info verscheen in een oplage van 200 12 maal. 

Naast de politieke uitgaven werden gepubliceerd: 

- Introductienota 
- Politieke Kaeider 1980 
- plaatjes voor afdeingsblaadjes - 

- Lustrurnprogrammabqek 
- nieuwe kernfolders-  

nieuweStatuter. 
adressenvraagbaak -. 

- Wegwijs in politiek Nederland 

Het propagandamateriaal bestond uit twee soorten affiches, buttons 
en stickers, alle voorzien van een nieuw kopje» - 

0 

Hoofdstuk 4 Driemaster 

In november 1978 bestond de redaktie uit Qijs.deVriesthEdredakteur), 
Ardwin Lantain, Gerard Derriks en Roei Schrotenboer. 
In februari 1979 zijn redakteilr geworden flart Lijdsman en lrank  v d Vorm 
In April volgt Jan den Dekker Gijs -de Vr es oaIs hoofdré'daktèur. In 
mei verlaat Ardwin Lantain de redaktieomopgevolgd te worden door 
Jan van Zanen. In juni vérttkt Roei Schrô.enboer uit de ràaktie en 
zal Bart Lijdsman het Hoofdbestuur versterken Jan :den Dekker ziet in 
september plots de noodzaak zijn hoofdredacteurschap neer te leggen 
De HB-auditor Robert de  Haze  Winkelman neemt het hoofdredakteurschap 
voor .  ,é4 0nmme waar. In november wordt de nieuwe hoofdredacteur  ge-
vonden in de persoon van Marco  Swart.  Tevens wordt Inge Kallen lid 
van de redaktie. 
Ondanks de veelvuldige wisselingen in de redaktie is het blad 8x 
verschenen. Mede door een konstante lay-out en een (vernieuwd)uiterlijk 
is het blad zee representatief geweest. De oplage is steeds 2500 ge-
weest. 

De resultaten van het kontrakt met het advertentiebureau Van Vliet wa-
ren ons inziens niet bevredigend, zodat tot opzegging is besloten. Het 
Hoofdbestuur is naarstig aan het gekijken welke andere mogelijkheden 
er vóór advertentie-werving zijn en dit is een bron tot aanhoudende 
zorg. 
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Hcdstuk 5: Vorming 

Het afgelopen verenigingsjaar is het begin geweest van een nieuw 
aspect van het Hoofdbestuursbeleid, n.l. het vormingswerk. Onder 
verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris is er- een aanzet 
door de stafmedewerkster gegeven aan dit vormingswerk. 
Naast het ïhformatie verschaffeli dm v introductienota en de 
wegwijs heeft de nadruk geleqen op de cursussen Er is een split-
sing gekomen in enerzijds de introductiecursussen(voor rwe ledi) 
en andetz1jds de kadercursusset (sterk thematisch) 
Er werden de volgende cursussen georganiseerd' 
- 26 en 27 mei 1979 kadercursus milieu te Bergen 
20 en 21 okt.1979 intoductiecursus Hilvarenbeek 

- 1 en 2 dec.1979 introductiecursus i.s.m. distrikt Nöbrd te 
Ooster. Hésselen. 

Daarnaast zijn er intensieve contacten onderhouden metvo'mings-
werkers uit andere organisatie via het JK en is een begin gemaakt 

Thiét:contacten met de LCV vande VVD. 

Hoofdstuk 6: Organisatie 

a) Vliecende Briaade 

Mede door de aktiviteiten van distrikten is de 'Vliegende Brigade 
zich gaan richten op de lacunes, die er zijn. Tevens werd een zo 
groot mogelijke koppeling met de distriktenen:de provinciale ver-
tegenwoordigers voor de verenigingsraad bewerkstelligd. 
In de Vliegende Brigade zaten: Roelof Houwing, Jorrit.Volkers, Marco  
Swart,  Wim Stapel, Han van Bemmel, Jan van Zanen, Adriaan Geelhoed, 
Bart Lijdsman (later Cr.no Hoes), Wil Houben enMarius 'de Bloeme. 

bÇommissie van Beroep 

Deze heeft een uitspraak gedaan m.b.t. de verenigingsraadverkie-
zingen in de prcvincie Utrecht in een geschil, aanhangig gemaakt 
door de afdelingen Utrecht en Amersfoort. 

) 
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