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HET PARLEMENThIRE JAAR IN VOGELVLUCHT ------------------------------------- 

Het afgelopen jaar is een wel zeer woelige periode ge-
weest en velen zullen met verwondering constateren dat 
het schip van het Kabinet Van Agt/Wiegel nog steeds 
drijft tussen de woelige baren. 
Het grote probleem van het aftreden van de Minister 
van Financiën werd op soepele wijze opgelost. Veel 
vragtekens bleven echter bestaan over het feit of de 
VVD er niet beter aan had gedaan Andriessen te volgen. 

Stijgingen van olieprijzen en als reactie daarop een 
verslechterende economie en meer bezuinigingen bleven, 
het gehele jaar centraal staan. De vraag in welk 
verhouding de bezuinigingen zullen 'moeten worden 
gedragen en het vraagstuk van de koppeling van d 
sociale uitkeringen stonden garant voor een felle 
politieke discussie. 

Verder stond het jaar in het 'kader van kraken, oproer, 
relletjes en stenen gooien. Met name op de dag van 
abdicatie mocht de gehele wereld daar getuige van zijn. 
Overigens heeft 30 april veel Nederlanders gesterkt 
in hun opvattingen over het koningshuis en het over-
grote deel van het volk heeft vertrouwen in onze 
nieuwe koningin. 

Het probleem van de achterstallige KNIL pensioenen 
werd nog niet opgelost doch enig uitzicht op een op-
lossing kwam wel in zicht. 

De derde dinsdag in september was ook al niet opwekkend. 
Sombere geluiden werden over ons uitgestort. De vraag, 
ook bij de JOVD bleef echter bestaan of het kabinet 
wel voldoende moed heeft gehad bij het opstellen van 
de miljoenennota. Even later werd op nogal ingrijpende 
wijze gesneden in de minimum jeugdlonen. Bij vele 
jongerengroeperingen hadden deze voorstellen immense 
protesten tot gevolg, maar flhdeze oppositie 
kwamen de voorstellen toch in grote lijnen door de 
kamer. 

Aan het eind van het jaar werd op wonderlijke wijze nog 
een abortuswetsontwerp door de kamer geloodst. Zelden 
was het tot op het laatste moment zo onduidelijk of een 
voorstel het zou halen; doch met steun van de DS'70-er 
Nijhof kwam het ontwerp door de kamer. Dezelfde dag 
keurde de kamer de leverantie van onderzeeërs aan 
Taiwan goed, maar later zou die muis nog een forse 
staart krijgen. 

Typerend het afgelopen jaar was het voortdurend dreigen 
van de loyalisten in het CDA dat voorstellen niet 
zouden worden gesteund, om vervolgens dit toch maar 
te doen. Grote bewondering is op te brengen voor het 
Kabinet en met name de minister-president die in 



POLITIEKE ACTIVITEITEN JOVD --------------------------- 

Kandidaatstelling TweeJe Kamer - 

Bij aanvang van de kanidaatstellinqsorocedure werd door het 
hoofdbestuur aan alle VVD-afdelingen cén brief gezonden:  
waarin speciale aandacht werd gevraagd voor een drietal 
kandidaten te weten: E. Nijpels, L Hermans en J. Remkes. 

Via informele circuits werd door het hoofdbestuur qtracht 
invloed op de inhoud van  dc  lijst uit te oefenen. 
Uiteindelijk kwam Nijpels op nummer 4, Hermans op 
nummer 13 en Rernkes op nummer 32. 

Beginselprogramma en Liberaal iianifest 

De stroom amendementen op deze beide stukken bedroeg, 
evenals op het concept verkiezingsprogramma vele 
duizenden. Ook de JOVD had, aan de hand van haar 
concept beleidsprogramma Liberalisme in Beweging 
vele amendementen geformuleerd en doorgegeven aan 
de afdelingen en kamercentrales van de VVD. Via 
een inkrimpingsprocedure werd een maximum aantal 
amendementen per kamercentrale vastgesteld waardoor 
ook vele JOVD-amendementen sneuvelden. Toch 
bleven de belangrijkste over en van deze werden 
mot name de amendementen met betrekking ttht een  
integral  inkomensbeleid en consultatief referendum 
door de algemene vergadering aangenomen. Overigens 
was na vaststelling van beide stukken het JOVD 
hoofdbestuur bepaald niet ontevreden over het 
uiteindelijke resultaat hetgeen ook via een pers-
verklaring tot uitdrukking is gebracht. 

Verkiezingsprogramma VVD 

Als eerste voorlopige reactie or dit programma gaf het 
hoofdbestuur nog op de avond dat het programma uitkwam 
een uitgebreide persverklaring uit. Het hoofdbestuur 
heeft samen met enige commissieleden amendementen 
op het verkiezingsprogramma geformuleerd, Via een 
aantal bevriende afdelingen en kamercentrales zijn 
deze amendementen inmiddels doorgesluisd. Aangezien 
echter meer dan 5030 amendementen door afdelingen en 
kamercentrales zijn ingediend, moet gevreesd worden 
dat niet alle ingediende amendementen de inkrimpings 
procedure hebben overleefd. Op momentn schrijven 
bestaat daar nog geen zicht op. 



moeilijke kwesties ze weet te manoeuvreren dat ondanks 
aanvankelijke tegenstand van de kamermeerderheid, toch 
telkens het groene licht gegeven werd. Met name in dit 
jaar werdduidelijk hoe smal het draagvlak van het 
kabinet iude Tweede Kamer is. Ook in VVD-kringen 
werden de daden van het kabinet niet stee met het 
grootste enthousiasme ontvangen. Doch fractieleider 
Rietkerk slaagde er telkens weer in op cruciale punten 
de fractie op een lijn te krijgen. 



Mt  de VVD werden er vooral contacten onder houden 
naar aanleiding van de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer, beginselprogramma en liberaal manifest 
en het verkiezingsprogramma. (zie vorige  biz).  

Verder is er in  ht  kader van de korting op de 
jeugdlonen frequent contact geweest mat de organisaties 
van werkende jongeren en de VVD-fractie. 
Overigens k1  daarbij worden orgemerkt dat de contacten 
met de 7 aë'ie het hete jaar door goed zijn 
geweest. Het hoofdbestuur woonde de congressen bij. 

D' 66: 

Er hebben geen rechtstreekse contacten plaatsgevonden 
met het D'66 hoofdbestuur. Niettemin hebben verschillende 
hoofdbestuursleden D'66 congressen bezocht. 

Daarnaast is er bekeken hoe de contacten konden worden 
uitgebouwd. 

De JOVD was ook aanwezig bij de oprichtingsvergadering 
van het -JOAC,het jongeren activeringscentrum van D'66. 

CDJA.- 

Met  ht  CDJA zijn voorichtige contacten gelegd, 
onder andere tijdens de oprichtingsvergadering van 
het CDJA  on vial-et PJK. 

HUmanistischverboñd: 

Gesprekken zijn gevoerd met de. voorzitter van het 
Humanistisch verbond. Gekeken is hoe de samenwerking 
tussen deze organisatie en de JOVD kon worden bevorderd 
Agesprokeñ is tOt  eon  intensieve uitwisseling van 
gegevens te komen en waar mogelijk het ter beschikking 
stellen van elkaarsfaciiiteiten. 

Diversen: 

- In verband met de abortusproblematiek zijn er contacten 
geweest met "Wij vrouwen eisen". 

- Via het KNVTO is het standpunt van de JOVD aangaande 
het openbaar vervoer naar von gebracht. 

- Contacten zijn gelegd met de nieuw gevormde 
Raad voor de Jeugdvorming. 

- De JOVD heeft de actie tot bestrijding van het 
fascisme ondersteund. 

- Met de VVDM is correspondentie gevoerd over de 
JOVD resolutie "dienstplicht beleid en legervorming". 
Deze resolutie is op een verenigingsraad in september 
afgehandeld. 



PJK: 

In 1980 kwam het bestuur van het PJK (Politiek Jongeren 
Kontakt) gemiddeld  lx  per maand bijeen. 

Naast de steeds terugkomende onderwerpen zoals de 
VN-jongerenvertegenwoordirer (het selecteren daarvan),: 
hebben de vertegenwoordigers van alle hij het PJK 
aangesloten--Organisaties .zich beziggehouden met: 
- het ontwikkelen van zg. PPJK's (provinciale politieke- 
jongeren kontakten) . -- 

- de onderhandelingen die met het- ministee van CRM 
worden gevoerd -inzake de totstandkoming van een 
definitieve subsidieregeling voor het politiek 
jongerenwerk.- - 

- 

- de taak- en prioriteitenstelling van het PJK in 
de tokomst. 

In het kader van de ontwikkeling van PPJK's heeft het 
PJK een speciale studiedag te Utrecht georganiseerd.- - - 
Aan de hand van de nota "De grote sprong voorwaarts" 
is gekeken naar de mogelijkheden voor PPJK's.  

Dc  beperkte middelen die hetPJK ter beschikking staan ,'.  
dwongenhet buur om zich te bezinnen  on  de effectiviteit 
van werken van de Organisatie en de daaraan gekoppelde.- 
problematiek van een toekomst perspectief. 

-- 
-  

Ds  JOVD heeft  daarbij de positie ingenomen dat een 
duidelijke heroverweging van de PJK-takon nodig is. 
Prioriteit moet worden gegeven aan het scheppen van 
voorwaarden waardoor, het politiek jongerenwerk, - dat 
bij uitstek door d  aangesloten organisaties zelf- 
dient te wordei- - gedaan het best tot zijn recht'kömt. 
Het  politick  jDngerenwerk kan nadrukkelijk niet los 
gezien worden van politieke vorming. Ook daar ligt 
een taak die het best door een overkoepelend orgaan 
van jongeren organisaties kan worden uitgevoerd: het PJK. 
Het afstoten van deze taak dOor het PJK zou een 
slechte zaak zijn gezien de know-how die reeds in 
de afgelopen 30 jaar door deze organisatie is opgebouwd. 

CRM-subsidie: 

Gedurende het jaar 1980 bleef de subsidieregel±-thg -. - 

gehandhaafd. Wel werden met CRM en in PJK-verhaid 
- 

- , - 

vele gesprekken gevoerd over een toekomstige andere - - -. 

opzet van de-- subsidieregeling politiek jongerenwerk. 
Met name zal aansluiting moeten worden gezocht bij 

, 

de regeling zoals die bestaat voor g de z identiteits 1.- 
organisaties. De eisen wat betreft: geregistreerde leden 
en daadwerkelijke participatie un het  politick - 

jongerenwerk zullen strakker worden geformuleerd. - -. 

Als een voorlopige,-  voorzichtige conclusie lijkt - - 

het aannemelijk dat de JOVD. niet het slachtoffer zal worden 
van de veranderingen. - - 

- 

- - - 



MOTIES 

De JOVD nam op de congressen de volgende moties aan: 

Daifsen: : 

- Motie schooldecanen (onderwijscommissie). 

- Motie Citotoetsn (onderwijscommissie). 

- Motie Loonmaatregel (SEC). 

Breda: 

- Motie Zuid-Afrika (hoofdbestuur). 

- Motie stakingen (justitiecommissie). 

Hoogeveen: 

- Motie pensioerivoorzieningen (afd. Kennemerland) 

- Motie over de CVSE Madrid (Oost-West cie) 

- Motie VN-ingrijpen Irak-Iran(afd. Utrecht) 

HOOFDBESTUURS VERKLARINGEN ------------- 

Het hoofdbestuur gaf de volgende persverklaringen uit: 

10 januari 1980 : Brief aan Minister v/ laauw. 
Het HB spreekt z'n verontwaardiging 
uit over de Amerikaanse houding  
toy  homofielen die de VS binnen willen. 

03 maart 1980 : Krakers verantwoordelijk voor de 
onregelmatigheden in Amsterdam en 
niet de politie. 

30 maart 1980 : Persverklaring n.a.v. het congres 
in Dalfsen. 

1 april 1980 Persverklaring waarin het hoofdbestuur 
commentaar geeft op. het VVD-gedrag 
bij aanname van punten. uit het 
Liberaal Manifest. 

14 april 1980 : Persverklaring n.a.v., 'de uitzending 
van "De dood van een prinses". 
Hierin wordt gesteld .dat de i- 
zending een zaak is van de NOS en 
dat het een liberale partij als 
de VVD niet pat... om.. çen oordeel te 
geven over, wat wel:.en.niet uigezonden 
mag worden. . 



28 mei 1980 : Persverklaring n.a.v. het Liberaal 
Manifest van de. VVD. 

23 juni 1980 : Persverklaring over Oost-West 
verhoudingen n.a.v. de nota die de 
Oost-est commissie opgesteld he ft. 

Medio juni 1980 : Ver]çl,aring.dathet hoofdbestuur zich 
opstelt achter het "amendement 
Brinkhorst": de constitutionele 
monarchie onder het Huis van Oranje 
is het best gediend met een duidelijke 
beperkende omschrijving van het begrip 
Lidmaatschap. Konklijk.  His.  

22 augustus 1980 : Het JOVD-hoofdbestuur laat weten dat 
zij er bij de VVD-afdelingen en 
kamercentrales op aangedrongen heeft 
de kandidaten Nijpels, Remnkes en 
Hermans op de kandidatenlijst te 
plaatsen. 

26 augustus 1980 : Persverklaring naar aanleiding van de 
behandeling van hetILiheräal 
Manifest dQQr de VVD. 

23 september 1980: Persbericht over de miljoenennota. 

1 oktober 1980 Persverklaring waarìn geprotesteerd 
wordt tegen de plannen van de regering 
mbt de kortingen op de: minimum jeugd-
lonen en de wedde voor dienstplichtige 
militairen. De JOVDslu±t zich aan 
bij het principe van de verklaring 
welke uitgaat van de andere jongeren- 
organisatáes maar doet niet mee aan ie de. acties om deze verklaring heen 
zijn opgezet. 

2 oktober 1980 : Persverklaring  nay  het uitbrengen 
van het conceptverkiezingsprogramma 
van de VVD. 

4 november 180 : Persverklaring  nay  de behandeling 
van het wetsontwerp abortus. 
De VVD dient niet te zwichten voor 
dreigementen van het CDA. 

- 

16 november 1980 : Persverklaring  nay  het côñges in 
Breda. (vplkshuisvesting). 

Eind november 1980: Persverklaring tweefasen structuur. 
De JOVD spreekt zich uitvoor het 
principe van de tweefasënstructuur maar 
maakt daarbij wel enkeleaantekeningen. 
Tevens pleit zij om het amendement Dees 
dat studie uitstel beoogt voor bepaalde 
studenten wil uitbreiden  tote  
studenten die maatschappelijk actief zijn. 



"" •' '' -- -, 

NOTA'S - 

Onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur zijn 
dit jaar de volgende nota's uitgebracht. 

- Oost-West nota (Een meningbepaling inzake de 
oost-west verhoudingen). (Oost-West cie) 

- Nota Onderwijs in de E.G. (Europacommisie) 
(Lijnen voor het opzetten van een Europees onder-
wijs beleid). 

- Laten we welzijn (Sociaal-Economische commissie) 
(Over arbeid en het werkeloosheid's probleem) 

- 3 onderwijs nota's (onderwijs commissie). 

a. Beter ten halve gekeerd 
(Nota mbt het ontwikkelingsplan voortgezet 
onderwijs.-QPVO -) 

b. De kous in het gelijk breien. 
(Schets van r.een beleid voor emancipatie in het 
onderwijs en "wetenschappelijk onderzoek). 

c. Democratisering gaat een beetje van au. 

Ook werd er dit jaar weer een nieuwe politieke 
vraagbaak uitgegeven. Hkt informatieboekje 
Ter Introductie werd herzien. 
Verder  ]wain  er een vraagbaak gemeentepolitiek 
uit en een kernfolder over onderwijs. 
De organisatorische vraagbaak werd herzien. en 
zal in 1981 uitkomen. .. 

CONGRESSEN 

In het verenigingsjaar 1980. werden er 3 congressen' 
en 3 buitengewone algemene vergaderingen gehouden. 

- 9 februari, B.A.V. te Amersfoort. 
- 29 en 30 maart, jaarcongres te Daifsen. 
- 17 mei, B.A.V. te Amersfoort. 
- 14 en 15 juni, zomercongres te Breda. 
- 18 en 19 oktober, B.A.V., t Santpdort. 
- 15 en 16 november,-najaarscongres ,r -Hrîgveen.. 



9 februari 1980, BAV te Amersfoort: 

Tijdens deze BAV zou deel B van de energieresolutie 
behandeld moeten worden,alsmede een notitie over 
Zuid-Afrika. 

De agenda van deze vergadering is echter niet aan 
de orde geweest in verband met de opschudding die 
in devereniging was ontstaan naar aanleiding van 
de paragraaf  monarchic  in het concept van 
liberalisme in beweging en de persconferentie 
door de commissie naar aanleiding hiervan. 

29 en 30 maart 1980, jaarcongres te Daifsen: 

Zaterdagmiddag sprak op dit congres de 
f2Iactievoorzittervn de Tweede Kamer voor D'66, 
J. Terlouw en zaterdagavond sprak mr. W.J. Geertsema 
als voorzitter van de commissie liberaal manifest 
en beginselprogramma. 

Deel B van de energieresolutie werd atgst1d. 

De notitie Zuid-Afrika kwam ook op dit congres 
wegens tijdgebrek niet aan de orde; en werd 
doorgeschovèn naar het volgende congres. 

Bij aanvang van het verenigingsjaar was het; 
hoofdbestuur als volgt samengesteld. 

Voorzitter : Frank de Grave 
Vice-voorzitter politiek : Bart Lijdsman 
Vice-voorzitter Organisatie Robert de  Haze  Winkelman 
Algemeen secretaris : Norbert Klein 
Landelijk penningmeester : Titia Siertsema 
Internationaal secretaris : Robin Linschoten 
Tweede secretaris : Rob  Vermeer  

De voorzitter, de secretaris en de tweede sëcretar• 
traden a15. Het hoofdbestuur werd tijdens de algemene 
veidering als volgt samengesteld: 

Voorzitter : Robert de  Haze  Winkelman 
Vice-voorzitter politiek : Bart Lijdsman 
Vice-voorzitter organisatie : Roelof Houwing 
Algemeen secretaris : Teddy Koning 
Landelijk penningmeester : TitialSiertsema 
Internationaal secretaris : Robin Linschoten 
Tweede secretaris : A'nbetrnScijvenaars. 



17 mei 1980f  BAV te Amersfoort: 

Op de agenda van deze  bay  stonden als belangrijkste 
agendapunten de behandeling van enkele statuten-
wijzigingen en de vaststelling van het nieuwe 
huishoudelijk reglement. 

14 en 15 juni 1980, zomercongres te Breda: 

Spreker tijdens dit congres was Johan Remkes, die 
naar aanleiding van de behandeling van de beginsel-
verklaring op het VVD-congres hierover een uiteen-
zetting gaf. 

De belangrijkste zaken op de agenda van de 
algemene vergadering waren: 

- vaststelling v/e reglementvan orde voor de 
algemene vergadering. 

- herziene begroting 1980. 
- vaststelling liberalisme in beweging. 

Aan de behandeling van liberalisme in beweging kon 
tijdens dit congres niet begonnen worden. 
Reden hiervan was de behandeling van een motie 
Zuid-Afrika. Dit nam zoveel tijd in beslag dat 
ragen tijdomder Qenlaavoor liberalisme in 

beweging. 

Besloten werd liberalisme in beweging te behandelen 
op een buitengewone algemene vergadering. 

18 en 19 oktober 1980, BAV te Santpoort: 

Om tot een vlottere behandeling van liberalisme in 
beweging te komen werd er op 13 september te 
Amsterdam een amendementenbeurs gehouden. 
Het aantal amendementen werd hierdoor verminderd, 
wat de behandeling op de BAV bespoedigde. 

Op het hoofdstuk Welzijn na werd liberalisme in 
beweging in z'n geheel vastgesteld Een speciaal 
daartoe in het leven geroepen commissie za 
een nieuw voorstel maken,dat op een buitengewone 
algemene vergadering behandeld zal worden. 

15 en l6 november, ogeveen; 

Voor de zaterdagmiddag stond een tribunaal m.bt 
het regeringsbeleid inzake jongerenzaken gepland. 
Het hoofdbestuur besloot echter dit tribunaal 
geen doorgang te laten vinden in verband met het 
overlijden van mevr. H. van Someren7Downer en 
mevr. J. Wiegel. - 

In zijn congresrede besteedde de voorzitter aandacht 
hieraan èci het congres herdacht beiden met een 
minuut stilte. 



De penningmeester ende internationaal secretaris traden 
af. 
Het hoofdbestuur was nu als volgt samengesteld. 

Voorzitter : Robert de  Haze  Winkelman 
Vice-voorzitter politiek Bart Lijdsman 
Vice-voorzitter organisatie: Roelof Houwing 
Algemeen secretaris : Teddy Koning 
Landelijk Penningmeester :, Jan Germen Geertsma 
Internationaal secretaris : Jules Maaten 
Tweede secretaris : ,Annette  Schijvenaars. 

Dit congres werd een resolutie Volkshuisvesting 
vastgesteld. 

HOOFDBESTUUR 
------------ 

Zie voor de samenstelling van het hoofdbestuur 
onder congressen 

Het hoofdbestuur vergaderde dit jaar 13 maal, 
te weten op: 

- 21 januari, te Amsterdam. 
- 17 februari, te Dronrijp. 
- 24 februari, te Zwolle. 
- 15 maart, te Groningen. 
- 13 april, te Utrecht. 
- 3, 4 en 5 mei, hoofdbestuursweekend te Roden 
- 8 juni, te Leidschendam. . 

- 29 juni, te Dn Haag. 
- 24 augustus, te Amsterdam.- 
- 27 september, te Amsterdam. 
- 1 oktober, te Leidschendam 
- 25 oktober, te Amsterdam 
- 20 december, te Amsterdam 

SECRETARIAAT 
------------ 

Dit jaar kon (bijna) een fulltime bezetting van 
het secretariaat gerealiseerd worden, wat de 
werkzaamheden zeer ten goede kwam 

Het secretariaat werd dit jaar bemand door onze 
medewerkers Karin Blaauw en Conny Guldemont. 

Verder waren volgens de zg. "werkgelegenheid 
verruimende inaatregol"bij ons in dienst 
- GlionnenZandwijken (tot mei) en 
- Louis  Sumter  (vanaf oktober). 

 

Ook diverse hoofdbestuursleden (met name de tweede 0 

secretaris) bemanden het secretariaat. .. 



De voornaamste werkzaamheden op het secretariaat bestonden 
uit het uitwerken van nota 's e.d. (b.v. adressenvraagbaak, 
politieke vraagbaak, HB-info, congresboeken  etc.)  
Het uittypeh van de Driemaster, de ledenadministratie, 
het verzendén van propaganda/informatie materiaal en 
het dienen als algemene vraagbaak voor afdelingen en 
districten. 

LEDENADMINISTRATIE 

Om tot een vlottere en betere verwerking van de 
ledenadministratie te komen werd deze geautomatiseerd. 

HB- INFO 

Het HB-info (me,dede1ingenblad voor afdelingen en 
districten) kwam 11 x uit in een oplage van 
260 exemplaren. 

Er werd een start gemaakt met het verzenden van 
dit info via de regeling "port betaald/periodiek 
hb-info", waardoor de..kcen ryan de- verzending 
aanzienlijk konden worden gedrukt 

In februari en in mei ging er als bijlage van 
het HB-info een zg Interfo mee. 
Dit Interfo bevatte nieuwe over internationale 
zaken. . . 

D1EMASTER 
. 

De Driemaster heeft dit jaa.r bthnen de verendïncj- . . -. 

aan nogal veel kritiek blootgestaan. Redenen 
waren o.a. te laat verschijnen en de hoge kosten. 
Als gevolg hiervanis. de opzet van de Driemaster 
dan ook sterk gewijzigd 

Het oranje boekje is vervangen door een krant. 
De kosten vanrdeze krant liggen aanzienlijk lager 
waardoor de Driemaster vaker kan uitkomen en dus 
ook actueler kan zijn 
Dit wordt bovendien nou in de hand gewerkt door 
de snellere verwerking van de Driemaster bi onze 
nieuwe drukker  (Ebel  Noorman) 

Hoewel er pas twee Driemasters "nieuwe stijl" zijn 
uitgekomen zijn de eerste reacties gunstig. 

De Driemaster kwam dit jaar 6 x uit. 



DRIEMASTERREDACTIE 
------------------ 

De volgende leden maakten het afgelopen jaar deel 
uit van de Driemaster redactie. 

- Marco  Swart  (hoofdredacteur) 
- Gerard Derriks (t/m november) 
- Inge Kallen (t/m september) 
- Frank v/d Vorm 
- Jan van Zanen (v/a ti.er) 
- Wiljan Loomans (v/a september, eindredacteur). 

Robert de  Haze  Winkelman was t/m maar hoofdbestuurs 
auditor, welke taak na die tijd door Teddy Koning 
werd vervuld. 

De redactie werd een eindredacteur 
en ook bestonden er aan het eind van het jaar al 
plannen om een opmaakredacteur aan te trekken. 
Dit in verband met het feit dat we door een 
wisseling van drukkerij dit tijdrovende werk voortaan 
zelf moeten doen. , 

STICHTING DRIEMASTER  ------------ 

Dc  Stichting Driemaster is in september opnieuw 
opgericht,Daartoe zijn er nieuwe statuten bij 
de notaris gepasseerd. 

De stichting'werd inihet leven geroepenom fondsen 
voor het orgaan Driemaster te verwerven en om 
het aantal abonnees te vergrÔten. 

De donatie- en advertentie actie heeft z'n 
vruchten afgeworpen. Gedurende het bestaan van 
de stichting is het begrotingscijfer voor 
advertenties gehaald en is het begrotingscijfer 
voor donaties ruim gepasseerd. 

Na eerst een bestuur van hoofdbestuursleden te hebben 
geformeerd is er enetheuz bestuur gekomen, bestaande 
uit: 

- Roelof Houwing 
- Marius de Bleeme 
- Teddy  Koning  
- Jan Germen Geertsma 
- Marco Swart 
- Robert de Haze Winkelman 
-  Sjoerd  Swane 

: voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 

: penningmeester 
bestuurslid 
bestuurslid 

: bestuurslid. 



VERENIGINGSRAAD --------------- 

De verenigingsraad kwam op de volgende data bijeen: 

- 1 maart te Amsterdam 
- 

- 19 en 20 april, verenigingsraddweekend te Bunnik 
- 24 mei, te Amsterdam. 
- 20 september, te Amsterdam 
- 1 november te Amsterdam. 

Rgelmatig terugkerende agendapunten waren: 

politieke zaken 
- organisatorische zaken 
- financiën 
- Driemaster 
- internationale zaken 
- HB-kandidaturen.. 

'iet verenigingsraadweekend werd opgezet om eens 
wat meer tijd te kunnen besteden aan zaken als 
b.v. Driemaster,.politieke opstelling JOVD en 
opzet congressen. In discussie groepjés werd 
hierover gepraat waarnain een plenaire vergadering 
de resultaten bekend gemaakt werden. 

ORGANISATIE 

VLIEGENDE BRIGADE ----------------- 

In een aantal prdwincies is de functie van VS lid 
tussentijds gewisseld. De leden van de VB waren voor: 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Noord Holland 
Zuidholland 

Gelderland 
Utrecht 

Zeeland  

Noord Brabant 
Limburg 

Y Dineke van Zanten 
Meint Waterlander 

: Wim Stapel 
Marco  Swart  en later Joep Meyer 
Hugo Weidema 
Dick Buter, later Annernieke 
van Venrooy 
esônneaakltEr Nasta Vulik 

Jan WIjrischenk Dom en later: 
Wim Fels 
Adriaan Geelhoe en later 
Ron Meier,  
Onno Hoes 
Güy Kérpen 

De wisseling van VB-leden heeft een negatieve w-eerslag 
op het functioneren van de Vliegende Briegade in zijn 
geheel gehad. Aan de hand van een aantal rbcthblijnen, 
neergelegd in het Plan 3000 is het echter mogelijk 
de nieuwe mensen vrij snel een goed idee van hun 
werkterrein te geven. 



Er zijn een aantal vergaderingen georganiseerd voor de 
VB-leden. Mede vanwege de hoge kosten wordt er echter 
ook veel telefonisch geregeld. 

De vergaderingen van de Vliegende Brigade vonden 
plaats Op: 

-1maart 
- 12 april 
- 7 juni 
- 23 augustus 
- 16 november. 

PLAN 3000  

Na jarenang gewerkt te hebben met een Plan 2000, 
is nu dat gerealiseerd is een Plan 3000. opgezet 
(3000 betalende leden). 

Via dit plan wordt aan de VB-leden aangegeven 
wat hun taak is en hoe er naar de komende 
verkiLngstijd toegewerkt moet worden. 

Doelstelling is te komen tot een vergroting van 
het aantal afdelingen aangezien deze een gebied 
beter kunnen bestrijken en makkelijker potentiele. 
leden bereiken. 

Op de juni vergadering hebben.. de Vliegende Brigade 
leden een uitgebreide taakomschrljv2ng meegekregen 
Kort samengevat bestaat -deze uit: 
- het begeleiden van afdelingenop organisatorisch 
en politiek gebied, en mbt propaganda en leden- 
werving. . 

- Controleren van afdelingen mbt bekendheid/ 
betrokkenheid bij lnde1i3k georganiseerde zaken 

- Opzetten van perscontacten in hun. gebied. 
- Stiftulërén van districtsvorming en het oprichten 
van provinciale politieke jongeren contacten 

- Aandacht besteden aan kadervormingsmögelijkheden, 
bestuurssamenstellingën in afdelingen (indien dit 
problemen oplevert)  en dgénde vergrijing 
binnen afdelingen. 

- Doorspelen aan afdelingen van relevante politieke 
informatie (b.v. nota's, resoluties, moties  Etc.)  

- Signaleren van speciale problemen , In afdelingen. 



VORMING 

De volgende cursussen werden georganiseerd: 

- 23 en 24 februari 

- 7, 8 en 9 november 

929nen 30 november 

Introductieweekend West 
te Bakkum. 

Kadercursus 'Het werken met 
liberale uitgangspunten" 
te Apeldoorn. 

Kadercursus Verenigde Naties 
te Amersfoort. 

- 
ntrodue -we]condkotte 

teArnhem. 

Introductieweekend Utrecht 
te Amersfoort. 

Kadercursus vaardigheidstraining 
te Oosterhesselen. 

Introductieweekend zuid te 
Valkenswaard4 

- 19 en 20 januari 

- 26 en 27 januari 

- 26 en 27 april 

- 11 en 12 oktober 

VRAAGBAAK GEMEENTEPOLITIEK 
-------------------------- 

Om de afdelingen aanzetten te geven tot activiteiten 
rond gemeentepolitiek werd een vraagbaak gemeente 
politiek uitgegeven. 

WERKGROEP STAFMDEWEtKERS VAN HET P3K ------------------------------------- 

Deze werkgroep•had •to.dpeln de diverse politieke 
jongerenorganisaties van e]icaa)rs werk op de hoogte-
te stellen en om gemeenschappelijke problemen 
aan te pakken. 

Aangezien deze doelstelling van de leden van de 
werkgroep niet genoeg inhield om de werkgrop 9oed 
te laten functioneren, heeft zij een andere doel-
stelling :gekozen..en.we1 deze: het,  opzetten van een 
vormingsproject voor middelbare scholen. 

Aan dit project werken momenteel de medewerkers..  
van het CDJA, de PPRjo, de PSPjo en de JOVD 
(Karin Blaauw) mee. In- 1980. zijn de kaders van 
het project aangegeven en heeft het bestuur van 
het P3K (Politiek Jongeren Kontakt) toestemming 
gegeven om door te gaan met de voorbereiding 
van het project. 

-: L- 



NIEUWE AFDELINGEN EN DISTRICTEN 
------------------------------- 

De jaar opgericht werden zijn: 

- Almelo (onderafdeling) 
- Barneveld. 
- Cadier en Keer. 
- Hilversum. 
- Laren-Blaricum--Huizen. 
- Meerssen. 
- Naden-Bussum. 
- Vechtstreek. 

Afdelingen in pprichting zijn? 

- Almere. 
* Deventer 
- Eindhoven. 
- Hoogeveen. 
-Oss. 
- Winschoten 
- Wolvega 
- Zuidwolde 

De stadia waarin deze op te richten afdelingen verkeren 
zijn veriillend en met name over Almere, Deventer 
en Os zijn er nog geen concrete afspraken. 

Tevens is het district Zuidelijk-Zuid Limburg opgericht. 

Binnen het district Noord ligt het in de bedoeling 
te komen tot een Groningse en Drentse liberale raad, 
inverband met de decentralisatie van het subsidiebeleid. 

OPGEHEVEN AFDELINGEN 
-------------------- 

De afdeling Alphen a/d Rijn is opgeheven. 

PPJK'S 

Door de Vice-voorzitter organisatie en de Vliegende 
Brigade zijn erinitiatieven,  ontplooid om op: zo kort, 
mogelijke termijn te komen tot, waar nodig, zo goed 
mogelijk functionerende Provinciale Politieke 
Jongeren Kontakten. 

Er zijn brievenuthitgegaan naar de statenfracties 
van de VVD om dit vanuit het provinciaal bestuur 
te initiren. 
Daarnaast is ieder Vliegende Brigadelid contact-
persoon van het Landelijk Politiek Jongen 
Kontakt. 



COMMISSIES 

De buiteflulandse commissies zijn opgenomen onder Internationaal. 

COMMISSIE VAN BEROEP 

De commissie kreeg een zaak te behandelen naar aan-
leiding van een beroep van de afdeling ïitGooit 

In de uitspraak van de commissie werd het hoofdbestuur 
in het gelijk gesteld. 

COMMISSIE TOT HERZIENING MAN STATUTENN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 
----------------------------------------------------- 

Deze commissie rondde dit jaar haar werkzaamheden 
af, met het opstellen van het nieuwe huishoudelijk 
regiement.en enige statuteñwijzigingen 

De commissie was samengesteld als volgt 

Michael van den Honort (voorzitter) 
Aritta Blok 
Ed Nitpels 
Peter Vrijsen 

ONDERWIJSCOMMISSIE 
---------------- 

De onderwijscommissie kan met tevredenheid terugkijken 
op 1980. 
Het aantal leden van de commissie breidde zddh uit tot 
negen. Op 12 februari organiseerde de commissie in 
samenwerking met de afdeling Bergen op Zoom een 
discussie: avond over het inmiddels (terechtX in te 
prullenbak verdwenen ontwikkelingsplan voortgezet 
onderwijs (OPVO). Circa 100 aanwezigen luisterden 
naar en discussieerden met mevr. Ginjaar-Maas (VVD) 
en de heer Konings (PvdA). Nogal langdurig heeft 
de commissie zich beziggehouden met het wetsontwerp 
basisschool. De nota hierover zal in 1981 uitkomen. 
Een voiiwblad werd samengesteld mbt de visie van de 
JOVD op onderwijs. 
Met de voorbereiding van een congres over de 
integratie HBO-WO iseen begin gemaakt (de Commissie 
u namelijk graag zien date zo'n congres gehouden 

werdt). Twee moties•  zagen  ht  daglicht en • na overg 
aangenomen te zijn  bp  het congres kreeg de vaste 
kamercommissie voor onderwijs te horen hoe d 
JOVD denkt over de erkenning van het schooiLdecanaat 
en de Citotoetsen die gelden als middel tot toelating 
tot de universiteit. 



In spptember stuurde de commissie een definitieve nota 
"Democratisering gaat een beetje van au" en de 
mening omtrent de bezuinigingsplannen van Minister Pais 
naar de Tweede Kamer. 

De contacten buiten de JOVD omvatten: 
De VVD onderwijscommissie (D'66 reageert niet op ver- 
zoeken tot contact), Kamerleden: VVD: Mevr. Ginjaar-Maas, 
A.J. Evenhuis, D. Dees, D'66:  Ch.  Mertens, PvdA: 
V. Kemenade, V. Ooijen,  Worrell,  Konings, CDA: Deetman 
en V. Leijenhorst, Minister Pais (democratisering, 
homosexualiteit en schoolboeken), Osdorper Scholengemeen- 
schap (actie inzake ontslagen), Nederlands Genootschap 
van leraren (reactie op bezuinigingsplannen) , 
Innovatie Commissie Middenschool, Middenschoolvereniging, 
Nederlandse Vereniging van Schooldecanen, Vrouwen in 
de VVD, PJK-Groningen (visies jongerenorganisaties 
op onderwijs), VVD-homogroep, amendementen VVD-verkiezings- 
programma, Medewerking aan actieboek mor de Open School, 
Stichting Uitgeloot? Lotgenoot!. 

COMMISSIE LIBERALISME IN BEWEGING 

Dit jaar rondde de commissie tot herziening van het 
kernprogramma van de JOVD haar wetkzaamheden af met 
het presenteren van Liberalisme in Beweging. 

Leden van de commissie waren: Frank de Grave, 
Rino Schreuder, Ardwin Lantain, Gijs de Vries,. Robert 
de  Haze  Winkelman, Bart :Ljjdsman. 

JUSTITIE COMMISSIE 

De justitiecommissie o.l.v Evert Vos heeft zich ingelaten 
met de problematiek van de medezeggenschapsverhoudingen, 
buitenlandse werknemers, volkshuisvesting en onze .. , 

staatsvorm. Over deze zaken werden rapporten geschreven,. ......... -. 

voor intern gebruik. 

Van de algemene vergadering die •zich boog over het 
hoofdbstuk Mens en recht }eeg deze çommissie de.opdracht om 
het begrip juridische- zelfhulp uit te werken en een kader 
waarbinnen het mogelijk wordt dat de rechterlijke macht formele 
wetten kan toetsen aan de Grondwet te formuleren. 
Met voortvarendheid wordt hieraan gewerkt. 

C RM- C .MIS SI E ------------- 
De CRM-commissie is in 

1 de tweede helft van 1980 
opgericht Doordat zij pas kort bezig zijn, zijn er 
nog niet veel tastbare, resultaten. . . 

F:et eerste onderwerp dat bij de kop werd gevat is 
"emancipatie van de vrouw, juist inde JCVD". Het 
ligt in de bedoeling een stuk aan de vereniging, 
te presenteren met een aantal praktische beleids-
uitgangspunten om meer vrouwelijke leden aan te 
trekken en te laten participeren in de JOVD. 



SOCIAAL ECONOMISCHE COMMISSIE 
----------------------------- 

In eerste instantie begon de commissie te werken met 
ca 10 leden. Helaas 1iep later dit aantal danig terug. 

De sociaal-economische cQmmisie.heeft zich voornamelijk 
beziggehouden met het opstellen van de:nota 
Laten we welzijn, een nota over arbeid en het 
werkeloosheidsprobleem. 

Tevens werd er door de commissie een discussie 
over de jeugdwerkloosheid gevoerd. Deze discussie is 
bijna afgerond. 

AD-HOC COMMISSIE VOLKSHUISVESTING: --------------------------------- 

Ter voorbereiding van het JOVDcongres te Hoogeveen 
werd er een ad-hoc commissie volkshuivesting 
ingesteld. 

Het werk resulteerde in een volkshuisvestings 
resolutie die in de media nogal wat aandacht.,  
heeft gekregen.  Dc  belangrijkste idee achter deze 
resolutie is de wens om orde te scheppen-in het 
welhaast ondoordringbare woud van regelingen 
en voorschriften op het terreinvan1 de.vo:lkshuisvesting. 



INTERNATIONAAL -------------- 

Internationaal gezien mag de JOVD vergenoegd terugkijken 
op het voorbije -Jaar. Er kan geconstateerd worden dat 
steeds meer mensen betrokken zijn bij het politieke werk 
in de JOVD, en dat steeds meer activiteiten ontplooid 
worden. De mensen die het meest hiermij zijn beziggeweest, 
moeten zich evenwel realiseren, dat het meeste werk 
nog moet gebeuren en dat dit alleen maar kan gebeuren 
wanneer een ieder werkelijk bereid is zich enthousiast 
voor de zaak in te zetten. 

COMMISSIES 

De commissies zijn in 1980 belangrijk vooruit gegaan. 
Als enige uitzondering kan misschien gelden de 
Europacommissie die maar liefst drie verschillende 
voorzitters heeft gekend en de defensiecommissie 
die halverwege dit jaar werd opgeleven. 

OOST-WEST OMMISI ------------------- 

De Oost-West commissie,  heeft zich dit jaar voornamelijk 
beziggehouden met de produktie van de Oost-West nota, 
een alomvattende meningbepaling inzake de oost-west 
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verhoudingen. Zowëlin  politick  als in organisatorisch 
opzicht kan deze nota gerust een mijlpaal in de historie 
van het commissiewerk binnen de JOVD genoemd worden. 

EUROPACOMMISSIE --------------- 

Vanuit de Europaconimissie kwam dit jaar een door een 
speciale werkgropp gemaakte Nota Europees Onderwijs. 
Deze nota gaf een overzicht over al wat er gebeutde 
op het - overigens nog maar nauwelijks ontgonnen - 
gebied van het onderwijs, op Europees niveau. 
Tevens geeft de nota!globaal enige lijnen aan 
in welke richting men zou kunnen denken bij het 
gestructureerd opzetten Van een Europees onderwijs-
beleid. 

Naast het verschijnen van deze nota kende de commissie 
enige probleempjes. In het begin Van het jaar trad 
de voorzitter Geert Glimmerveen af. Hij werd opgevolgd 
door commissiesecretaris Derk Kapelle, die op zijn 
beurt om studieredenen aftrad. Hans Oliemans volgde 
hem op. Goede hoop bestaat, dat het functioneren 
van deze commissie binnen korte tijd weer het 
niveau van 1979 kan halen toen deze commissie de 
nota met betrekking tot de Europese verkiezingen 
uitbracht. 



VN-COMMISSIE ------------ 

De VN-commissie heeft zich dit jaar voornamelijk bezig-
gehouden met het schrijven van de nota VN en 
Bevrijdingsbewegingen. Deze nota evalueert de relatie 
tussen de Verenigde Naties en bevrijdingsbewegingen, 
en zal begin 1981 verschijnen. 

Daarnaast heeft de VN-commissie zich voor de CoBuPo 
Commissie Buitenlandse Politiek) beziggehouden 
met het bepalen van een standpunt inzake de 
gijzelingskwestie in Iran. 

DEFENSIECOMMISSIE ----------------- 

De defénsiecominissie werd dit voorjaar opgeheven. 
Er bleek voor deze commissie geen animo meer te zijn. 
Daarvoor werd later in het jaar een vierde 
commissie opgericht, die nu Commissie Losstaande 
Onderwerpen genoemd is. 

COMMISSIE LOSSTAANDE ONDERWERPEN 
--------------------------------- 

Deze commissie heeft zich in eerste instantie bezig-
gehouden met een meningsbepaling over de neder-
zettingenpolitiek van Israël en is daarna aan de 
slag gegaan met het bestuderen van onze economische 
relaties met Japan. Hoe het deze commissie verder 
zal aan moet worden afgewacht. In ieder geval 
is men er vol enthousiasme bezig. 

COBUPO 

Over de CoBuPo, de overkoepelende commissie voor 
buitenlandse  politick,  kan gezegd wordër dat zi3 
een belangrijke rol heeft gespeeld, in het co6rdineren 
en stimuleren van het comm1s61ew 

Hiernaast moet nog. het succesvol].,e. VN-kaderweekend 
genoemd worden 

Ook buiten het commissiewerk kan de JOVD op een 
goed jaar bogen. De vorige Internationaal 
Secretaris (Robin Linschoten trad op '15 november 
af, om opgevolgd te worden door 'Jules' Mäaten) 
was zeer actief binnen het Nederlands Platform 
voor Internationaal Jongerenwerk (NPIJ) , en ook 
namens die organisatie in het Europees Jeugdforum 
en in de Alleuropean Youthcooperation. 
Ook in de drie commissies van het NPIJ zijn JOVD-ers 
actief. 



IFLRY en LYMEC -------------- 

In IFLRY en LYMEC is het aanzien van de JOVD ook 
duidelijk weer gestegen. 

Het duidelijkst kwam dit tot uiting door de 
verkiezing van Robin Linschoten tot  secretary-
general  van LYMEC. Maar ook op séminars waren 
JOVD-ers uiterst actief.  

Dc  JOVD kan op dit moment tot de actievere 
organisaties binnen IFLRY gerekend worden, hetgeen 
ook duielijk wordt uit de mate waarin anderen 
rekening houden met de JOVD. 

NERETCaNDTENT: 
------- 

Onze contacten met de KLEN zijn ook verder vooruit 
gegaan. Zelfs werd er een JOVD-er, René van 
Splunteren, in het KLEN-bestuur gekozen. 

De contacten met de Liberale Internationale 
Groep Nederland stondèn op een at lager pitje. 

Door een frequente aanwezigheid in het parlement 
zijn er goede contacten ontwikkeld met enige 
parlementsleden. Met name kunnen hier de heren 
Bolkesteiri, Brinkhorst en Blaauw genoemd worden, 
alsmede deEuroparlementarirs Geurtsen, De Goede 
en Dankert. 

Tenslotte dient nog gememoreerd te worden aan de 
persverklaring inzake de Boycot van de Olympische 
Spelen in Moskou, waar wij voor waren en aan 
de Zuid-Af rikamotie welke het Bredacongres 
aanvaardde. 
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