
Li 

culm 

flJ/) 

vergaderingen 

-4 
6\Q1PFT titEuW€- 2ijS a, rER1WJt, o2Lf2OOO  



INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 1982 

Omschrijving 

- Inleiding...................................................... 
-Politiekûverzicht 1983......................................... 

- Hoofdbestuur................................................... 
- Secretariaat.................................................. 
- Driemaster....................................................... 
- Verenigingsraad................ ..................... ..........  

- Commissie van Broep........................................... 

-Reglementenadvjescommissie.................................... 

-Reorganisatiecomniissie......................................... 
- Commissie van Goede Diensten ......... .............. ........... 

- Kascommissie ....................................... ............ 

- Notulenconiniissie ...... . ........... ............ . , ................ 

- Congressen en B.A.V. 's ............................................ 

- Resoluties......................................................... 
- Persverklaringen ......................................... . ..... 

-  Moties, ......... ...'1 .............................................. 

-Jaarverslag.Organisatie. ................................. ....  . 

- Jaarverslag Vorming en Scholing................................ 
Jaarverslag Binnenlandse Politiek 1982........................ 

-Jaarverslag P.J.K................................................ 
- Jaarverslag Internationaal .......................................... 
- Pantekeningen van de Penningmeester over 1982............. 
- Resolutie Hoger Onderwijs .......................................... 
- Resolutie Noord/Zuid ............   ............. ............... .

.
...  

- Resolutie Sociale Zekerheid.................................... 
- Motie B.A.V. te Tilburg, 7 maart 1982....................... 

- Motie Jaarcongres te Hogeveen, 27 en 28 maart 1982............ 
- Moties Congres te Alkmaar, 19 en 20 juni 1982.................. 
- Moties Congres te Vlissingen, 20 en 21 november 1982.. ......... 
- Persverklaringen.uitgebracht in 1982.......................... 

Bladzijde 

1 

2/3 

4 

4/5 

5 

6 

6 t/m 7 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12/13 

14/15 

16 t/m 18 

18 

19 t/m22 

23 t/m 25 

26/27 

28/29 

30 t/m 32 

32 

33 t/m 35 

35 t/m 38 

38 tIm  41 

42 t/m 46 



1.  

NL EI DING 

Voor jullie ligt hot nieuwe jaarverslag over 1982. 
Wij geven hierin een overzicht van onze activiteiten  grdLende het afgelopen jaar. Een jaar dat in vele op- 
zichten voor de JOVD'suçcesvol genoemd mag worden. 
Aan de hand van dewerkp.langewijza opzet konden vele activiteiten gerealiseerd worden en werd een bevredi-
gende politieke output bareikt; het experiment met de nieuwe congresopzet bleek zeer geslaagd, maar bovenal 
werd in 1982 -mededobr twee verkiezingen - een ledenaanwas als nooit te voren bèwerkste•lligd. 

Dit jaarverslag. poogt een globale schets van het verenigingsjaar 1982 te geven, maar kan helaas nooit Volle- 
dig genoeg zijn.. De Driemasters en HB-1nfos van hot afgelopen jaar bieden, in aanvulling op dit verslag 
de mogelijkheid een brdder beeld te krijgen op het reilen en zeilen van onze organisaie gedurende 1982. 

Voor hot eerst zijn in dit boekwerkje de volledige teksten van de in het achter ons liggende jaar vastge- 
stelde resoluties en moties en de uitgegeven persverklaringen opgenomen. 
Zo ontstaat per jaar een overzicht van de politieke .stellingnamen van de JOVD, die dan ook weer apart gebun- 
deld kunnen worden over  eon  periode van meerdere jaren. . 

Wij hopen met jullie op een voortzetting in 1983 van alle positieve ontwikkelingen zoals die zich tot nu toe 
hebben voorgedaan en danken jullie voor d& inzet en medewerking zonder welke de .JOVD niet zou kunnen functio. 
neren. . . . 

januari, 1983 .• . . . . namens het Hoofdbestuur, 
Joost van Gilsa, 
algemeen secretaris. 



2.  

POLITIE:( OVERZICHT 1983 

Hut  jeer  der vcckeade';'n 

Vel v3rzt rees in-.dee- n tereii de p'c:pen en het i<jnet Ven Agt  II  om te korten op de Ziekte-uitkering 
Na -uk  vi;  ei deac2de ot de'.U71 cilo pJern're iL. 

Ttt 'erkloz'uieL ço:;e ,tee'i in 1 82 de 50°.03.  

Hat  'banerplen rn. I:1. -v De '1 'eer:1 mat or"Lr vi  hij de cociale partners ontvangen. Die argwaan bleek 
achtoret tooccht. Vosre:.o teco:i  hi  de rcse'e,oti; in caHule t .er&iuizenden banen,nawe~schappelijk 
bsrekonirei tic k Hut plan o-  de T_n:.VD  tencin n et meer dan 5000 benen te kunnen scheppen. 

Hinister von der LCLWkwom met  eon  wertg ccjaTtjch plan: verplichte arbeid voor werkloze jongeren ten dienste 
V/an de ceirrencchcc'. Crr qrco do: z -ei Von der Le uitviedelijk von het verplichtende karakter af. 

G-ot-  \rinei e000 eb ,e de e;i.icn. Lot bniul  'on coo  utijçjenda belangstelling ctider de kiezers 
vcordaVVD. 

de veel deovan wordt met ± en v:'ede t cc  eec ecoojeotenote ineikear gedraaid. Door de zich steeds 
.eb3Eper çeeecd3 t vtïimeor het vcrlecçen een de Kamer no niet plaatsvinden. De keirer ken  zich 

ectclve in  deco  mecat  err  :c:eb co c:eV:  deco  Je.ojveco'cehee noter. Lnelpunten tucson de regeringspartijen 

'ceen do ewotreola hedee,io vee de roei  eis uiVterJVncec  err loran  en da financièle ruimte voor het werkgelégen- 
V ,. ,OTO,1 er i i a17 -i L 'Teor veer F5V 

vo" jt Wiefpl ee :ireceocerittr. 

Lot Perde Kcbr:t  ore  ei lde?t rtt. 'er, Ecr;onnmncci toeren CD.k  on  D66 enerzijds en de socialisten 
v:z,ijc3, vieVn rcee roer i'-r de Lrd he irurDen. .Eu PVDA uilde net aidroord rican set da verdergaande  

err  de rr!ee. onrr P:: ljyl zou cr Huarnenat v.1 te wathig geld heschikhear zijn 
o ce;. uetir no 

V 

Stecrd:eep weircit  'cod  ier raetrer icord. Per-a  knit  tot ecn 'tuesenkabinat 1  von CDA en D66 ret 
gedeogstet 

van de VVD roieie v CO or  can  Co  toet mecelijke tsrrni4 r. 

juA 

den fcraa .:ovcL jtOdVOO roe. de Vde i : ce C rtc:eVrocbrverkiczir can. CDA 00 PVDA verloren voel raadzetels. 
P Ei b c- f 0? ret r-.'rifd- nic:oor:  )sie:r. In vai;e ijLing roet roert verloor D'66 daarcntegen vel. 

FLt Ketitei Vovt ?' VO  III  LondJçTh micro t unjin-cc eren. Hun qirece }(eiTvr-Ireerc12rheid was tegen de 'he vriezing' 
van de doceeicoi'il- co deC' vitkacde  err  ooene±rrerdaal, en von bezuinigingen op de IciVndarhije1hg en de erewnIngs- 
teor-loejen. Br re':i ir::ldecr. to rijer cp de ein-zorg, 

Vedorom kond de I-ni ien:e': çeto t uirig-in-j'zn  -on  .rc-st 4,5 miljard voor 1983. Van Dor Stee kast echter iret 
een brrteewj  -one  7 reflj_:L  char  hij 4,5 hiljade  roan  ve o]ijke bonedering vinde van de tcelIjk noodzakelijke 
aa9nZon vee-' 8 D ve-c e I ,.  on  de cc" b nd vwrgencrro j  bezuinigingen  vain  8 miljard. Dit geld 

zou don net  mace  rroetcn koren: ren bereinigingel ee de c,ccialco uitkeringen, vo]ksgeza. ihajd en athtenaxensalasissen 

&ugueths V 

Het loobinet  corer  ect herlui.V 'e or' '0 ven L;e'vV1 rn ta etolgaraper l-1'83 niet 'verder te laten stijgen 
Da sociale itia,r.irjceo C:: Br ,coe rxcCrc; Huvocern. 

V -• 

V V 

Ee icond  err.  do Tcch r"V0r VVOh " r, Ce Boonseir SOLI de 1411jc:nenn;te. 

Da WDcog er 10 eCtOde  toj o Ldei verVerrar 11. taPvTb.Iercostejd,o Lchnet-3 zetels en het CDA kalvde 
verder eE roet 3 rretei'o. re LOLA rmrei de Ciectrior nartij. N:Leuwe partijen zij de EVP en de extreem,-rechtse 
C 'rrtrtcrpertij. 

V 

Vr beste heneen leV en  rove  J : 'xeeii A CC ,I'V0. Ja PVDA daacrrnteçen sloot een andere coalitiebij  lange-
na niet uit. 11 ç-rcctolr e'ceiiJ ciatO aH cia. onfo:metrrur. Op 10 september  ward  door de Naicijigin 'Jhn Irenade 
lxmcrrrO tot inCoamotcu:. Ho iLde nor noot dol von  dc  rospreidçen; zij zag alleen Iets in een coalitie /VVD. 

Hot CoB\ veer vet te vee"ocirten  viol,  cle voorstellen van de infoemateur af. 

C,o ociencire !hL4 non Ven C_TartOVVer rereerateert do nijoanennota. Nog tere bezuini 1983; 
13 rmljerd. Ca r ccie' tijor: reog300rea nieren met gepaste terughoudeitheid. 

Ce 30 eroocterrico:: breekt reco 1'nvex'ode rameleg uit  eon  oh koningin. 
cp H nor-ester Verel Let  ii  'eri:et-L'rhtons hstlig3. Let niol,reo Kabinet CtOULCt ee en Coalitie van (DA en WI) en is 

or volgt a;marect'eid; 
n.r.J4. Lubti s-rthi , oreiBent, Akcn'oro Ze.icori 
(Ai'l.V. va-n Arc5ane-7icc- eiHueter-pi5'eident,Ecrncorirche }; .' 

V  

eon  den  Ore-rok- Buit: olndo Zzctor. 
F Korthals AtiCS_jULeC h V V 

J.EkBIetkerk- Fieroerrlrei'oe Lokeir 
V 

CCJ. Doativen- Cndee:1,4 J3 en cjhen3oepren 
TVI.O.C.R. uciirC- Finorocida 
J. cle  Finite:-  DoTosie 

P,HVimscrniUs- VJTVL:louirvestinC, Dcoi:crtelijkcclteaxivg en £4iiiouteheer 
L.C. Boiniriren- ehiVjn, Ve oeOredeaiui cc Celtnur 

Schec- 



3.  
oktober 

Op I oktober wordt de nieuwe informateur benoemd. Het is de Vice-President van de Raad van State, Scholten. 
Het zag ernaar uit dat de informatie snel zou verlopen. Er bleken toch nog een aantal hindernissen te moeten 
wordéii genomen. Pas op 26 oktober werden VVD en CDA het eens over het regeerakkoord. Op 28 oktober werd het 
plaatje duidelijker. CDA kreeg 8 ministers de VVD 6. Er was 1 ministerpost minde' beschikbaar daar het 
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygi'ene werd opgeheven.  

'Ian  Agt gaf medio oktober te kennen af.te zien vaneen rol in het nieuwe kabinet. Lubbers werd daardoor 
de voornaamste kandidaat van, het premierschap. 

ooveiber 

I:at CDA kiest voor Lubbers als premier. Op 4 november heeft formateur Lubbers het eindverslag van de 
formatiewerkzaannheden Pangebodcn aan do Koningin. Op 5 november werd het Kab 'iet Lubbers beëdigd. •Het kabinet 
Is als volt samengesteld: 

december 

Het voorgenomen bezuinigingsbeleid werd'rset rappe hand aangepakt. Maatschappelijk verzet tegen de bezuini-
gingen is duidelijk grceiende. Een extra bezuiniging van 1.75% op de salarissen van de werkenden binnen het 
onderwijs brengen houdt ook in december de gemoederen nogThezig Maar met name de bezuinigingen op het 
jeugdloon, de afschaffing van het recht op MMV, de afschaffing van de RWW naast de voorgenomen verplichte 
arbeidstijdsverkorting voor jongeren naar 32 uurbij de overheid doen jong-Nederland op da achterste beenen 
staan. Harde acties werden voorbereid An uitgevoerd. Het is duidelijk dat 1983 geen gemakkelijk jaar wordt. 
Voor Nederland niet, maar zeker voor haar regering niet. 

Externe contacten 

VVD 
ïisen de VVD en JOVO is dr dit jaar bijzonder veel contact geweest. Niet alleen waren die contacten er 
vanwege do jongerenproblematiek, maar in een eerder stadium zeker waar het ging om de verkiezingen voor te 
bereiden.// Het contact met de fractie is do laatste maanden freqent geweest. Zeker nu Frank de Grave en 
Ppbin Linschoten deel uitmaken van die fractie. 

1iTjaar hee't er,  geen formeel overleg plaatsgevonden tussen JOVD-HB en het hoofdbestuur én fractie van D'66. 
rnfon1e contacten zijn er wel geweest. . 

fodere Politieke jongerenorqatnisaties 

Dit jaar iserregelmatig, geweest .met andere jongerenorganisaties.  Mt  name met de Jong Socialisten en het 
Christen Democatisch Jongeren Appèl. Net beiden is een persverklaring uitgegeven. Met. de  JS-en COdA over 
bezuinigingen - op Jeugdloon en afschaffing WWV en RWW. en een persverklaring alleen met het COdA over Zuid-Afrika. 
Ook met het'J.O;A.C. zijn er contacten geweest. .. . 

LiasIndes . . 

In de DEs Indes gespreksgroep stond dit jaar dikwijls de actuele politiek centraal.Daarnaast werd in december 
begonnen met de notitie-gewl jze opzet. Op iedere vergadering wordt nu bepaald pol. onderwerp aangesneden. De 
deelnemende partijen aan  ht  overleg verzorgen een eigori inbreng, waar naar aanleiding van de discussie plaats- 
vindt, . . . . . 

Humanistisch Verbond . . . 

met het Humanistisch Verbond zijn in 1982 goede contacten gelegd. Dit heeft geresulteerd , in het werkplan 

,
"Liberalisme/Humanisme"  

Er waren regelmatig contacten met partijvoorzitter Jan Kainninga en fractievoorzitter Ed Nijpels. 



4. 

UOFDBE STUUR 

Het hoofdbestuur kwam het afgelopen jaar 22 maal in vergaderiiig bijeen en Wel op: 

10 januari 
25 januari 
23 fctruari 
6 maart 

22 meert 
6 apiil 
16 april 
23,24,25 april 
11 mei 
4 juni 
El juni 

23 juni 
1 juli 

22 juli 
8 septeabcr 

22 coptinbar 
38 septan,ber 
13 oktober 
17 noveeber 
11,12 december 
16 deceeher 
26 decceber 

• HB-verqacieri ng te Ams terdam 
Te l efonisch, HB-vergadering 
H3-verdering te Amersfoort 

• KB-ve'çladering te Hattem 
Te lefonische HB-vergadering 
63-vergadering te Hattem 

• Tolefcnischa H3-vergadering 
HP-weekend te Egniond aan Zee 
0-vergadering te Amersfoort 
13-vergadering te Hattem 
63-vergadering, te Amersfoort 
H2-vurgadering te Groningen 
B-vergrdari ng te Amersfoort 

HE-vergadering to. Den Haag 
HE-vargodering te Gröningeh 
HEI-vergaderiig te 'He ttein 
K3-vergadering te  Hatters 
NB-v rrcd'rino,'te  Hatters  
N3-ver-dering te  Hatters  
#Ll-nV2&Erfld teHatterir 
T1crtoni eche 11B-vergadering 
Nu-vergadering te Amsterdam 

SE CRETAn I AAl 

nole bezetting --------------------- 

h:- hen zich in het afgelopen jaar een aantal veranderingen in de bezetting van het Algemeen Secretariaat voor- 
maar ook dit jaar hebben we weer een (bijna) full-time bezetting kunnen realiseren. 

Aan  hat  begin van het jaar werd hot secretariaat 2,5 dag per week door Conny Culdenront en 2 dagen per week door 
Karin Bl aauw "bernnd". 
Op 22 januari ging Karin Blaauw met zwangerschapsverlof. waarna Anne.lietSteensma per 1 februari voor 3,5 dag 
ner week op het...Algwseen Secretariaat kwam merken. . 

p 3 maart kreeg .Karin een dochter Marl len.' Dit was. aanleiding voor haar de JOVD per 1 juni te verlaten, op 
welke datum Anieliet Ir veste dienst trad.  
Pe'  .10 septeri-ber bc131ndigde Conny Guldemret haar dienstverband bij de JOVD en vanaf die tijd werkt Anneliet nu 
full-time op ons Algemeen Secretariaat. 
Medio 1982 werd ook weer een ivraeg voor een werknemer in het kader van de Werkgelegenheid Verruimende Maat-
regel gedaan. 
Ir, 1882 waren zeer regelectig hoofcestuursleden op het secretariaat te vinden en kon bij piekbelastingen ook 
ecu •beroep gedaan worden op een aantal vrijwilligers uit de vereniging om bij te springen bij de vele werkzaam-
heden. 

L'!e rkz aarthedan 

Da werkzaamheden van het Algvmeen Secretariaat strekten zich, naast een aantal vaste taken, uit tot de orWersteu 
ning van de politieke-, organisatorische- en vormingsactiviteiten van de vereniging. De activiteiten vanuit die 
sectoren vonden dan ook hun weerslag in de werkzaamheden van het secretariaat 10 het afgelopen jaar. 
Hier volgt een globaal overzicht van Ce .acti vitei ten: 

Alneniern secreteriaatstaken 

- het behere.i van het archief . ... 

-  hat  bijhouden van de notulen vee vergaderingen 
- het uitbrengen van de  jeer  0r51c9w'r . . 

- het voeren van de  ale ear  c'rresrordentie . 

- het uitbrengen van de H3-into's 
- het uitbrengen van canrceboekan 
- het uit'.',erken en uitbrengen van commissierapporten 
- liet (mede) organiseren van ccr.g -essen  an  andere evenementen 

het uitgeven en beheren van propaganda- en recaniemateriaal 
- het fungeren als algorrune vraagbaak voor de vereniging, waar afdelingen, districten 

en individuele leden altijd op terug kunnen vallen 
- het (gedeeltelijk) utt'pen van de Drieciaster 

het verzenden van de Drieniastej' 
- het voeren van het personeelsbeleid 
-het geven v3n "alqarrene bijvtnnJ aan de hoofdbestuursleden 

een aantal activiteiten L,-trefende de ledenadministratie zoals het verstrekken van mutatieformulieren, het 
registreren en deorgeven van r.ritatics e.d. 



5. 
',chi ef  

Ook in 1982 is. er door Adriaan Geelhoed hard aan gewerkt om net archief professioneel: op te zetten. Tussen hein 
en de algemeen secretaris is er veelvuldig contact geweest over de definitieve indeling van hetThrchief. De 
V.O.O. Jan van Zanen en later opgevolgd door Frank Rohof, heeft zich bezig gehouden met het bijwerken van de 
afdelingsarchieven op  hat  secretariaat.  

HI-Info 

Da  HG-info, het iieddelingablad van het hoofdbestuur voor alle afdelingen, districten en verénigingsraädsledén 
kwam het afgeloen jaar 9maaHiit 1h een gemiddelde oplage van zoon 270 exemplaren. Dit was in dé maanden. 
januari, april, mei, juni, juli september, oktober, november en december, waarbij het congresboek van november 
als RB-info is Verzonden. 

Conqresboek 

Dit kwam uit in maart en in november. . 

In juni was de congresinformatie gepubliceerd in RB-info or. 4 en de Driemaster nummer 3 en 5. 

De verkoop hiervan is het afgelopen jaar sterk gestegen, maar de mate van betaling hield hier helaas geen ge- 
lijke tred mee. 
Het afgelopen jaar weren do volgende artikelen verkrijgbaar: 

Folders - kernfolder 
- onderwijsfolder .. . 

. . . 

- justitiofolder . . 

- studentenfolder ( nieuw  ) 
Vraagbaken - organisatorische vraagbaak . 

- politickw vraagbaak 
- vraagbaak omeehtepolitiek (niet supplement) 
- adressenvraagbaak (vernieuwd) 

nota's - Oost-West 
- VN en bevrijdingsbewegingen 
- toetreding van Griekenland tot de EEG 
-  hat  VN-handvest als handvat . 

- jeugdwerkloosheid in de EEG 
zwartboek justitie . . 

- bundel sociale zekerheid ( nieuw 
 

onderwijsnota'. -• onderwijs in de EEG . . . . 

de kous in at gelijk breien . . 

- beter tn halve gekeerd..,. . . . 

- democratisering gaat een beetje van au 
diversen . - ter introductie . . . . . . 

- liberalisire in beweging . 

- wegwijs in politiek Nederland . 

• - de tockc'nst van da parlementaire democratie 
uitgave To,lderstichting "De Liberalen" . .. •. 

huishoudelijk reglement, statuten en reglement van orde 
- modelreglenienten voor afdelingen en districten . 

- oude Dri:ias  tars  . . . 

• - verkiezingskrant gemeenteraadsverkiezingen ( nieuw 
- verkiezingskrant Tiiede-Kamerverkiezingen ( nieuw  ) . 

- 'Driemaster International" ( nieuw  ) . 

reclamemateriaal - stropdassen ( nieuw  

- speldjes ( zovjel steek- als brochespeld ) 
• - tassen ( o'.:l. kort als lang hengsel ) ( nieuw  ) . . 

- affichas ( groot, 'blanco", klein ) (..nieuw ) 
- stickors  

- buttons . . 
. 

. . 

- pennen . . 

- ballonren . 

- enveloppen . . . .• 

. •, - T-shirts . 

- plaatjes voor afdelingsbladen 

In 1982 werd een begin gni:akt net de invoering avn de nieuwe herkenningsieuze "Jong & Liberaal" op de tassen, 
affiches en stickers. . 

Binnenkort zullen ook  dc  buttor.s voorzien zijn van deze slogan. . 

DRI EM/STER . 

Onder de bekwame ,leiding  yap  hoofdredacteur Wiljan Looinans kwam de Driemaster in 1982 negen maal uit 
Een aantal qialéh Werden (concept-) resoluties en amendementen in een congreskatern in de Driemaster opgenomen, 
waarmee de betrokkenheid van da leden niet het landelijk beleid vergroot kon worden. 
Twee maal verscheen er  can  verkiezingskrant als bijlage van de Driemaster en eenmaal een katern over het 
thewa media. 

Redactie Driemaster 

De volgende personen maakten het afgelopen jaar deel uit van de Driemasterredactie: 
Wiljan Loomans hooi'dr'dacteur t/m 31 december) 
Wim Fels eindrc'acteur) 
Caroline  Loan (redacteur verciigingsnieuws) 
Rob van de Pas (redacteur "Prikbord" t/m juni)  
Annette  Schopmans (opmaakredactrice t/m juni) 
Albert  Berens (internationaal redacteur vanaf december) 
Wilfried Derksen (redacteur externe-internationale contacten vanaf december) 
Atzo Nicolal (redacteur alge'aan politiek vanaf september) 

1. 
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In december nam Joost van Gilse het redacteurschap van 'Prikbord' waar. 
Hoofdbestuursauditor waren in 1982 Joost van Gilse en Jules Maaten. 

Stichting Driemaster 

Het bestuur van de Stichting bleef in 1982 ongewijzigd. 
Eind 1982 werd begonnen de stichting weer te reactiveren en een grotere rol te laten spelen hij het beleid 
van het hoofdbestuur inzake de Driemaster. 

'VEREN 1INGSiAAD 

De verenigingsraaf, het adviesorgaan voor het hoofdbestuur, vergaderde op de volgende data: 
- 8mei 
- 10 juli 
- 30 en 31 oktob,br. 

oo!-. op 15 januari (in eeiigecombineerde verenigingsraads- en districtenraadsvergadering) en op 12 februari 
1983 kwam de verenigingsraad nog in oude samenstelling bijeen. 

De belangrijkste punten waarover de verenigingsraad adviseerde waren. 
- politieke zaken 
- organisatorische zaken ( m.n. de reorganisatie en de betrekkingen met de VVD) 
- financiële zaken 
- Driemaster 
- internationale Zaken 
- HB-kandidaturen 

COMMI SS 1E VAN BERDE P 

Samenstelling 

Leden: 

Ed rlijpels (1982  niet herkiesbaar), voorzitter 
Ruud jager (1983, niet herkiesbaar), secretaris 
Klaas Rooze (1984, niet herkiesbaar) 

Pl aetsvervangers: 

Johan Remkes (1982, herkiesbaar 
Arrietta Blok' - (1983, herkiesbaar 
Frank de Grave . (1984, herkiesbaar) 

Na de wijziging op het jaarcongrès van 27 en 28 maart 1982 te Hoogeveen werd de samenstelling: 

Leden: 

61js de  *Vries (1985, herkiesbaar), voorzitter.  
Ruud Jager (1983, niet herkiesbaar), secretaris 
Klaas Rooze (19844  niet herkiesbaar) 

Plaatsvervangers: 

Johan Rethkes ' (1985nit herkiesbaar) 
Arrietta Blok (1983, herkiesbaar) 
Frank de Grave (1984, herkiesbaar) 

Ruud Jager bedankte per 26 april wegens andere drukke werkzaamheden voor het lidmaatschap van de conïnissi van 
beroep, waarna Frank de Grave zijn taak als secretaris ad interim op zich nam. - 

Achter de. namen is tussen haakjes aangegeven in welk jaar de betrokkene aftreedt en of hij/zij dan al of niet 
herkiesbaar is, zulks uitsluitend voorzover dat uit het huishoudelijk reglement (artikel 41) voortvloeit. 
Voorzitter en secretaris zijn door de commissie zelf uit haarmidden benoemd op grond van artikel 41.6 van het 
huishoudelijk reglement. -• 

Werkzaamheden 

De commissie van beroep kreeg in 1982 maar liefst 28 beroepszaken voorgeschoteld, een treurig record. 
Als oorzaak hiervan ziet het hoofdbestuur niet een verandering of verslechtering van het beleid, maar de ruimere 
bekendheid die dit middel in de afgelopen jaren heeft gekregen. 

Een andere oorzaak was de in de loop der jaren sterk verslechterde verhouding tussen het hoofdbestuur en enkele 
bepaalde afdelingen. Een probleem waarmee de Commissie van Goede Diensten zich met name heeft beziggehouden. 

- 
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Beroepszaken: 

inzake de aseiqering van hot hoofdbestuur tot het toestaan van zelfinning d.d. 13 december 1981-. 
i-rrovsr ie nog overleg gaande met de vertegenwoordigers van de 3ooieche afdelingen. 

Iakodeweigoring yeo het hoofc!bvstuur tot toelating van leden d.d. 22 december 1981. 
tJa  roar  is a czi Zeg gaarde net de vertegenwoordigers van de Gooische afdelingen.  

------------ 
Ineahe da hevastigtng van het hoofdbestuur d.d. 23 december 1981 tot het weigeren van zelfinning. 
HOrOVI' io nog overleg gaande met de vertegenwoordigers van de Gooische afdelingen. 

I-ir. A  FP  Vlanr'n ir! odrachtvanMe;..L.M._Langb29~_~D_giverse andere leden van de afdelin 't §tichtlg§grgj  

tnzae bondigin door hot hoofdbestuur d.d. januari 1982 van het lidmaatschap van de afoeling Baarn van appelanten 
;cqes het nia.. efdr  eon  van de jaarlijkse contributie. 
Appaarten heltJen cfg.aoen van de verdere behandeling, en hebben het beroep ingetrokken. 

L. rekel / Wi, 3 februari 1982 

Inzake het hoofdbostuursbosluit tot ontzett ing van appellant uit functie d.d. 7 Januari 1982. 
Commissie vc Beroep komt thans met een tspraak. 

Iiiza!e het hcofdbestiursbeslut tot ontzetting van appellant uit functie c.q. net lidmaatschap d.d. 7januari 1982 
Coironissie van beroep kcrt thans met een uitspraak. 

lozaho do toedeling door het hoofdbestuur van het aantal stemmen-  aan deze afdeling voor de landelijke ledenverga- 
don ren. 
Dit beroep ie na ovei'lcg ingetrokken. 

Gooischo afdol  moan  /. H. 22 februari 1982  

Inzc.!-,a do brin-F van liet hoofdbestuur d.d. 7 januari '1982. over de sluitingstermijn voor indiening van kandidaten 
voor do vereniJi'ngaraadvorkiezingen in-  Noord-Holland. 
Hierover is rag' 'ôvcrleg,gczande met de 8ertegenwoordigers van de Gooische afdelingen. 

2fiijer_8g ---------------- 
Inzake il -2 vnn het hoofdbestuur d d 19 januari 1982 tot toelating van leden 
Hierover is nog 'oven aarde met de )ertegémoordigers van de Gooische afdelingen - -  

Mr.  A.E.P. 22 februari 1982 

Inzake de dcçr het heotdbestuur gestarte procedure tot ontzetting van.appe]lant uit het lidmaatschap d.d. 28 
ju''ari 1982 naar aanleiding van g6ri hiertoe strekkend verzoek. - - . - 

Het' HB heeft zijn heachikking tot ontzetting Van appellant uit het lidm.atschap ingetrokken, waarna de conanveBe 
van bapoo he--r -vbrkz arheden terzake heeft beHindigd 

- 
- 

- -- --------------- 
Inzake do deer  hat  hoofdhaotuur gestarte procedure tot ontzetting van appellante uit het lidraatschap d.d. 28 
janueci 1992  near  aaìleidiig van een hiertoe strekkend verzoek. -. 

De -uiteorark var  hat  hoofdbestuur is in kracht van gewijsde gegaan.  

Go o ische aî-'a1inoen / -, 22 februari 1982 - - - -- - 

Inzce de brief von  hat  hefdbestuur d.d. 30 - januari 1982 waarin het stelt dat niet alle kandidaten voor de ver- 
eaigingsre:d.erki.zir.gon in Hoord-Holland volgens de formele vereisten zijn ingediend. - 

Dit beroep is int'trokkefl  door de Gooische afdelingen.  

Afdelineon 't  Cori,  'lilvarsuai, Laren-Blaricum-Huizen / HB, 22 februari 1982 

Inze -e de door  hat.  O-idbastuur gestarte procedure tot ontzetting uit functie van C.A. Huisbus en Mej. L.M.L. 
Langbout d.d. 2 februari 193. - 

Dit - beroep ie .ingetrpksn. - - - 

n 82 :e1 n..L. 4 

Inz-che-d,o woiger:m-ag-'.rt- het hcefdbestuur om Hulsbus-c-.s. als- bestuur van de afdeling 't Sticht/Baarn te erkennnen. 
Fomocel is een bero"o hirrtcgen niet meer mogelijk, echter de beestje is in het overleg met de Gooieche afdetingen 
met  ht  HB doe-n de Gociecle afdelingen ingebracht. -  

Mr.  A.F.P. VI,-.E.nderen aarnrs_belangbe~~99g9D_J_~B, 4 maart 1982 

Inzake de treJeling door, het hoofdbcstuur van het aantal stemmen voor de landelijke ledenvergaderingen aan de 
Gooische en Stichtse afdelingen. - 

Hierover is nog overl-egqaande met de vertegenwoordigers van de Gooische afdelingen. 

t''oiscu afdiin"ni / E3. 4 maart 1982. - 

Inzake do weigering door het hoofdbestuur d.d. 4 februari 1982 van  Mr.  A.E.P. Vlaanderen en C.A. Hulsbus als kandi- 
daten voor de verenigingsraadverkiezing in Noord-Holland. 
Dit beroep wordt geacht te aiim  vervallen daar biede heren hun lidmaatschap van de JO 1) hebben opgezegd.  

Mr.  A.E.P. Vicandaron / Wi, 4 maart 1982 

Inzake  hat  stencajnt van het hoofdbestuur d.d. 11 februari 1982 dat het niet statutair dan wel reglementair ver-
plicht is appellant nogelaals voor een hoorzitting uit te nodigen in de ontzettingsprocedure. 
Dit beroep is vei-valZen, Het hoofdbestuur heeft a-tin  beschikking tot ontzetting van appellant uit het lidmaatschap 
in:n'-trokken en  fir,  A.E.P. Vlaanderen heeft zijn lidmaatschap van de JOV opgezegd. 



8.  

Inzake de brief van het hoofdbestuur d.d, 11 februari 1982 waarin het stelt niet statutair dan wel reglementair 
verplicht te zijn de besturen nogmaals voor een hoorzitting uit te nodigen in de procedure tQt onzetting uit 
functie van Mej. L.M.L. Langhout. 
Dit beroep ja thans op grond van het ontbreken van een oorzaak gestaakt. 

Afdelingen 't Gooi Hilversum, Laren-Blaricum-Huizen / llb, 4 maart 1982 

Inzake  de brief van het 'hoofdbestuur d.d. 11 februari 1982 waarin het stelt niet statutair dan wel reglementair 
verplicht te zijn  de bedt.uren nogmaals voor een hoorzitting uit te nodigen in de procedure tot ontzetting uit 
functie van Ç'A. Hulsbus.. 
Dit beroep wcY.'dt geacht te zijn vervallen daar de heer C.A. Hulsbu8 zijn lidmaatschap van de JO'7) heeft  opgezegd. 

ercn in ondracht van blei Lj~.~zAM51b291-1A6-1-Mér! 1982  
Inz&e de brief vin hct hoofdbestuur d.d. 11 februari 1982 waarin het stelt niet statutair dan wel reglementair 
verplicht te zijn app2llante egmaa1s voor een hoorzitting uit te nodigen in de procedure tot ontzetting uit 
functie c.q. lidmaatschap van appellantë.'. 

Inzake de brief van het hoofdbestuur d.d. 19 februari 1982 inhoudende de bevestiging van het bovengenoemde stand-
punt. 

Inzake de weigering van het hoofdbestu,yr thd. 19 februari 1982 de datum van de hoorzitting in de ontzettingsproce-
dure aan te passen in verband ijiet verhindering van appellant. 
Het  NB  heeft zijn besc7:ikking•ot'. ontzetting van appellant uit het lidmaatschap ingetrokken, 'waarna de commissie 
van beroep haar wcrkzaari12e4en terzake heeft beëindigd. 

In:ake de beschikking van het hoofdbestuur tot ontzetting van appellant uit het lidmaatschap. 
Het EB heeft zijn  bee  cl:ikbing tot ontzetting van appellant uit het lidmaatschap ingetrokken, waarna de commissie 
van beroep haar werkzaoreleden terzake, heeft beëindigd. - 

Inzake dô beschikkihy 'ian het hoofdbestuur tot onzetting van appellant uit het lidmaatschap. 
Het liD heeft zijn 2,eechiki-ag tot ontzetting von appellant uit het lidmaatschap ingetrokken, waarna de coflvii8sie 
Van beroep haar werkzaamheden terzake heeft beëindigd. 

-------------------- 
Inzake de waigiring door het hoofdbéstuur van het áfdelingsreglement. . 

Hierover is nog dvsricggeonde met de vertegenwoordigers van de 8 ooiüohe afdelingen 

Inzake de weigering deer liet hoofdbestuur van het districtsreglement.. 
Hierover is nog overla'gewide met de vertegenwoordigers van de Gooische afdelingen 

----------- 
Inzake de besdhikkinp  yap hat  hoofdbestuur d.d. 8juli 1982 inhoudendede afwijzing van het verzoek  een zelf- 
standige afdeling i':tv6oi'ne te wogen vormen. . .' 

Dit 'baroea' wordt geacht te zijn ingetrokkén nu er met, het hoofdbestuur een schikking  ía  getroffen dat Weatvoorne 
per 14 cyril 1983 sen reifstandige afdeling zal worden., ' . . 

in de zaken: : . . .• . . , . 

- weigering zelfinning, 14 januari 1982  

- weigering acceptatie nieiie leden. 25' januari 1982  

- weigering zelfinning 25 Januari 1982 
- opzegging lidmaatschap eantal leden uit Baarn, 25 januari. 19.82 
werd ondervcorbcihoud ook b.-roep ingesteld bij de algemene vergadering, maar weer ingetrokken toen met de commissie 
van Beroep alsAuig tot een bevredigende oplossing werd gekomen en deze zaken daar verder behandeld konden worden.. 

De Oeroepszaken die meegenomen zijn in het overleg met de Gooische afdelingen, 21jn in 1983 merendeels reeds' afge-
handeld e,i in goed overleg opgelost. 



R E G L E M E N T E N A D V I ES COMMISSIE 

Dit is een adviescommissie van het hoofdbestuur waarin de volgende personen zittin hebben:  

Mr.  0. Tamniens  
Mr.  R.A.E. de  Haze  Winkelman 
N.  Swart  

Us extra adviseur treedt de heer R. Jagèr op. 

REQ  RCA NJ SAT  I E C OM N I S Si E 

.Hierin zijn door 'de B.A.V. te Tilburg benoemd: 
Frank Rohof, Nico van Staalduinen, Gerdin Lammers, Hugo Wiedenia, Meint Waterlander, Marco  Swart,  Jan van Zanen, 
Anne Li ze ven der Stoel, Roelof Houwi ng, Frits Westerkamp. 

De i,00rqc.nisatiecommissie heeft een inventarisatie van de organisatorische problemen gemaakt en is met een aantal 
verschillende voorstellen gekomen. Op basis hiervan en op basis van de raadplegingen van het congres en de ver-
enigingsrand is het uiteindelijke reorganisatieplan tot stand gekomen, op het najaascongres met instemming - door 
de vergadering gegroetend.  
Hat  definitieve reorganisatieplan behelst met name een fasegewijzQ uitbreiding van het hoofdbestuur, de instelling 
van 'secretariaten ter ondersteuning,~ individuele hoofdbestuursleden en de vorming van een districtenraad. 

0 MIII S S I E van GO EIYE DI E  FIST  EN 

Deze cen'ii1s5ie is op de B.A.V. te Tilburg ingesteld en hierin hadden zitting: ' 0 

Jan van Zanen, Win lIoving, Wiljan Loomans, Henri Meijdam, Julius Remarque, Cees Rooke, Reinier Schenk, Antoin 
Scholten, Wim Stapel, larco  Swart.. . 

KASCOMMI SS IE 

Hierin hadden aan het begin van, het jaar zitting: 

Leden plaatsvervangers 

Chris Hulsbus -: . Jn van Gilse 
Titia Siertsetha Meint Waterlander 
Klaas Rooze Henk van Kalkeren 0 

Op het jaarcongres te Hoogeveen stelde de commissie zich als volgt samen: 

Loden: plaatsvervangers: 

Chris Hulsbus Jan van Gilse 
Titiá Sie.rtcrza : Robert Heynert 
Klaas floOzé Henk - van Ka.ikeren 

0 

NOTULNCOF.IIUS1E. . 

Hierin hadden aan hot begin van het jaar zitting: 

Leden: . .,plaetsvervangers: 0  

Guy  Verpen Pb Posthumus 
Wim Stapel Riniér Groos  

Rob van de Pas 
0 0 

OP het jaarcongres te Hoogeveen stelde de commissie zich als volgt samen: 

Leden: plaatsvervangers: . 
. 

Kor Braltn Wim Hoving ' 

Frits Westerkamp Caroline Loon ' 
0 

Joop  Moyer Wilfried Derksen 
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C 0 N G R E 5 5 E 11 er. B.A.V.s 

In hut voraniginsja,ai' 1932 worden er, drie congressen en één B.A.V. gehouden. 

7 maart, 3.A.V. te Ti3urq 

Op dezo extra vergadering„ ;ord de- vereniging in de gelegenheid gesteld, organisatorische problemen aan de orde 
te stellen. 
Hot uitprakun j;on cn•asnta. rnis(ver)standen leidde tot het wegnemen van hier en daar bestaande wrevel en het 
verbeteren van, Co sfcer-iii de vereniging. 
uitkomst van dre bij kkocst as du instelling van een reorganisatiecommissie en een commissie van.goede dien-
sten. Tevens is c: rrotie over El Salvador aangenomen. 

27 en 28 m-art, " rr:;nrcs te Hooceveen 

Sorck'ers 07 dit corres waren  Drs.  H. Evenhuis en  Drs..  J. Wallage. 
Boidcn incn zij in op het congresthema Hoger Onderwijs. 
De resolutie o.er dit ordorwerp werd op deze vergadering vastgesteld. Daarnaast werden diverse moties aangenomen  
Hat  kofdbcctuiir, dt  oar  het begin van het jaar als volgt was samengesteld: 
vcorzitter: koelof Hc'uwing , . . 

vice-voorzitter politiek ad interim: Eric Brinckmann. 
vice-vcorzitter'oreanistic: Jan van Zanén - 

alcmTnon secretaris: Jaast van Jilse  

penniriweeSter: Hans 3e1tkamp 
internationaal secretaris: Jules Haaten 
tweede secretaris:  Fasts  'fujik «.  

kers er als volgt uit te zi3: - '- 

vocrzitter: Roelof - Peoiing' . . 

vice-voorzittar piti:: Eric Brinckmann . 

vice-voorzitter organisatie: Frank Rohof . 

cl gemeen secretaris: Joost van Gi'lse 
pc,ningmoaster: Haas Voltkaop  

internationaal secretaris; Jules- ieeten 
tweede secretaris: basta uliI-- . '- 

Tevens werd besloten  on  do volgende -twee congesen te gaan experimenteren met de voorgestelde nieuwe congresop-
zet. 

19  on  20 juk, 'zoercongres te Alkmaar 

Dit weekend ving ûsn ret een rode van Prof.. Dr. Ir. J.J.C. Voorhoeve over de Noord-Zuid problematiek, waarbij 
hij riet name  hat..  FF0 aan de kaak telde,. 's Zaterdags 'werd de resolutie Noord-Zuid' volgens de experimentele - 

congresopzet in wsrkgroec:r behandeld. Die avond sprak dekersverse fractieleider van de VVD Tweedé-Kamer- - 

fracti  Drs.  Ed hijpels de vergadering toe.' Zondag 'werd de resolutie vastgesteld, en werden verschillende moties 
,aangenomen.  

-  Hat  hoofdbestuur stel zich als volgt samen:'  

voorzitter: Loelcf Houwirg  

vice-voorzitter politiek. Eric Brinckmdnn. 
, 

vice-voo-zitter orpahisatie: Frank Rohof  

algemeen secretaris: Joost van  Fuse  

penningnrcostnr: P-— 
'

s 'tol tkrep 
nternationLil sccrctani: Jules Maaten  

tweede secretaris: Hsi-nt Watenlander  

Besloten  ward  tevens dat Eric Brinckrnann per 6 september het- voorzitterschap tot het novembercongres ad interim 
op zich zei neenn,  dear  P.aelof Hose'nng dan zitting zal nemen in de Groningse gemeenteraad. - 

Do enperimeotein ce rocopzet beviel iedereen erg goed.  

Dit gold vooral veer do r':erhrcepen, waarbij de verminderde aantrekkelijkheid van de plenaire vergadering graag 
voor lief-werd gc'nn.  

20 en 21 rNor, iin'icrr-sccnlrcrste Vlissingen  

Over  hat  con'jrosthwua Scinle Zekerheid spI-k op dit congres Dr. R.W de Korte. Later op de zaterdag hield Robin  
Linschoten  eon  lozing ever hetzelfde onderwerp en ging nader in op detekst van de concept-'esolutie. 
De resolutie wand zoeda; vastgesteld, evenals een aantal moties.  
Hat  hoofdeatuur ccesiituecrd zich als volgt: 
voorzitter: Eric H:.'incke.:o -' 

vice-voorzitter  politic-k: Pntoin Scholten - 

vice-voorzitter orani:stie: Frank Rohof 
algemeen secretaris: 2 -1st  van (iilse 
penningmeester: Hans Veltknp 
internationaal secre'tcris: Jules Moaten 
twacie secretaris: taiet l!sterlandor - 

Het nieu.'e ccngrcss'stonm, reals dat op dit en het vorige congres als experiment al was toegepast, werd in prin- 
cipe vastgosteld. Hot H c.dbçstuur werd opgedragen om met voorstellen te komen voor aanpassingen in het regle-
ment van orde.. 
Inzake de reorgani:atie werd hot hoofdbestuur uitgenodigd het volgende congres met voorstellen te komen voor de 
uitbreiding van het koefcbestuur mat, Qnr te beginnen, twee personen. De districtenraad werd voor' de duur van eec 
jaar bij riij::e vci cperimont ingesteld. 

H F S 0 L' l I I E S 

Op de achtereenvoltende cangressen werden resoluties over de onderstaande, onderwerpen vastgesteld: 
27 en 28 maart te Hoocovece Hoger Onderwijs ----------------- 

_gg_?Q_jgoo_1r Noord-Zuid 

20 en 21 novareber te Vlissingen Sociale Zekerheid ---------------------------- 

0e teksten van da:c resoluties staan achterin di t verslag integraal afgedrukt. 



11, 

PERSVERKLARING.EN 

Met hcofdbestuur van de JOVD heeft in 1982 de volgende persverklaringen uitgegeven over: 

juni -"JOVÇ).,steunt Nijpels 

12 juni . bnoemin;gpl.v. secretaris generaal bij Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

20 juni '. -. uitspraken zomercongres 

31 tgustus - open brief over sportboycot Zuid-Afrika 

congres Liberale Internationale 

14 sn' terr - blokkade VVD-PvDA 

12 oLtobc':r - 'Lucky  Luijk" 

25 oltober - open brief met kanttekeningen bij het concept-regeerakkoord 

21 noveeber - internationale uitspraken najaa.rscongres 

21 novcniber - binnenlandse uitspraken najaarscongres 

r.vemer - afschaffing WWV voorjongeren onder 23 

Achterin dit jaarvslag staat de inhoud ijan deze persverklaringen er open brieven volledig. 
vermeld.  

Persverçiaring CDjA IJS JOVO (Jules) 

0T lES 

De .00VD nrc in 1982 op de volgende bijeenkomsten moties aan over: 

7 maart', BAy te Tilburg 

- EL Salvador; : 

27 en 28 rart, .joa:rconqrs te Hogeveen  

ta d 1  eats  Eepase Parlement 

- All Eropnan  Youthand Student  Cooperation ' 

- Tu'rijo -- 
» 

 

- Surinsee . . 

- El ivador  

- Vercoifstondiging ven. het: individu  

- »:et gelijke behandeling  

- Kinderbijslag ' 

- ;:ekCeic:n3i2idspleC  

CJ  
 40CC. 20 luni, :ZorCoC9reS tAlkiaar 
-i(..Hijta orieizingen •. . ' . -' 

- k»»nsternbeleid 
- p'Ln van der Lou, -•.. 

- c,,.twapening 
- invasie Libanon 
- s-cretarient . .  

- oodstref in da USSR 
- atlantische jongerenuitwisseling 
- ontbinding ontwikkelir.ghulp 

20 cii 21 noveier, naja s te Vlissingen ' 

ei'anisade congresresolutie 
- opveej minderheden 
- rechtchulp 

rcchtsextre,nisme 
- ennpek jeugdwerkloosheid 
- LD.P. 
- zeerecht . . . ., 

- Draziii 
- internationale jumelages . . 

Bolivia . ., 

-- terugtrekking uit Libenon. . 

De volledire teksten van de moties treft 1. ieciterin dit verslag aan. 
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JAARVEP.SLAG ORGANISATIE 

Jaarverslag Organisatie 1982 

In 182 krarn de organisatie van de J.O.V.D. tot een verdere bloei. Nog nooit kende de J.O.V.D. zowel leden en 
zovele succesvoole afdelingen als jurist in 1982. Uiteraard was dit mede te danken aan de enorme populariteits-
toename die lorale in daze jaargang mochten boeken maar vooral ook de inzet aan de basis, en een verdere 
perfcctionereing, van de ook dan vele buiten de vereniging genoemde organisatiestructum vormden niet weg te 
cijferen factounvoo' het J.O.V.D. succes. De herziening van de afdelingseglementen, en daarmede veelal ook de 
afdelingsgebieden bleek een succesvoole ingreep. De continuiteitsmogelijkheden van een gemiddelde afdeling werden 
sterk verbet&'d. Om aan de tekortkomingen van de veelal grote afdelingsgth leden tegejnoet te komen heeft het 
Hoofdbestuur  can  beleid gestart ter stimulering van de onderafdelingen. Een aanzienlijk aantal afdelingen zijn 
met deze constructie begonnen, en de eerste ervaringen waren succesvol. 
Bij voortzetti;ig van de organisatorische lijn die in 1982 werd vervolgd, kan niet anders dan de conclusie worden 
getrokken, dat een organisatorische zonnige toekomst in het verschiet ligt. 

Nieuwe Afdelingen 

In 1382 werden de volgende afdelingen opgericht: 

1) Venray 
2) Midden - Limburg 
3) Ede - Wageningen 
4) Randmerengebied 
5) Nijkerke.o. 
6) Franeken - Harlingen 
7) Huizen 

Verder werden een aantal afdelingen gereactiveerd, en kreeg een klein aantal afdelingen een naaaiweiziging. 

In 1982 werd het volgende. District opgericht. 

1) District Noord - Holland. 

Eén afdeling moest in 1982 worden opgeheven: 
1) Leusden 

In I982 werdenal enige voorbereidingen verricht ter oprichting van nieuwe afdelingen. De volgende afdelingen worden 
begin 1983 opgericht: 

1 Geleen - Sittard . 

2 Harlceanermaer 
. 

. 

3) Rheden - Veencndaal 
4) Oost - Achterhcek . . 

In  eon  aanmerkelijk groot aantal afdelingen werden ook J.O.V.D. Onderafdelingen opgericht. Dit erd vooral gedaan 
om op deze manier de kleinere kernen in de afdelingsgebieden te kunnen bestrijken. Op dit moment zijn bij het 
hoofdbestuur d2 yolgondé afdelingen bekend die werken met onderafdelingen, 

1) Taiite . . 

2) Ha'rdenberg (Word Noord - Oost Overijssel) 
3) Zuid - t!est Sallend/ Oost Gelderland . . 

4) Heerenveen/Hakerland 
5) Nijmegen 
6) Baronie van Breda . . 

7) Kennemerland 
28 Zuid - Hollandse  Eilanden 
:9 Delfiand . . 

• Dit zijn bij het Hoofdbestuur bekende afdelingen die werken met een onderdelingstructuur. De exacte Onderdelingen 
zullen bij naamen toenaam in een volgend H.B.- Info worden genoemd. 

Vliegende Brigade . 

De bezetting van de Vliegende Brigade bestond in 1982 uit: 

Groningen - Bruno Bruis 
Friesland - Janneke Brouwer 
Drente - Bert Hofsteenga 
Overijssel - Joop Wei ier werd vervangen door Gerard Bornerbroek 
Gelderland - Herman  Vermeer  
Utrecht - Wim  Eels  verd vervangen door Ruud Boerrnan 
Noord-Hollard- Frits Westerkamp werd vervangen door Jules Renianque 
Zuid-Holland - 1nnemieke van Venrooy werd vervangen door Rob '1 5e Vries 
Zeeland - Peter 1eyers 
Noord-Brabant - Frans Backhuys werd vervangen door Peter Overgoor 
Limburg -  Guy  Kerpan 

Hoewel de Vliegende Brigade in 1982 , in zijn totaliteit bezien goed functioneerde was de opkomst op landelijke 
V.B. vergaderingen onder de maat. 
In 1.983 zullen zodanige maatregelen genomen worden dat dit niet meer kan voorkomen. 

In 1982 zijn de vliegende Brigadiers ook betrokken geweest bij de opstelling van het Werkplan B83'. Als eerste 
aanloop ter realisatie van dat Werkplan is men al begonnen met het formeren van de Meevliegteans. 

De belangrijkste verdiensten van de Vliegende Brigadiers lagen in P22 vooral in het begeleiden en stimuleren 
van afdelingen. Ondanks, het feit dat niet alle afdelingen optimaal functioneren hebben de Vliegende Briegadiers 
toch veel preventief  work  ter voorkoming van een verdere instorting van afdelingen kunnen verrichten. 
Caarnaast waren zij voor veel nieuwe afdelingen een grote stumulands, die ook de nieuwe afdellngbesturen wegwijs 
hebben kunnen maken in het oerwoud van organisatoriche belemmeringen,iepalingen en feiten. 

In 1982 is door het aftreden van Hans Posthumes, een speciaal V.B. zetel voor de Gooise afdelingen komen te 
vervallen. D97a afdelingen zijn nu ingesteld bij de Vliegende Briegadier van de provincie waartoe zij behoren. 
Ook bij de werkbezoeken van de V.V.O. aan de diverse Districten/Provincies werd hij altijd daar de V.B.er begeleid. 
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Studentenledenwerving - 

In de introductieperiode voor Studenten aan Universiteiten en Hogescholen zijn er maar liefst 5000 JOn delijke 
studentenfolders uitgereik. Eén kant van de studentenfolders bevatte een landelijke, tekst en één kant een 
afdelingtekst. 

Een aantal afdelingen hebben niet deelgenomen aan de landelijke folder; maar stelde,,  een eigen foldersarnen. 
In iedere stad waar  een Hogeschool of Universiteit aanwezig was de J.D,V.. tijdens de Introductieperiode 
vertegenwoordigd m,v.v. Ede - Wageningen. 

Public - Relaties 

Om enige strucrering en continuiteit in het informatie en propagandabeleid te krijgen heeft het Hooftbestuur in 
1982 een speçiale Cie in het leven geroepen onder de naam Politiek Campagne Burau (P.C.8.) Deze Corinissie heeft 
het vorige jaar vooral haar diensten bewezen bij het ontwerpen en fabriceren van nteuwe stickers en posters. 
Daarnaast zijn er ook initiatieven ten aanzien van het folderbeleid en perscontacten ondernomen dleih. 1983 al 
gedeeltelijk hun vruchten moeten afwerpen. Gezien de noodzaak van een goed Public - Relations beleid heeft het 
Hoofdbestuurslid met dit beleid te belasten. 
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JAARVERSLAG VORMING EN SCHOLING 1983 

-------------------------------- 

1982 was het jaar waarin voor het eerst volgens een werkplan gewerkt werd. 
1982 was, wat de vorming betreft, dan ook een jaar waarin een aantal zaken werden. uitge- 
probeerd. Aan de hand van de evaluatie van het werkplan is dan ook •het werkplan voor 1983 
opgesteld. '. :. 
Bij veel leden 'van;d'e JOVO bestaan nog altijd een aantal vooroordelen t.o.v. het vor-
slings- en sc,4olings gebeuren. Een belangrijk gedeelte van de vormingstaak bestaat dan ook 
uit het wegnemen van deze vooroordelen. In 1982 is wat dit betreft dan ook een goede aan-
zet gegeven die in 1983 verder zal worden doorgezet. 
Het aantal delnemers .dat aan de diverse cursussen heeft deelgenomen is. in 1982 verder 
toegenomen. Een ver.er  opvallend feit is dat de leeftijd, gelijk aan die van het ledenbe-
stand, gedaald is. Het is te hopen dat deze tendens, zich ook in 1983 verder voortzet. 
Het aantal cursussen dat in 1982 is.georganiseerd is sterk in aantal toegenomen vergeleken 
met de voorgaande jaren. Deze toename was mogelijk door de ruimere subsidiemogelijkheden van 
CRM. Hierdoor was het mogelijk om de deelnemersprijs zo laag mogelijk te houden. 

In 1982 werden de volgende cursussen door het Hoofdbestuur georganiseerd 

Op 16 januari werd in Amsterdam de introductiedag voor West-Nederland georganiseerd. 's-ochtends 
hield cFhr. P.Luyten, na een inleiding over de organisatie, doelstelling en de geschiedenis 
van de JOVD, een inleiding over de beginselen van het liberalisme. 's-Middags wijdde dhr. P.Even-
huis de deelnemers in in de,  technieken van het vergaderen en discussieren. 

Het kaderweekend Hoger Oiderwijs vond op 23 en 24 januari plaats. Dit weekend was de voor-
bereiding voor het congres in maart. Het weekend werd gehouden in het vakantiecentrum  Ijssel- 
stein  te Hattem. . . . 

Op zaterdag waren er eerst twee inleidingen van achtereenvolgens ieniand.van de HEAO uit En- 
schede en iemand van de Sociale Academie uit Leeuwarden over de integratie van het HBO onder- 
wijs met het wetenschappelijk onderwijs. s-Avonds hield dhr Schroteboer, lid van het bestuur 
van de vereniging van openbaar onderwijs., een inleiding over het instellen van de medezeggen- 
schapsraden. . .. .. . . . . 

Op de zondagochtend hield dhr. Mackay van de  HD  raad een inleiding over o.a. het studief,inan-
cieringssysteem en de medezeggenschapsraden. Made dhr.Mackay hield tenslotte dhr. Dees van de 
VVD fractie een inleiding. 
Het weekend stond onder leiding van dhr. Jan Evenhuis die lid is van de Onderwijsraad en 
onderdirecteur is van de P.A. in Winschoten.  

Op 30 januari werd op het Stikk.erhuis de cursus vergader- en discussietechniek gehouden. De 
inleider bij.4'eze cursus was dè heer P. Evenhuis. Deze cursus was mede bedoeld om te experi-
menteren met dit soort cursussen en  psi  te' zien wat een ideaal programm.a zou zijn. 

Op 13 en 14 februari werd een vaardigheidscursus in Barchem georganiseerd in samenwerking met 
District Gelderland.. . 

Op de zaterdagmiddag werd geexperimenteerd met eenorganisatie-deskundige als inleider voor 
de vergader- en discussietechniek. 
Dit experiment 'is echter niet geslaagd omdat de inleiding. te technisch was en daardoor niet 
aanspraak. De contacten met de organisatiedeskundige zijn na deze dag dan ook afgebroken. 
De avond werd besteed-.aan het discusieren in groepsverband. 
Op de zondag hielden achtereenvolgens de heer Geertsema en de heer Jacobse een inleiding. 

Op 20 februari is in Twente de introdag Oost gehouden.. 
Door het. grote aantal deelnemers aan deze dag moest het programma in twee gedeelten plaats- 
vinden. . . 

Een week later is op 27 februari de dag voor redactieléden in Amsterdam georganiseerd. Op 
déze dag die in samenwerking met de redactie van .de Driemaster werd georganiseerd werd 
een inleiding gehouden door de heer H. de Bie die werzaam is bij de N.O.S. 
De heer de Bie heeft verteld over zijn werkzaamheden en ervaringen bij de media. 
Deze dag werd druk bezocht. 

Van 2 tot 4 april is in het Vormingscentrum "De KlencJe' in samenwerking met District Noord, 
een kaderweekend gehouden over het Liberalisme. Onder/leiding van een ervaren vormingsleider 
werd n.a.v. inleidingen van Marco  Swart  de heer Chr.L. Baijé en Jan Evenhuis gediscusierd 
over de geschiedenis, beginselen en toekomst van het liberalisme. 
Aan het weekend namen 27 deelnemers deel. 

Op 17 en 18 april werd de kadercursus Noord-Zuid in Hattem gehouden ter voorbereiding van het 
juni congres.Voor een verslag van dit weekend ziehet jaarverslag van de internationaal secre-
taris. 

Op 18 september werd de kaderdag Sociale Zekerheid, ter voorbereiding op.het novembercongres, 
gehouden. 's Ochtends lichtte de commissie de resolutie toe, 's middags hield Robin Linschoten 
een inleiding over de visie van de VVD op het Sociale Zekerheidsstelsel. Tenslotte hiels 
Eiske ter  Veldt  van de PvdA een inleiding over de visie van haar partij op het sociale zeker-
heidstelsel 

Op 9 oktober werd zo wel de introdag Limburg als intro-Noord gehouden. Het programma van 
deze dagen was gelijk aan die van de vorige introdagen. 

Van 15 tot 17 oktober werd in het Vormingscentrum 'De Klencke' de cursus voor nieuwe leden ge- 
houden. Dit weekend werd in samenwerking met District Noord georganiseerd. 
Een rollenspel, een inleiding over de JOVD als Organisatie door Roelof Houwing en een inlei- 
ding over het liberalisme door A.J. Evenhuis vormden de onderdelen van het programma. 
Deze cursus w Ird door 25 mensen bezocht. 
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Op 27 en 28 oktober werd in Hatteni het Verenigingsraadsweekend gehouden, 
Dit weekend was een onderdeel van het vormingsprogramma maar door de geringe deelname kon- 
den een aantal programmaonderdelen niet doorgaan. 

Op 6 november wed de laatste introdag van 1982 in Utrecht gehouden. 
Dok dit programma was gelijk aan dat van de vorige dagen. De inleidster van de ochtend over 
het liberalisme was  Annette  Schijvenaars. 

In 1982 zijn er' ook een aantal bijeenkomsten geweest met de Haya van Somerenstichting, de 
vormingstak..van'deVVD, over het gezamelijke opzetten van een aantal cursussen. 
Uitkomst vn de besprekingen was dat in.eerste instantie samengewerkt zou worden met de 
vergader- a-n di'scussietechniekcursussen-. Hiertoe is er eengezamelijke bijeenkomst geweest 
met de inlüiders van de cursussen. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn een aantal syllabi opgesteld die als, basis gaan 
dienen voor- de cursussen. 

In 1982 is ook gereageerd op het:voorstel van do minister van CRF1 om een aantal Vorrnings-
centra te sluiten. 
Onder deze centra vielen al die centra, waarvan wij gebruik maakten. Als reactie, hierop 
hebben wij te kennen gegeven dat wij tegen deze voorstellen zijn. 
De uitkomst van de besprekingen tussen de centra en de minister is overigens geweest, dat 
de centra voorlopig niet gesloten zouden worden maar dat ze zelf moeten bezien waarop ze 
kunnen bezuinigen. 

- 

Tenslotte wil Ik al diegenen bed ahken die eraan mee gewerkt hebben, dat het vormingspro-
gramma 1982 een succes is geworden: medewerkers van vormingscentra, inleiders, zaaleigena-
ren en niet in de laatste:'plaats de deelnemers 
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JAARVERSLAG BINNENLANDSE POLITIEK 1982 

Terugkijkend op 1982 kunnen we constateren dat veel mensen in de JOVD aan politiek hebben gedaan. Niet helemaal 
verwonderlijk met drie verkiezingen, maar toch. We hebben duidelijk gemerkt dat veel mensen actief willen zijn. 
Niet alleen he•organ.ieren van, themadagen, fora, lezingen  etc.,  maar ook de politiek inhoudelijke discussies 
die hebben pl,aatsgevpnden in commissie en werkgroepen en tijden activiteiten., toont aan dat er veel belanstelling 
is voor politiek. 

Er is riet alleen intensief politiek bedreven, er is ook gewerkt aan het maken van een  'framework'  waarbinnen 
activiteiten -zich kunnen afspelen. Dit om meer continuiteit krijgen en zo als het ware een apparaat' draaiend 
te krijgen. Zodoende aat geen tijd verloren door het iedere keer weer opzetten van nieuwe structuren. Met 
name een frame  work'  doel ik niet alleen op de te realiseren bestuurlijke reorganisatiemaar ookop de politieke 
meerjarenopzet, de zgn. clusteropzet.We hebben het politieke spectrum in een viertal clusters ingedeeld naar 
analogie van het Eindadvies van de Commissie Hoofdbestuur Rijksdienst (Commissie Vonhof). 
We hebben het politieke spectrum in een viertal cluster ingedeeld naar analogie van het eindadvies van de 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Corrmmissie.Vonhoff). 
De volgende clusters zijn to onderscheiden:: 
1) bestuurlijk/juridisch 

2) sociaal/economisch 

3) ruimtelijk! milieu , 

4) sociaal/cultureel - 

De Comnnsie  the  dit jaar ebben nefunctioneerd hebben dit gedaan op bassis van het werkplan 1982 Desondanks 
s géptbiaerd naar de stuctuur zoals boven geschetst toe te werken door een taakafbakening te hanteren Zo kon 

begin deze maand direct van Start worden gegaan met het binnenlands secretariaat, die de zware taak heeft samen 
met de VVP het arnbitieusé werkplan 1983 te realiseren. 

Aansluitend op het- bovenstaande wil ik concluderen  dat dit jaar bij het politieke gebeuren de directe betrokken-
beid van de afdelingen centraal stond. Mede door het van een energieenguete hebben we kunnen constateren dat er 
een relatief grote bereidheid is  ore  mee te werken âan1andelijke politieke activiteiten, naast het normale 

' landelijke commissie-werk.Deze positieve signalen uit •de vereniging laten ten grondslag aan de idee om op 
districsniveau commissie te stimuleren die voorbereidend werk verrichten voor een te behandelen congresonderwerp. 
Hier vloeit direct uit voort het stimuleren van de zijde van het HB,van deelcongressen. 

Ook nieuw in 1982 was de publiciteitsgerichte aanpak van het politieke werk. Daarvoor is in de le helft van '82 
net zogenaamde PCB (Politiek Campagne Bureau) opgericht. Politieke producten moesten 'aan de man gebracht' wordei 
De interessev&n de reedia moest meer gewekt  worden .: 
Daarnaast was het belangrijk öre te weten hoe de: vereniging over bepaalde activiteiten dacht. Hiervoor zijn een 
aantal enquete5 gehouden. Op deze manier kon het beleid meer op verlangensen interessen afgéstremd worden. 

deelcongressen. 

Voor de binnenlandse politiek hebben de volgende commissies en werkgroepen gefunctioneerd in 1982: 
1- Commissie Hoger Ondêrwijs 

2- Emancipatiecommissie x) 

3- Energiecornmissie 
- 

4 Mediacommissie . x) - 

5- Corirmissie Sociale Zekerheid 

6- Commissie Automatisering x) 

7- landbouwcommissie x) 

x) blijven ook in 1r893  functioneren 

8) Werkgroep Genieenteraadpolitiek 

9) Ad Hoc Werkgroep Landelijke Verkiezingen 

0) Werkgroep  'The  Golden  Coconut'  

Activiteiten van commissies en Werkgroepen 

Deze commissie heeft do resolutie 'Hoger Onderwijs' uitgebracht die als centraal uitgangspunt had het streven 
naar één stelsel voor het hoger onderwijs. De democratiseringsgedachte binnen het onderwijs was hierbij eenleidend 
issue. Daarnaast word gepleid voor een stelsel van studiefinanciering waar iedereen die aan het Hoger Oderwijs 
deelneemt aanspraak op kan maken, ongeacht het inkomen van oude(s), voogd(en), partner(s) of verzorger(s). 

Deze commissie heeft haar nut al do bel en dwars bewezen. Vanaf het begin van haar functioneren is het aantal 
actieve vrouwen binnen de JOVD opvallend toegenomen. Door vele (ip)formele bijeenkomsten en het jaarlijkse 
emansipatieweekend is gebleken dat er ook binnen een liberale c1uba1s de JOVD nog hard gewerk moet worden aan 
het emancipatoire gehalte. Toch is do belangstelling voor deze commissie bij mannen en vrouwen bijzonder groot 
is. De Emancipatieweekenden leren dat emancipatie een veel complexer onderwerp is dan wel eens wordt aangenomen 
en zich niet beperkt tot alleen vrouwenemancipatie . Het is daarom met name déze grote bijdrage levert aan een 
liberale bewustwording binnen de JOVD. 

Zoals gezegd heeft  doze  comsiissie in eerste instantie een energieenquete gehouden. Deze moest door de afdelingen 
worden behandeld, fleer aanleiding van het verslag van het in l81 gehouden Energiedebat op de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (JOVD-Rijnmond) dat werd voorgezeten door Jhr.Mr; de Brauw, is de cie tot de enquete-vragen gekomen. 

0 
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De resultaten van de enquete (zier hierna) vormden het discussie-thema 'van het op 23 oktober georganiseerden 
Energietribunaal'. Alhoewel 25% van de afdelingen aan de invulling van de enquete had meegewerkt, waren de 
afvaardigingen van de nfdelingenminder in aantal. Desondanks was een represtatieve dicussie mogelijk. 

Sprekers waren: Ir. 'Wetra (afdeling alternatieve energie Univ van Amsterdam) 
Or. Andriessen (KEMA) 
Dr. Zijlstra (Kamerlid voor  de PVDA)  
Drs.  v.d. Linden (Kamerlid voor het CDA) 

Na do forum-discussie werden de'standpunten van het forum door de aanwezigen bediscussieerd. De discussie  hied  
gelijke tred met de JOVD-resolutie over energie, zij het met enige accentverschuivingen. De economiche benadering 
van de energfepröbiematiekstondcentraal.  (Buy.  Is kernenergie nog wel zo voordelig in de huidige economische 
constellatie):Benadrukt werden de mogelijkheden van alternatieve vormen van een energie (plan Lievnse e.d..). 
In ieder geval wees het 'tribunaal' (de publieke beoordeling van de door het forum ingenomen standpunten)uit. 
dat de evenwichtige stellingname van de JOVD m.b.t. de energieproblematiek nof alleszins represtatief is voor 
de mening van de gem$ddelede JOVD-er. 

ad 4 Mediacommissie 

Al in een vroeg stadium is deze commissie aangevangen met het besturén van de uiterst ingewikkelde mediaproblematiek 
De uiterst  actieve) ènadening van het te behandelen onderwerp zorgde voor een degelijke aanpak. Gesprekken met 
omroeporganisaties, lokale-en regionale omroepen, belangenorganisaties, kabelexploitanten en de PTT wekten 
Verhelderend. De commissie had zich drie. delen, voor ogen gesteld: 

1) het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van de nieuwe media en de rol rol van jongeren daarin, 
onderstrepen (campagne 'breek de kabel open) 

2) een mediadebet 

3) een resolutie  

Bedoeling was dat het debat mede als uitgangspunt voor de resolutie moest dienen en dat de campagne de liberale 
visie propageerde. De campagne moest na het debat gestart worden 

Het mediadebat vond 4 november plaats in samenwerking met JOVD Rijnmond, op de Erasmus Universeteit Rotterdam 
Sprekers waren: ,Prof.Dr. van den Heuvel (lid medicatie WRR en hoogl.aan de EUR)  

Drs.  Spaan (Raad van Beheer NOS) 
Ir. Wit (Hoofdd.Telecomrn. PTT) 
Dhr. Koste (Kamerlid PVDA)  
Drs..  Kemme (Dir, Stichting Moderne Media) 

Een succesvol debat heeft veel ingredienten 'geleverd voor de zomer-resolutie 1983. 

. . . 

a) Hét werkplan 1982 'Economie voor 1982 omvatte twee coni missies:  ' 
' 

1) Cie Sociale Zekerheid  

2). Cie Ecoñomïische Politiek 

b) In: november heeft de Cie Soc. Zekerheid een doorwrochte resolutie op tafel gelegd. Daar het onderwerp zulk 
een uitgebreide en moeilijke materie 'omvatte, moesten alle zeilen worden bijgezet om een begrijpelijk, 
origineel en bediscussieerbaar werkstuk te produceren. Dat is gelukt. De begrippen arbeid, individualisering 
en verzekering werden middels een zeer liberale visie vertaald binnen 'een nieuw 'te vormen  sod  aal -zekerheid-
stelsel. Opvallende kenmerken - van dit 'stelsel zijn ongetwijfeld het gefiscaliseerd inkomen en de vrijwillige 
bijverzekeririg. Een belangrijk sociaal-econorniscPIe problematiek werd degelijk belicht vanuit een liberaal 
perspectief.' ' 

Eind '82 is de commissie sociaal-economische politiek opgestart. Vele economische vraagstukken in de discussie 
werden terugleidm eaar het automatiseringsproces. Een belangrijk en, ingrijpend gebeuren in onze 'hedendaagse 
samenleving. Daar met het automatiseringsproces zoveel sociaal-economische probleemvlakken worden aangesneden 
leek het de commissie het meest geschikt het ook als sociaal-economisch thema voor de maart resolutie te nemn.: 
Overleg met leden van de Cie Rathenau (die de gevolgen van automatisering-heeft onderzocht) gaf de cie een ' 

redelijk Inzicht in de problematiek. Hierna is de conissie met grôté voortvarendheid begonnen aan de resolutie. 
Automatisering. Het resultaat ligt inmiddels bij de leden. 

Er zijn meer jonge agrariers onder de ]OVD-leden dan wel eens wordt aangenomen. Daarom is er, snel ingegaan 
op de vraag die bestond om een landbouwcommissie op te richten. mde .eerste plaats was het de bedoeling een 
'herkenningspunt voor deze groep jongeren te creeeren. In de tweede plaats was het bijzonder belangrijk een 
eigen liberale visie te ontwikkelen over de gehele (Europese) Landb'ouwproblematiek). Op den duur moet de 
Commissie een 'koepelfunctie' gaan krijgen.Regionale commissies kunnen dan deelfuncties (onderwerpen) krijgen. 
aan het een en ander werd en wordt hard gewerkt. Een eerste grote themadag wordt voorbereid. 

Werkgroepn 

In het kader van d2 gehouden gemeenteraadverkiezingen is in de le helft van de '82 een werkgroep van start 
gegaan. Daze werkgroep had tot taak een verkiezingskrant te maken en daarnaast andere vormen van informatie 
voor leden en niet-leden te verzorgen. In de praktijk betekende dit het begeleiden en stimuleren van 
afdelingèn bij het benaderen van jongeren in het -algemeen tijdens 'de verkiezingscampagne. Er is veel en 
actief gewerkt met folder en propaganda materiaal. De verkiezingskrant is goed ontvangen. 

In deze werkgroep had het werkplan voor 1982 uiteraard niet voorzien. Het werkplan 'Ad Hoc Projecten' kwam 
goed van pas. Deze werkgroep had dezelfde taak als de werkgroep onder 8. Ook voor de landelijke verkiezingen 
is de verkiezingskrant gemaakt. Dit keer had de krant een meer beschouwende opzet i.v.p. een 'Iden-wervende'-
opzet. Dit laatste hebben we door een reclame campagne proberen te realiseren. Voor het eerst in de JOVD-
geschiedenis ( voor zover we hebben kunnen nagaan) is er via reclame in landelijke dagbladen campagne gevoerd. 
Het resultaat was er wel naar. Er zijn honderden nieuwe leden in die periode bij geschreven. 

x) Tegenwoordig Het Enige Gefundeerde Overleg van Linden Die Effectief Nadenken in het COinatie COntact 
Nadere Uitwerking Toekomstplannen. 

1 
I 
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Eén van de twee poten ( naast WEIN3ELT van de. Internatiaal Secretari dat in het afgelopen jaar het 
'Het politiekBureau' vormden. In 1963 wordt deze functie overgenomen door de secretariaten van de 
desbetreffende HB-leden. De opdracht vn deze groep was het meehelpen met de voorbereiding van het Politiek 
gedeelte van de Meerjarenplanning. Een antal avonden zijn georganiseerd met een spreker of een discussie-
thema. Liberale politiek in de jaren '80 was theoretische uitgangspunt van deze bijeenkomsten. Op deze wijze 
kon een liberale oriëntatie plaatsvinden op.de  politieke probleemvelden in de jaren 80. De deelnemers aan de 
werkgroep vormden een zo reeel mogelijke afspiegeling van de leden van de vereniging. Er is een goede bijdrage 
geleverd aan het stond komen van een uitgebreid weer jaren programma einde. 

JAARVERSLAG ..P.J.K. 

Na de crisis, die in 1981 het PolitickJotgerenkontakt hebben geteisterd, is 1982 een jaar van wederopbouw 
geweest. Traditioneel heeft het PJK  eon  tweeledi$e functie: belangenbehartiging van de aangesloten organisa-
ties ( .JOVD, CDjA,  JS,  PPRjo, PS8j9) en hot verzorgen van algemene politieke vorming van jongeren ( op scho-
len e.d. ). 
De discussies in  hat  bestuur vonden dit jaar plaats op basis van twee rapporten. 
In de eerste plaats dient dzar De000rd te wolden het rajport Tussen en start en finish, geschreven door het 
bestuurslid (en vcormalig  JS-voorzitter) Uh van Gijzel. Dit rapport bepleitte een ideologisch samengesteld 
vormingspakket, op basis vn deer da aangesloten orgausaties ingediende plannen. Door verschil van mening 
tussen enerzijds da  JS  en anderzijds hot UDjA (dat meer vOelde voor een harmoniemodel) bleef dit rapport 
tussen start en finish sthre. 
De JOD  note  bij dere disçussie  eon  ailcidanposi  tie  in. 
Het Ministerie '/ar f'Ji da voorneroste geldschietei- van het PJK achtte het nu tijd om in te grijpen, 
en de instelling (di(,  imiddsls vrijtal stillag door personele onderbezetting) weer op de rails te zetten 
In overleg met het Ministerie stelde het PJK-bestuur vervolgens een onafhankelijke adviescommissie in ( onder 
voorzi tterschap van het onerl  id  Nijpels, en nu diens promotie tot fractievoorzitter: de heer Boonstra). 
Deze commissie kwam imat  eon  mantel voer de JDVD zeer eccoptabele voorstellen voor herstructurering, die enig-
zinds gingen in do richting van het Rapport-Van Gijzel, maar tevens het gehele bestuur een duidelijke gezame-
lijke verantwocrdelijkhoid tcoterde. 
Daarnaast, en hierene hadden ni.n. JOVD, IS en CDjA grote problemen, moesten ook de werkvelden (d.w.z.: de 
afnemers" van de. KIK-produkten in de praktijk koapeloroanisaties uit het wHzijnswerk', het jeugd- en 

jongerenwerk eiwit de edauceti  eve  sector) in het bestuur een vertegenwoordiging krijgen. 
De JOVD heeft steeds do nadruk gelegd op het "primaat van da jongerenorganisaties'. 
Dit kwam ui.teindalik tot uitdrol Jking in de voorstellen voor statutenwijziging middels de stelling, dat de 
voorzitter afko:stig  moat  zijn uit de politieke jongerenorganiseiies, die bovendien binnen het bestuur een 
gegarandeerde meerderheid zouden behouden. . . . 

Andeke zaken die binnen hot PJK dit jaar een rol hebben gespeeld, lagen veeleer op internationaal vlak: 
het VN-jongerenver1ngenueordigerprojdkt verhuisde na jarenlang touwtrekken op aandrang van CR14 naar het 
NPIJ, Foppe de Han (CDJA)  werd PJK-vertegenwoordiger bij de NOVIB, en het rapport van VN-jongernvertegenwoor.. 
in 1981 (JacOb de Hoan, PPRjo) over ontwapeningsonderhandelingen werd. gepubliceerd. 

De ]OVD werd in het PJK beotuur,  vartegorwoordid door Jules Maaten, Hugo Weidema (tot september) en Caroline 
Harrems (sindseepteoher). . 

Daarnaast heeft do JGi'D in 8H Lijdsmat een PJK-vooraitter van JOVD-origine. 

J. 

'V 
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J A AR V E B S L'A S I N T E R'N.A T I 0 N A A L  

Algemeen. 

Gedurende 1982 heaft de organisatie van het internationale werk in de JOVD een beduidend ander gezicht gekregen. 
Gedurende 1981 was Ie- oerkoepe1ede Commissie Buitenlandse Politiek (CoBuPo) reeds vervangen door de z.g. 
jkaardencon.ferentie" waarvan de opzt flexibeler  an  doelmatiger was, en. die bovendien viel in de porte-

fiieilles van zowel vice-voorzitter  politick  als internationaal secretaris, binnen deze trekpaardeñconferentie 
(waaraan de politiek actien uit de JOVD deelnaimen) hield zich een aparte Werkroep Tternationaal Beleid Trek-
paardenconferentid (Weinbelt) zich niet internatonale aspecten bezig. Wejnbelt..kwam een aantal malen bijeen 
onder voorzitterschap van d? internationaal secretaris. Daarna fungeerde René van Splunteren als voorzitter. 

Het novembercongkes heeft zich al diepgaand beziggehouden mat ee:; reorganisatie van de JOVD, met name vanwege 
de toenemende overbelasting van de hoofdbestuursleden. Binnen het internationale werk werden deze problemen al 
eerder ondervangen mi&lels  dc  oprichting van het :.g. internationaal secretariaat, dat •de po'rtefueille van de 
internationaal secretaris  beheert en direct onder zijn verantwoordelijkheid werkt. 
Op 26 april werden de volgende personen in het internationaal secretariaat bcnoen;:  
Dark  Kappelle, Liesbeth 0ames-(onis, Luc Pruije en Jan van Zanen. In het najaar volgde Rob  Vermeer  Derk Kappellt 
op (die wegens tijdgebrek aftrad)' 
In dit secretariaat, is het internationale werk verdeeld in Eurupees jongerenwerk, Oost-West jongerenwerk, mondi-
aal beleid en informatie naar / contactennict de vereniging. De leen kunnen onderling delen van hun porte-
fumilles overnemen. De ervarinyn met Ceze methode zijn zeer pesi lief, Door  ht  win of meer collectief opereren 
van internationaal secretaris en -se, retrriaat kunnen tijdsproblemen e.d. worden opgevangen, vindt een grondiger 
behandeling van de ondoni.erpen pl -iets en krijgen 'voorheen ondergenaardeerde beleidsterreinen meer aandacht. 
Aan een fundamentele politie! - discussie kan dit secretariaat echter niet toekomen. Hier lijkt een belangrijke 
taak voor Weinhel t, die zi cL zcu moeten richten op de grote lijnen er rode draden, beleidepolitieke discussies, 
de beoordeling van nota's en mogelijk nok het .- 'in de Beleidsnota November 1980 aangekondigde - project 
Liberalisme in de Buitenlandse Politie:'„ zou kunnen uitvoeren. 

De contacten met de vereniging ',arden sterk verbeterd door het opzetten 'van een netwerk van Internationale 
contactpersonen in afcioli.ngen en districten, waardoor nu nok het internationale werk aan de basis van de ver-
eniging meer aandacht krijgt. Een rental afdelingen  on  districten, onder meer Noord-Holland, Gelderland, Noord, 
Delfiand, Utrecht, Amsterdam,'Leideri, Kennemerland, Zuid-Limburg en Amstelland houden zich nu bezig met'uitwis-
selingen (met o.m. bet Liberaal' Vlaams Studentenverbond, de PVV-jongeren,  Deutsche  Jungdersokraten, Junge. Libe-
rale , Mouvement des Jeunes Radicaux de  Gauche)',  hebben' een cos'nìssie.buitenland,-verzorgen de landelijk opge-
zette internationaal gerichte campagnes of 'organiseren excursies (naar b.v. Straatsburg of Brussel). 

De informatjdvoorziening naar  e vereniging via Driemaster  an  H3-irrfo werd dit jaar verbeterd, en er werd (onder 
redactie van lIilfnied Derksen en intern,ticnaal secretaris Jules Maatei)  eon  engelstalig kwartaaischrift 

Driemaster Iriternatioia ) uitgebracht Albert  Berens nerd  internationaal redacteur van Driemaster, Wilfried 
Derksen nam d.. internationale contacten van de redactie  on  zich 

Contacten niet p'lftieke partijen waren dit jaar aanwezig door persoonlijke gesprekken van commissies en inter-
nationaal secretariaat met J(arrailec'.en (o.a.'de heren Voorhoeve, Weisglas, Nuis en Van Eekelen). De relatie met 
de Telders-tichtinij is Cp dit heleidsterrein en niet name hij de voorbereiding van de Noord-Zuid resolutie, zeer 
goed gdweest, niet in het miert door deposit-jove opstelling van haar dirccteur. 
Ook participeerden JOVD-ers in dz VVD-. coeiiissies Buitenland en Ontwikkelingssamenwerking. 

Het Europees jongerenwerk 'i'  dc  JOVD Kreeg in 1982 ecn &ntal belangrijke stinulansen zowel door multilaterale 
als bilaterale contodten.  

In de eerste plaats kuenon hier genoemd worden de, JOVD-afvaardigingen naar congressen van de zusterorganisaties 
uit de 'I.F.L.R.Y.  Eon  delegatie Lestannde'uit Hans Ludwig  Fischer,  Beppi'e'ilelters-en Rob Brouwer verteg'enwoor-
di.gde de JOVD op de Bundesdcle'gicrtenfronferenz van  dc  Ocutache Juagde'.iukraten .' (5 - 7 maart), en in datzelfde 
weekeind' bezochten o.m. Wilfried Derksen en  Ada  den 0ETai7„„* voor a 5VUThet jaarlijkse congres van het 
Liberaal Vlaams Studentenverband. . .  

Op ons eigen novoahc::çres"iijhten.i-ic. als gasten twee enonren (België) ontvangen. Bij het congres van de 
Mouvement des Jeunes' IacLica':x do Gaucho te Parijs (11 - 12'dncenber) i'erd de 'JOVP door Eli Leenaars vertègen-
woord.i.gd. Dit contact niet d L'LLiLTeteLant een ontginning vn terrein voor de JOVD, Datzelfde kan gezegd 
worden ever de contacten die vice-voorzitter organisatie  Prank  Bohof voer de JOVD aanknoopte met Venstres 
Ungdom (Denemarken). IN een aantal gevallen is het sti ever,  doze  reicties e veel mogelijk naar regionaal 
(afdelings - of  districts  -) niveau over te hevelen al geslaagd (naast Gelderland nu ook b.v. Delfiand en 
Noord). 
Hierbij dient teil slotte  oak  nog genocmd te worden de JOVD-delegatie Lcstaandc uit Hans Veitkamp en Wilfried 
Derksen aan de D.J.D.-conferentie Bochi's op 27 november, i-ear  de nieuwe Duitse liberaal-democratische partij 
tot - stand kwam.  

Multilateraal wee er ep Eur  peas  gebied dit jaar ook  ht  nodige rio  dc  iand OP het congres van de E.L.D. te 
Venetie (7 - 9 mei) 'as oüd-internationaal secretaris Robin Linschoten aoiinozig -in de delegatie van de  Libe-
ral Youth Movement  cf  the European  Commoniteo (L V N E C) de ES-croon satie binnen I F L R V 
L.Y.N.E.C. hield haar tweejaarlijkse congres dit jaar in Florence (Italië), van 21-24 oktober. Carolien Harrems 
Wilfried Derksen, Marco Smart en .J!-les liaaten vertegenwoordigden de JOVD, Rob  Vermeer  was aanwezig als 
L.S.V.N,-er. Robin Linschotce (die wegens zijn werkzaamheden als l;roeriid niet aanwezig kon zijn) trad af als 
secretaris-generaal van LYF-IEC. Er: werden  can  aantal statutaire wijzigingen doorgevoerd, die informeel waren voor-
bereid door JOVD-ers en  Scottish' Young Liberals,  om de structuur van LYMEC inzichtelijker te maken. Zo is de 
grootte van het bestuur beperkt tot 3  personae,  is de  executive  afgeschaft en wordt het congres voortaan jaar-
lijks georganiseerd. Het nieuwe bestuur heeft de opdracht meegekregen een verkiezingscampagne voor de Europese 
verkiezingen (1984) voor to bereiden. Het .JOVD zomercongres 1933 zal zidh overigens ook gaan buigen, over een 
Europa-resolutie, als basis voor een campagne. Vervolgens waren een aantal JOVD-ers aanwezig bij bijeenkomsten 
van het Jeggdforu'n van de ES als representanten van het NPIJ of IFl.RY. Jules Macten vertegenwoordigde IFLRY bij 
e  executive  van dit Edrn 22 - 23 maart en 5 - .6 november, Brussel) en maakte de uit van de IFLRY-delegatie 

naar de Algemene Vergadering van het Forum (met Ottavio Lavaggi en Dcbbio  Aldridge;  11 - 14 februari in Luxem-
burg), waar Marco Smart voor het NPIJ aanwezig was. Luc Pruijn vertegei'ri;oordigdc- het NPIJ bij het EG-ACS-seminag 
van het Forum (Antwerpen, 18 - 21 september) en ,lnneliet Steetisnia was voor IFLRY bij een vergadering van de-
cultureel-educatieve werkgroep van het Forum (Brussel, 8 -- 10 oktcber). Marco Smart vertegenwoordige het NPIJ 
bij vergaderingen van a Raad -van Europcmilationale Jongerenccrnité's (C.E.N.Y.C.) 



20. 

In de P1J delegatie naar Brussel I EG (24 - 25 maart) zaten om. Derk kappelle en Jules Maaten, in de Ier- 
land-delegatie van het NPIJ (10 - 16 mei) had Jan van Zanen zitting, alsmede JASON-voorzitter (en JOVD-Tfff 
iehart. De JOVD inbreng in het Europees beleid van het NPIJ heeft dit jaar meer gewicht gekregen, 

door het lidmaatschap van Jules Maaten (sinds september als voorzitter) , Jan van Zanen en Carolien Harrems van 
de betreffende NPIJ-werkgroep "Eujebel" (EUropees JEugd BEleid). - 

Marco  Swart  en Jules Maaten ondernamen in NPIJ-groepen ook contacten met het Franse nationale jongerencomité 
(C.N.A.J.E.P.) en niet het Vlaamse (8.K.r.J.) en Waalse (C.R.I.J.). 
Friio ton Brink had plaats in de NPIJ-voorbereidingsgrope- van de  Youth  Uemployment  Campaign  van het Jeugdforum, 
een campagne die ook neg haar nawerkingen op het nationale vlak zal hebben. 

Binnen de JOVD was- dit jaar een Europa-tommissie onder voorzitterschap van -Hans Oliemans actief, met name bij 
het bestuderen -van bepaalde nstitûtionele vraastukken. Ten slotte dienen nog de goede  contacten met JEB,  (LEN  
(die een opleving doorbaakt) en Forum- International genoemd te worden. 

Oost-West 

Op het gebied van het Oost-West jongerenwérk zijn dit -jaar beduidende stappen voorwaarts gemaakt. 
Ten eerste dient hier de campagne 'Vrede;-&Vrijheid' vernield te worden, die in het najaar werd opgestart. Deze 
campagne heeft met name tot doel naa-r--Fi-iiten ite brengen de houding van liberalen t.a.v. (kern-) bewapening als 
middel om vrede en vrijheid te bewaren, en daarnaast over het onderwerp zelf binnen liberale gelederen een dis- 
cussie te starten. 

- 

Hiertoe worden de afdelingen van materiaal voorzien, waarmee zij zelf, d.m.v. het organiseren van avondèn e.d. 
aan de slag kunnen. Het zwaartepunt van dcampagne ligt in 1983, maar in 1982 werd reeds ter informatie een 
speciaal katere aan Driemaster toegevoegd.. De campagne wordt gecoördineerd door Luc. Pruijo en Rob Brouwer. 

In de voorbereiding van de campagne werd - over dit onderwerp een Benelib-seminar georganiseerd, in samenwerking 
niet  hat  LVSV en Forum International. - - - - 

Het seminar had plaats van 25 - 28 februari in Bemelen (Zd.Limburg). Als sprekers traden o.m. op Prof.Dr-.lr. 
J.J.C. Voorhoeve, Jakob de Haanen Gei'hard 3einhauer. Van JOVD-zijde namen Rob Brouwer, Guido Hofbauer, Hans 
Mentink, Marco Dommink, Hans Vel tkanip en Jules Maaten deel. - 

Het welslagen van dit seminar was met name te danken aan Michiel Jacobs van Forum International. 
Een tweede Benelib-- eminar -(over Europese integratie) in België vond helaas geen doorgang. Wel werd een seminar 
over Racisme en Fascisme gepland voor februari 1983. - - 

Ms tweede trap voorwaars moet hier genoemd worden de groeiende betrokkenheid van de JOVD bij Oost-West jonge-
renwerk, in de vorm van daadwerkelijke contacten en discussies. Hierbij werd gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid (via IFLRY en iiPIJ) te participeren in het  Framework  of  the  all  European Youth  and Student  Cooperation.  - 
Jules Wanten vertegenwoordigde IFLRY bij een bijeenkomst van de  executive  van dit  Framework (Consultative 
Follow  up  Group,  7 -9 mei in Brussel) en bij een voorbereidingsgroep in Helsinki (19 -, 2Z augustus). Carolien 
Harrems voor-- hPiJ en. Jules Maaten voor IFLRY waren aanwezig bij de European.Dialogue of  Youth  &  Students on 
Peace  and Diseramament, die het  Framework  organiseerde op initiatief van m.n. het NPIJ. Door het open karakter 
van deze ia-o5kon erbij tijd en wijle werkelijk zinvol gediscussieerd worden tussen jongeren uit oost en 
west, jongeren die  alien  tot de toekomstige nomenklatura lijken te -gaan behoren. Met name de afwezigheid van een 
formeel slotdocunient stimuleerde de vrije - discussie. De Dialoog vond plaats van 14 - 17 oktober in Amersfoort. 
Jules Wanten partiçipeerde in een gesprek van IFLRY-vertegenwoordigers- met de Moskoü-georiënteerde  World Fede-
ration  of  Democratic Youth  (Brussel 24 - 25 november). Frank Rohof en Jules Maaten zaten in de IFLRY-deldgatie 
naar da daaropvolgende-jaarvergadering van het  Framework,  de  Third  Conuitative Meeting (Nicosia, 28 november- - 

2 december). Het Frernework bereikte hier geen -ooncensus over een siotdocument i.v.m. een twist over de toela-
ting van de  European Union  of  Jewish Students  tot het  Framework.  Daardoor kon ook geen activiteitenprôgranalia 
voor 1983 worden vastgesteld. In juni 1983 zal een  Extraord inary Consultative  Meeting worden gehouden in de 
Bondsrepubliek,  

Dit jaar zijn ook de contacten gelegd met het Comité van Jongerenorganisaties in de. USSR (J<.M.D), -om te begin-
nen iijeen aantal Framc;ork bijeenkomsten (mei/Brussel, oktober/Amersfoort,- december/Nicosia) en bij een ont-
vangst op de Russische ambassade van het NPIJ, waar Carolien Harrems en Jules Maaten aanwezig waren (Den Haag, 
19 oktober).  Debrief  van LucPruijn -namens de JOYD d.d. 24 september was hét eerste formele contact, dat in 
eerste instantie- moet leiden tot een -bezoek vn een JOVD-delegatie aan de USSR in de eerste helft van 1983. - 

In deze contacten gaat de JOVD overigens- de andere Nederlandse politieke jongerenorganisaties voor. 

De Oost-West-commissie van de JOVD (voorzitter: René van Splunteren) hield zich dit jaar Voornamelijk bezig net 
de 'Nota Economfschffetrekkthgen met het Oostblok" en niet China. Daarnaast bracht zij op 5 april een bezoek 
aan de NAVO in Brussel, en sprak-daar o.m. met secretaris-generaal Luns. In de Dost-Westwerkgroep van het 
NPIJ functioneerden dit jaar René. van Splunteren (later: Albert Kooiman) en Luc Pruijn. 
Tèn dient hier nog melding te worden gemaakt van de positieve relatie met het Jong Atlantisch Samen-
werkingsorgaan Nederland (JASON). Het JOVD-hoofdbestuur ondersteunde de Polen-actie van Amnesty International - 

en van een aantai afdelingen (Noord-Veluwe, Utrecht) is bekend dat zij, zich ook niet Polen' hebben bezigge- 
houden d.m.v. inzam'nlingen e.d. - 

- 
- - - - - 

Mondi aal 

Belangrijkste internationale thema vormde dit jaar oe ontwikkelingsproblematiek, die gestalte kreeg in de Noord-
Zuid-resolutie die het JOVD-cogres te Alkmaar (19 en 20 juni) behandelde. De resolutie was opgesteld door eenE 
commissie bestaande uit Wilfried Derksen (voorzitter), Luc Pruijn (secretaris), Bine van der E,yk en  Ralph  Bakker.  
On  17 en 18 april organiseerde de commissie in Hattem een thema-weekend. Ook op het congres te Vlissingen 1-let 
de commissie van zich horen middels een aantal moties. De voorzitter van de commissie bezocht van 29 april tot 
2 mei het ILRY-seminar over  'Hunger  and  Malnutrition  in  the World'.  Na het congres is de commissie aan de gang 
gegaan met d2 follow-up van de resolutie. 

Voor de zomer startte het hoofdbestuur aan de hand van eenaantal congresstandpunten de handtekeningenactie - 

Wapens nedr in El Salvador. Hoewel de hoeveelheid handtekeningen teleurstellend klein was (enige honderden) 
werden met deze eerste JOVD-campagne wel nuttige ervaringen opgedaan ten aanzien van distributiemethodes, infor- 
matievoorziening e.d. Debet aan de geringe respons was stellig ook de plotseling verminderde belangstelling 
in de media voor El Salvador. - - - - - 

De actie is inmiddels gestaakt. Een wel z'e'' succesvolle actie, die de JOVD ondersteunde,was 'Verdwenen" maar 
niet vergeten van Amnesty International. Met Amnesty heeft ook nog een positief gesprek plaatsgevonden over 

iTijeincidentele samenwerking in de toekomst. Jan van lanen vertegenwoordigde de JOVD in het Komitee 
"Afghanistan Vrij". 

Meteen aatnal ambassades zijn dit jaar weer gesprekken geweest of eerste contacten gelegd, m.n. met die van 
Zambia, Tenzanf87!Tnai;e, Zuid-Afrika, Israël, Nicaragua en het kantoor van de Arabische Liga. Ook zijn con-
tacten gezocht met een aantal jongerenorganisaties in het midden oosten, echter zonder succes. Enige discussie 
over do Zuidelijk Afrika-problematiek vond plaats in een informele werkgroep. Paul Terniote produceerde hier- 
over een interne notitie, die bij de verenigingsdiscussie in 1983 gebruikt zal worden. - - 

Tevens zijn er contacten gelegd met de - volgende actiegroepen: Polisario Comité, Koeiité Zuloelijk Afrika, Anti 
'inartheids beweging, Palestina Comité, Konilté Afghanistan Vrij. - 
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Het N.P.I.J. begon dit jaar a;at het intensiveren van de voorbereiding van het internationaal ieuQ.iaar (IYY'85), 
waarvan ze araaq de organisatie onder haar hoede krijgt. Het J.0.V,D.-standpunt dat werd overgebracht luiat, 
dat in het kader van het theea Participatie met name zaken als jongerenrechten, eigen verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid e.d. een positievc iaplus van de eenmalige financiële injectie moeten krijgen. De J.O.V.D. 
ziet niets in een sturen van boven af, er moet worden ingesprongen op initiatieven in het veld, en vooral de 
betrokkenheid van ongeorganisaordn johgaren  moat  bevorderd worden.  

Hat  N.P-.i.J. zond van 28 maart tot 2 april-een delegatie naar Israel waarin de J.O.V.D.-er Bart Lijosman 
nanic'os liet P.J.K. zitting had). Deze delegatie pleitte voor iEñTvereing van de contacten. Op 4 mei had 
men P.J.K. groep ( net om. Bart Lijdsman en Jules Meaten) in Amsterdam een gesprek- met een delegatie van de 
Israélische augch cad Varwege da  lives  c n Libanon heeft het N P I 3 later haar contacten met Israël bevroren.  

Hat  jaarlijk4cPgrc vn de liberale Internationale vord dit jaar plaats in de Ridderzaal te Den Haag, tot in 
de nuntjea giorganisee-rd dãor- er roep an J.0.V.D.-zijde hadden in de I.F.L.R.Y.-delegatie.Wilfrieo 
Derksen, Luc Pruijn, Rob Varmear en internationaal secretaris Jules Maaten - zjtting terwijl ook. Er-ia Brinkemann en 

- Roëlof Houwir..g -enige tijd aanwezig waren. De 'hot-issues van dit congres vormden het midden oosten en ontwapening - 

(het conçre&.ondersteünde•na veel discussie het P.eaan -plan' voor het midden oosten, en ondérsteunde hot Kemedy- 
Hatfield-voorsthl ve;'eeri  'nuclear freeze). . . 

Het congres had plaats ven 9-11 smptenicr. - 

Er is een pc-ning gedaan dit jaar in het kader -van •de 200 ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen 
Naderind-U.S.A. cc-n J.0.V,D.-delegatie naar de Verenigde Staten te sturen. Het verzoek word evenwel afgewezen - 

door de linisterie van Buitenlandse Zaken, en het bezoek is derhalve uitgesteld naar 1983. Het Alkrnaarcongres 
nam een motie aan, die incsering van de Amerikaans-Nederlandse relatie op o.m. sociaal cultreel, politiek  
an  sportief gebied bepleitte, omdat de Atlantische samenwerking meer wordt dan alleen een militaire. Roelof Houwing 
îeineliet Steonsea en Jules  Neaten  hadden. op 25 februari een gesprek met- de Amerikaanse ambassade. - 

Van onze I.F.L.R.Y.-partners (da youthdaucus van de American.ç  for Democratic Action)  werd een.uitnodigin.g voor  
ran  bezoek ontvangen.  

Aan de soiicitatieprocedw- voer het V.N.-jongerenvertegenwoordig'sc.hap in de Nederlandse delegatie naar de - - 

algemene-vergadereing van de-V,N. in New York, dit jaar voor de laatste maal onder de hoede van het P.J.K, namen 
- - -. twee J.0.V.D.-ers deel: Ro Brctiwer - en René van Splunteren-. Van Splunteren behoorde-  tot de drie beste kandidaten, 

maar werd uiteindelijk nint uitverkoren. V.N. jongerenvertegenwoordigers werd Patricia  Deckers  (C.D.J.A.), reserve 
werd Ellen van Schouten (C.D.J.A.). Van de hand van Jakob de Haan (P.P.R.jo) verscheen bij he P.J.K. een prima 
brochuie -over da V.N. en .ntep-aning, als -uitvloeisel van zijn jongerenvertegenwoordigerschap in 1981, - - - 

In de N.P.I.J.-rnrhqrooptiobel (Ilondianl Beleid) participeerden dit jaar Derk Kapélle (later: Rob  Vermeer)  en 
RnÔ van spliTteren.  

6ver de J.O.V.D. corenissto ken nog  hat  volgende gezegd worden. De eyportcomissie (onder voorzitterschap van 
De-rk Xapellci, later: MrcelGubbels) behoorde tot een der  nicest  actteven van de vereniging. Decoranissies--kwam 
met een aantal mqtiçs op  hat  Alkmaar-congres, en voerde gesprekken in -de Téede Kamer. - - - 

De D'flori]SS4e (VDojter: Piet-Heyn Goedhart), die in 1981 de succesvoole Japan Export Day organiseerde, 
hield zich dit jaar bezii mat da ef-rondig Ven dat project. Een start,werd gemaakt met het opzetten van een 
commissie eoor .ast-west relaties die wellicht begin 1983 geinstalleerd kan worden 

V 
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lE.L.R.Y. en N,P.I.J. 

De J.O.V.D.voert haar internationale werk-naast do eigen activiteiten - voornamelijk uit binnen de kaders van 
de International  Federation  of  Liberal  and  Radical Youth  (I.F.LR.Y..) en haar regionale Organisatie L.Y.M.E.C, 
en in het Neer1ands P  -la torm voor Inrrnatton renwerk (N.PJ.J.). Via zôwel. I.F.L.-R.Y. als N.PJ.J. 
hebben J.O.V.0-ers dee emen een jeoTrtninThotTadcr van het all-European Framework  en het Jeugdform 
van da E.G., een participatie die overigens geintensiveerd zou kunnen worden. 

Da relatie met het N.P.I.J, is  hat  afgelopen jaar sterk verbeterd. Oud-v.v.p. Marco  Swart  (die namens het P.J.K 
in het N.P.I.J.-bestuur zit) word op 18 maart verkozen als voorzitter van het N.P.I.J. als opvolger van Ad melkert, 
die secretaris-generaal van hot Jeugdfôrni was geworden. Internationaal secretaris Jules Maaten volgde in september 
Joost rto leg rñ af. op als vcorzitter van de werkgroep europees jéugdbe leid. Het N.P.I.J. is van groot belang voor de 
J.0,V.D, zijnde de koepelôrganisatio van alla Nederlandse organisaties op het gebied van jeugd-en jongerenwerk die 
zich met internatienadi beleid bezig houden, In dit verband is ook de goede persoonlijke relatie met de N.P.I.J. 
staf (en m.. 'côNdinator  Yvon  Buma) en positief gegeven. 

In het I.F1..R.Y. btstuui-  heeft sinds  hat  Luganocongres (oktober 18I) Jules Maaten zitting.De relatie is dan 
ook intens. Binnen gaan de zeker zeer 'soepel sinde de aanstelling van een secretaris-generaal (Susan Johnson), 
met als permanente basis Brussel. Het Deense bestuurslid Go  Jensen  (Radikal Ungdorn) trad halverwege 1982 af.. 
De Athene-excutive benoemde in zijn  plaits  de Deense Dante  Nielsen  (Venstres Ungdorn), waardoor nu ook een vrouw 
van het bestuur deel uitmaakt. J.O.V.D-ors particieeerden in de volgende I.F.L.R.Y.-bijeenkomsten;  

ii  - 14 februari - senciiar  "Disarmament  Conferences (Traveeunde 1 Helsinki) Luc Pruijn 

28 apr.-2 roei - snininer  "Hunger' flelni tri ::ion in  the  Worl C  an  I.F.L.RY.-executive (Berlijn): Wilfried 
Derksen en Hens Veldkamp, plus Robin Linschoten namens LYrnEC en 3e (I 

18 - 25 juli - seminar "V'olen€ &  Terrorism  (Strataburg)': Bruno Drains, Jaap v.d. Weide en Carolien Harre4m. 

28 juli - 6 augustus - I.F.L.R.Y. surerercanpin Ecclosnrachan, Schotland,  Theme  :"Alternatieve  Ways  Of Living; 
LindaDakhuis, Carolien Harrams, Nelleke Schuurman, Peter Elzinga, Alexander Schutte, Guido 
van Eansahop en Steven Visser, plus Jdles Marten namens I.F.L.R.Y. 

25 '-  28 november -. seminar New Technologies en I.F.L.R.Y-executive (Athene): Frank Rohof, Plus Jules Maaten 
namens I.F.L.R.Y. . 

Het I.F.L.R.Y. bestuur veogaderde op 15 februari  (Lubeck).  28 april en 2 mei (Berlijn), 27-30 mei (Barcelona), 
25 en neverehar (Athan) er 10-12 december (Berlijn). Jules Maaten participeerde daarnaast namens het I;F.L.RY 
bestuur in de  advisory  commiteet van de  European Youth  Foundation en het Eropean  Youth Centre  (Staatsburg, 
16-19 maart) en in da L.F.L.RY.- delegatie naar de U.S.A. en Canada (5-13jini). 
Da trokkenheid van da JO.V,D. bij I.F.L.R.Y. ral het komende jaar ook dUidelijk gestalte krijgen  ii  de 
organisatie van  hat  I.F.L.R.Y. surarcamp in Nederland. Positieve ontwikkelingen zijn overigens nog de aanmelding 
van da 1meritans  for  Nrocratic Potion -  Youth Caucus  als kandidaat-lid (was voorheen waarnemer) en de 
waarschijnlijke aanmeldingen als waarnooiers van de Jinge Liberale jr van de Nicaraguaanse liberale jongeren. 

Werkpi  an 'en 

In 1982  ward  voor  hat  eerst volop gewerkt eetiet systeem van werkplannen. Voor het internationale beleid 
waren dat er 'ier: het werkplan vredesbeleid, werkplan europa, werkplan noord-zuid en het werkplan 
expartbeleid. Het warken mat do rothodick vpn werkplennen is  good  evallen. Hoewel niet alle werkplannen 
naar de letter uitgioerd konden worden, vormen ze toch een belangrijk richtsnoer bij het te voeren 
beleid. Het zal z"rk zijn in  dc  toekomst môér beleidsaspecten in de werkplannen te verwerken, en nog 
strakker de hand aan de uitvaa'ir.g ervan te houen. 
Het verging de' werkplthner alt volgt (in het vocrgaande zijn neer' details te vinden): 
Vredesbeleid Pc  ceciocone is epçestart, er is een katern in Driemaster geweest 
Europa . E' is een begin gemankt niet hot schrijven van de resolutie (onderzoek, gesprekken) 
Noord-Zuid ' liet kedenneNend er congres hebben plaats gevonden . 

Exportbeleid . Do coazeissio is opgestart, aal zich in 1983 met het ten doel aestelde onderwerp bezighouden 
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Aantekeningen van de penningmeester over 1982. 

Op het Moment dat de kopie voor het HB-info moet worden ingele-
verd s mijn cijfermatig jaarverslag nog niet gereed Het is elk 
jaar weer een enorme klus om (letterlijk en figuurlijk) de ge-
tallen op een rijtje te krijgen. Vooral ook omdat er nog zoveel 
gegevens na 1 januari binnenkomen. Denk daarbij aan deklaraties, 
afrekeningen vanW.V.C., pensioenfonds, enz. Er wordt echter 
hard aan getrokken en het verslag zal nog op tijd klaar zijn, 
Mede dankzij de grote hulp van de mensen van de Nederlandse 
Accountantsmaatschap. 

Een aantal zaken waarmee ik als penningmeester in1982ben bezig 
geweest wil Ik hierbij toch voor U schetsen. 

Ledenadministratie/automatisering, een duidelijke noodzaak. 
maar een heel onduidelijk gebied Een zeer vérstrekkende 

• beslissig waar de JOVD jarenlang haar voor-maar zeker ook 
haar nadeel van kan hebben. 
Er is daarom niet overhaast te werk gegaan. Na een uitgebreide 
oriëntatie kwamen wij in kontakt met de Micro Advies Groep, 
één van de grootste automatiseringsadviseurs van nederland. 
Op de markt was er geen programma te vinden wat aan onze wen-
sen en hun eisen voldeed In hun ogen een gat in de markt 
Daarom wordt er nu, in hun opdracht, een programma geschreven, 
dat onder andere op JOVD eisen is geschoeid Dat programma is 
waarschijnlijk in februari testklaar. De JOVD zal dan als 
proefkonijn gaan funktioneren om de kinderziekten op te sporen 
Omstreeks het congres moet de zaak draaien en kunnen jullie het 
waarschijnlijk zelfs in werking ziens 
In de. tussentijd zijn we op een"noodprogramma " begonnen het 
gehele ledenbestand nieuw in te voeren. Een groot voordeel 
daarbij is dat wij met eigen mensen kunnen werken op de appa-
ratuur van de MAG Dat spaart enorm veel kosten uit Graag 
noem ik, hierbij de naam van Caroline van der Bie, die geheel 
belangeloos wekenlang 'net dit saaie werk is bezig geweest 
Ituraddels zit alles erin en worden de tussentijds ingekomen 
mutaties verwerkt De verzending van de laatstE Driemasters 
en van de acceptgiro geschiedt reeds met behulp van dit sy- 
steem. .• . 

Het grote voordeel van het voor ons indemaak-zijnde program-
ma is dat het verzend-gereed-maken en bundelen van Driemaster, 
acceptgiros en andere mailings automatisch zal geschieden Dat 
scheelt ons straks vijftig werkdagen van (moeilijk ' ,te.  vinden) 
vrijwilligers en personeel! . . • 

Een leuk succesje aan de rand van dit gebeuren is dat het is 
gelukt een subsidie voor het automatiseren in de wacht te 
slepen van zowat f 10.000,--. Het lange wachten is daarmee al 
ruimschoots beloond 
Tenslotte nog de werkafspraak met de MAG, waar voor ons ook 
aantrekkelijke financiele kanten aan zitten We zullen een 
samenwerkingsovereenkomst aangaan, die een kombinatie is tussen 
"service"  en "eigen beheer". De MAG stelt het programma en 
de apparatuur beschikbaar, waarmee wij tegen een uurvergoeding 
met eigen mensen kunnen werken. Vele voordelen:.geen hoge 
mutatiekosten (bij service), een kortere weg bij de verwerking, 
hogere betrokkenheid van de "intyper", geen hoge aanchaffings-
kosten voor een machine die meer dan de helft van de . week stil 
staat en een constante service, onderhoud en bijstelling van 
het programma. 

I 

t 
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Steunberenfonds. Op de begroting van de JOVD staat altijd 
een post giften. Meestal wordt daaraan invulling gegeven 
door. een bedeibriëf naar VVD-kamerleden en afdelingen. Wij 
vQndendat zeker voor het jaar 1982 een te vermijden aktie, 
qèzien.ae bde.láktiviteiten binnen de VVD met het oog op de 
drie verkiezingen. Ook ongewenst omdat we in 1981 al een 
noodkr.eet" in dle richting hadden geslaagd om uit de zorgen 

te raken in afwachting van het nieuwe WVC-subsidiesysteem. 
Om een wel gestruktureerde wijze van "fundracing" en een 
meer betrouwbare Inkomstenbron te bewerkstelligen, is aanzet 
gegeven tot de oprichting van het "Steunberenfonds", dat in 
het jubileumjaar 1984 van start moet gaan. 
Het gaat om een enigszinds selekte groep van .oud-JOVD-hoofd-
bestuursleden, die één keer per jaar, op de verjaardag van 
de JOVD, een reuni houden, bereid zijn het zittende JOVD-
ho'ogdbestuur van advies te:  dienen en als "steurbeer" een 
jaarlijks donatie toezeggen. Een redelijk bedrag dat hun 
betrokkenheid met de JOVD, en hun  clank  voor de JOVD als 
leerschool, symboliseert, en als gift aftrekbaar is. 

Advertentiewerving Driemaster. Een heel'moeilijke zaak, 'zoals 
vele penningftteesters voor mij kunnen bevestigen. Grote bedrij-
ven zijn vaak wars' van ook maar naar politiek riekende ver-
enigingen. Kleinere bedrijven hebben vaak geen landelijk blad 
nodig of richten zich duidelijk op hun doelgroep Er blijft 
maar weinig over. Om dit probleem eens goed bij de kop te 
'pakken, is besloten de Stichting Driëmaster weer te reaktiveren 
eh onder andere-met définanciering van de Driemaster te be-
lasten. Helaas is zowel het zelf werven  al's  het van de grond 
komen van het Driema.sterbestuur slecht verlopen en zijn er op 
dat gebied weinig successen te melden. 

• -. Inventarisering cursuscentra. Gezien het sterk gegroeide aan-
tal cursussen dat' de JOVD geeft (meer dan één per weekend) 
is ook dat een grote kostenpost geworden. De deelnemers 
betalen een bescheiden eigen bijdrage, het hoofdbestuur vult 
dat aan tot de kostprijs. Om die deelnemersijdrage laag te 
houden (mag geen drempel worden om'mee te doen) is het belang-
rijk goedkope centra te vinden waar cursussen gehouden kunnen 
worden en daar goede afspraken mee te maken. 
Zo zijn er nu arrangementen met "IJsselstein", "Die Hoge 
Hoenderbergh" , "De Groene Jager" en enkele andere' centra. 
Een gebrek aan betaalbare gelegenheden is er nog' steeds inhet 
midden (omgeving Utrecht) en westen van het land. 

- Personeelsbeleid. In samenwerking met de algemeen sekretaris 
is bij voortduring gestreden om een WVM'er voor de JOVD aan te 
trekken. Een WVM'er is een tijdelijk gesubsidieerde kraçht die 
voor de werkgever kosteloos is. Een aantal tevergeefse sollici-
taties en een hele papierwinkel hebben tenslotte niet kunnen 
verhinderen dat we inmiddels (in 1983)  Lilian  hebben kunnen 
begroeten op het sekretariaat,in het kader van de WVM rege-
ling. 

I 
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- Propagandamateriaal, Een invetarisering van de uitstaande 
rekeningen aan afdelingen. Herhalingsverzoeken naar de 
afdelingen, en het opmaken van de trieste balans. Vele 
duizenden gulden "op 1-,rec1et" toegestuurd propagandamate-
paal blijkt oninbaar. In de toekomst zal geen propgañ-
damateriaal meer aan afdelingen worden toegezonden, zonder 
gegarandeerde betaling. 

Uiteraard is dit maar een greep uit de werkzaamheden. iet gaat 
mij erom een aantal dingen die het afgelopen jaar wat meer 
onder de schijnwerper stonden te melden en wat misverstanden 
(met name over de autorriatisering) weg te nemen. 

Hans Ve1tkanp 

¼ I 

/ 



26. 

RE SOLUTI ES  
------------- 

RESOLUTIE HOGER ONDERWIJS J.O.V.D. 
van de J 0 V D  on  28 maart 192 te Hogeveen 

Hoofdstuk 1 

Uitgangsunt.Er dient met kracht gestreefd te worden naar één stelsel voor hoger ondereijs. 

Toelichting: 
Dit uitgangspunt geeft nog eens de toekomstgerichtheid van Liberalen aan. Het huidige w.o. en.h.b.o.kent  veal  
drempels die wederzijdse doorsb-oming beTenmieren. Naar de mening Liberalen dient op korte termijn de integratie 
van w.o. en h.b.o. gerealiseerd te worden (zie ook setsontwerp Kaderwet Hoger Onderwijs van dr. A. Pais). 
Vanuit deze achterliggende gedachte is de resolutie opgesteld. 

5ttllinq_ j:  
De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de verdeling van demiddefen over de afdelingen van een instelling 
voor hoger onderwijs en studentenvoorzfningen ligt bijeen College (Centraal Raad, C.R.), waarin vertegenwoor-
digd zijn studenten en personeel. Beide geledingen bezetten ieder de helft van het aantal zetels en zijn volgens 
het aysteem van evenredige ver,egenoordiging samengesteld, waarbij iedere kiesgerechtigde het recht •heeft 
kieslijsten in te dienen. Qpioordracht van de Centrale Raad benoemt de Kroon een voorzitter. 

Toelichting: 
De Centrale Raad vervangt de huidige Universiteits-, Hogeschool- en Instituutsraad. Het onderscheid tussen 
wetenschappelijk én niétwetenchppelijk. personeel acht de commissie op dit niveau niet wqnselijk.De 
personeelkiesverenigingen dienen beide groepen personeel verkiesbaar te stellen.. 

De voorbereiding en de uitvoering van de'iesluiten van de Centrale Raad ligt bij een College var' eestuur. 
Vier leden van het College van Bestuur worden gekozen' door de Centrale Raad en één lid, de rector magnificus, 
tword op voordracht van de afdelingshoofden gekozen dor de Centraal Raad. • De  benoemingen behoeven  goedkeuring 
van de Kroon.. Tenminste één lid van het College van Bestuur dient vnbuitec de instelling voor hoger 
onderwijs afkomstig te zijn. . . 

Toelichting: 
De commissie streeft een scheiding van machten na  (tries  politica). Thans worden door. de buiten-universitaire 
leden (bullen) benoemd, Een zekere invloed van de. samenleving op het hoger onderwijs acht de commissie ge-
rechvaardiheid, doch wie vormt de achterban van de bullen? De commissie meent dat de leden van het C.v.B. 

•dicht bij de instelling dienen te staan (kennis van zaken, niet droppen van mensen die een baantje zoeken) 
maar om een zekere invloed van de samenleving te garanderen (naast de wettelijke bevôegheden van parlement 
enreinister) stelt de commissie voor tenminste één lid van hot C.v.B. van buiten de instelling te laten 
yoordragen. . . . 

Tot. de uitsluitende bevoegdhéidvan het College van Bestuur behoort het individueel personeelsbeleid. Het 
algemeen personeelbeleid.wordt vastgesteld door de Centrale Raad; het College van Bestuur, bereidt het beleid 
voor en voert .het uit. Het laat zich hiertoe adviseren door een commissie samengesteld uit leden van de 
CéWólé Raad waarin een niinderheidsvertegcnwoordiging.van de studenten .zitting zal hebben. 

Toelichting,. 
De bureaucratisering grijpt om zich heen en wordt bevorderd, doordat alle -geledingen zich uitspreken omtrent 
zaken die hen niet rechtstreek aangaan. 

telling 4: . ., ... . . 

3p het middenniveau wordt het beleid voorbereid en uitgevoerd door een t bestuur waarin de drie geledingen, 
te weten studenten, niet-wetenschappelijk en wetenschappelijk personeel vertegenwoordigd ozijn. Geen der 
geledingenbeschikt over een meerderheid. 
a) Over het te voeren onderwijsbeleid laat het bestuur zich advise'rn:door een onderwijscommissie. Deze. 
commissie bestaat voor de helft uit wetenschappelijk personeel en voor de andere helft uit studenten. - 

b) Over het te voeren ondarzoekbéleid laat het bestuur zich adviseren door een onderzoekcornmissie. Deze 
commissie bestaat voor een deel uit wetenschappelijk personeel aangevuld net bij het onderzoek betrokken 
niet-wetenschappelijke medewerkers en studenten. Geen van de drie groepen mag hier in over een meerderheid 
beschikken. 
c) Over het te voeren personeelsbeleid laat het béstuur zich adviseren door een commissie bestaande uit 
zowel personeelsleden als studenten  

Toelichting: 
Het middenniveau staat voor het huidige faculteitsniveau. Er komt een overkoepelend bestuur bestaande uit de 
drie geledingen. De adviezen worden versterkt door de meestbetrokkenen. 
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Hoofdstuk 11 

Studiefinanciering 

Er korñt  can  stelsel. vn ridieinanciering waar iedereen die deelneemt aan het hoger onderwijs aanspraak op  
Lan  maken,ongeachthot inkocen von ouder(s) voog(cn) verzorger(s) of partner(s). 

Toelichting.  
Het hfdiçe stelsel venstudioflnanciaring gldt slechts Voor dat deal van de studerende bevolking, wiens 
oude,s, az' o s tc  nit  in stnat worden 9,-acht da studie- en levensonderhoudkosten van de student te 
dragen. Ditbiedgt als-nadeel mat zich rae; dat kinderen ver ouders met hogere inkomens financieel veel 
afhankolijko zijn den die van  coders  eet» een lagr inkOmen: do betalende ouders vragen vaak om een zekere 
inspnaek bifda. besteding Van  hat  geld. De Pijksove rh2id daarentegen stelt uitsluitend eisen aan de studie- 
voorgang. •. 

Stelling 2: 

De finencieri is g opacid ean do inschrijvingsduur en bestaat voor een deel uit een beurs en voor een 
deel  nit  c-en iwing. Do beurs keijgt iederecn en dekt de besten die direct toerekenbaar zijn aan de studie.  
Dc  lening is een fecultatieva t ilitoit,wearbij do rente gelijk is aan het inflatiepercentage.' 

Toelichting: 
Het stelsel zoels dat hicnnordt voorgetoii  bestaat uit tnee delen; een beurs (schenking)  On  een renteloze 
lening.. D' beurs met c"zi n n o -i i  d n te ng die de maatschappij doet in  human capital"  De 
lening wordt nia, reels dj beur , ir.iridda Lijk aan een ieder uitqekeerd, maar is vrijwillig: d.w.z. het 
moet mogelijk zijn do lering te vereijden, bijvcorheeld als de student liever naast zijn studie werkt of 
een 'an  zijn oiiers voog±nn 4  verzorgers of partners, waardoor het geleende geld niet be- 
hoeft to wundon eerugboteld,' oedet hot niet geleend is. 

g1iiug_i 
Da lening ac-rdt voor inflatie g nreigaerd terunbeteald vanaf en bepaalde periode na het afstuderen 
gedurende een bngealde ai'ode. Bij d2 aflossing. van de lening wordt uitgegaan van een maximum percentage 
von hut inkecon. 

Toolichtir.g: 
Da teruçotaling ken teschiedcn over een langere ternijn, doch indien men dit wenst kan ook direct worden 
fclot Ie hragc ver let inkomen bopailt  ht  mn ij num jaarlijks af te lossen bedrag.  

Pa hoogte van de lening is aan  eon  n;exinman gebonden. Maximale beurs plus lening dienen de kosten van 
lavonsonderboud en studi r:kos  .on  te dekken; ook da kosten voor recreatieve bezigheden dienen hieruit 
gefinencicord 'te kunnen  

Toelichting: . . 

1-et zou cnre lijk zijn c--  do  std iaen de mognli kh don te geven een onbepert groot belang te lenen, dit 
zowel ter boschorsiing vb -. de steatkas als ter bescborming van de  loner  zelf. In elk geval dient de som beurs 
(schenking) en lening  hood  genoeg te zijn om niet slechts in levensnnderhoud en studiemateriaal te kunnen 
voorzien, flk-OJ' ook l a nicyL tiee hezigneden 

Stiidiestc-Lcrs dienen .vöor  eat  betreft de terugoetalthg van de lening gelijk behandeld te worden als afge- 
studeerdon. . . . 

Ton lichting . . .. ... . 

Roerol zij de stadia niet vol tcoicn. hekken studiestakers wel gebruik gemaakt van de financiële facilli-
teiten van dit s'stecrn van. st';diefinaviciering en dieren dus toch de lening af te lossen op dezelfde wijze_ 
als zijdiewl 2nvendien hebben ook iiat-afgestu'leerdenaîtijd profijt van in de studietijd 
cngedor.e kennis ce  

Voorhandie opnieuw hoger ondersnjs geen volgen no in eer beroep werkzaam te zijn geweest, verschuift de 
termijn van  

Toelichting: . 

Deze rogOl , die bijvoorbeeld hcn-- en omscholing smet vergemakkelijken, beoogt de financiële druk op hen die 
loten opnieuw geen. stLdcnefl niet onrechtvaardig hoogte doen zijn. 
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Stelling 1 PUM0IJI 
Het Liberalisna nis streven een vrije eens in een vrije serierileving. Om dit te verwezenlijken zouden bestaande 
onevenwichtiçhedn oh ongelijkheden door middel van overleg op mondiaal nivo tussen landen op voet van gelijk-
heid vorhoiporoeten:mrden. 011e landen moeten een akteve rol spelen om deze verbetering van de inter-
nationale ek000iische orde te bereiken. Bevoogding door ontwikkelde landen moet tot een minimum beperkt blijven 
Da verbeterc internationale ekonomische orde moet bijdragen tot het tealiseren van alle mensenrechten. 

Stelling 2 ECLO3IE 
Vanuit onze e..twourdelijkheid voor latere generaties moeten we voorkomen dat ekonomische ontwikkeling leidt 
tot een oni;c rstelberè aanslag op de ekologie. Bij het totstandkomen van een verbetering van de internationale 
ckoromische orde is de zorg voor de natuur,  het milieu en de voorraden.van mineralen een onmisbaar onderdeel. 
Internationale samenwerking is hierbij'noodzakelijk. 

Stelling 3 CEVOLKINOSPOIJTIEK 
De ekonomisrie orde, zoals die ons voor ogen staat is alleen mogelijk indien omvang van de produktiekapasiteit 
met elkaar in overeenstemming zijn. Daarvoor is een doéltreffende bevolkingspolitiek noodzakelijk, die moet 
zijn geiritcgrcord rat het bevotderen van de .ekonomische ontwikkeling. Wij pleiten voor,het stimuleren van 
9-'zinsplanning door het geven van voorlichting, het bdschikbaar stellen van middelen voor geboortebeperking 
en nizterie prkke1s. 

Stelling 4.JLTUL - -. - 
- 

- 
- - - 

Het  Liberal  isi cTjst het opdringen van (Westerse) kultuurpatronen af. Onwi kkel ingssamenwerking moet er op 
gericht zijn.dat ontnikkelingslanden zich zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen ontplooien. Leidraad 
hij ontwikkelinrssam2nwerking zijn de klassieke  on  sociale grondrechten. 

Stelling 5 F CISC!E ORDE - - - - - - 

Pa  ekoiomisclide moet zfjn gebasseerd op de onderlinge afhankelijkheid van de landen in de wereld. Dit 
moet tot uiting ke:n in een vrije wereldhandel. Ieder land moot binnen deze ekonomische orde vrij zijn 

eigen ekonosische systeem -bepalen.. - - - 

Stelling Cl EOi!C•flE - - 

Het is ons in:iens wanselijk dat ontwikkelingslanden streven naar vertering en diversivikatie van hun ekonomie 
de da eerste plazts door aanwezige menselijke vermogens te benutten, waarbij vooralaandacht moet worden 
qoschorJen aap de ontwikkeling van de techniek, de scholing en de infrastruktuur, met name op het platteland. 

Stelling 7-DECTR0L!SATIE - - 

Het ontii kziT ir- :rzna dient, gedecentraliseerd te worden uitgevoerd, rekening houdend met de behoeften 
en nioaiij hT.-n -von de re-qios en met het aksent.op projekthulp. - - 

Stelling o Lp::toiw - 

-. Het is ons iniiiezerilijk dat een groter deel en landbouw van de ontwikkelingssamenwerking wordt gericht 
op kloiscialige landhou,-i, o.a. in de vorm van kolleltieve verenigingen, waarbij zoveel mogelijk nuttige 

- arbeidsplaatsen dienen te worden, geschapen. Aandacht dient eworden geschonken aan zowel verhoging en ver- 
betering von dedistributie van voedsel. Hièraan kap verhoging van de kwalitiet van het voedsel nog worden 
toegevoegd, ordet in de derde wereld nog duizenden mensen sterven door de inferieure kwaliteitvap het voedsel. 

Stelling 9  

De aetwi kkoiTo (En moet, -indien zi dit wensen, - een aan elk land aangepast industrialisatieproces gestimu-
leerd word'n, in eerste kwitantie gericht op de-eigen, landbouwproduktie-voorzover dit de zelfvoorzienende 
land5ouw niet aantast- en investeringen gefinancierd vanuit de rijke landen. Tevens moet ernaar gestreefd 

.:orden zoveel zogelijk bewerkingsfason van de prokuktie in de ontwikkelingslanden zelf te laten plaatsvinden. 
Als doel von dit proces moet een uitgebreide voorlichtingskampagne het gebruik van aangepaste technologie 
en op hot gebied afgestemde methodieken krachtig stimuleren. - -- - 

StellinI 10 SWiDSTOFFEN  

Een geiijTg inomen is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van de ontwikkelingslanden. 
Belangrijk hiervoor zijn grondstoffenovereenkomsten ter verbetering van de ruilvoet, voor zover dit reëel 
ten opzichte van bestaande rearksituaties, en een algemene en soepelere kompenserende financieringsfaciliteit. 

Stelling 11 I0TE01ATIONALE WATEREN EN ANTARTIKA 
Da uit internationale wateren en Antartika gewonnen kunnen worden dienen beschouwd te worden 
te worden als een gemeenschappelijk erfdeel der mensheid. De baten dienen evenredig over alle landen verdeeld 
te worden  on  dienen als zodanig mede aan ontwikkelingslanden ten goede te koeien. 

- Stelleing 12 EEPSGIE 
Naast rendnbe70cn ekologisch verantwoorde konventionele energiebronnen is de ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen rat dezelfde kenmerken essentiëel om da afhankelijkheid van energieelport te verminderen, en 
om de ckspinitatie van grondstoffenvoorraden en het opzetten van industrie mogelijk te maken en te bevorderen. 

Stelling 13 Oi[iE0W1JS 
Hot cnderwij'EJén EJn de ontwikkelingslanden zowel kwalitatief en kwantitatief verbeterd te worden. Het dient 
regionaal op -szet te worden en gericht te zijn om de persoonlijke zelfontplooiing en de ekonomische ontwikke-
ling ten ditste toetaan. Het Noorden dient bereid te zijn om aangepaste leermiddelen, van niet-politieke 
aard ter hestiikking te stellen. Hoge prioritiet in dit alles heeft het 9eren om te leven -  en de strijd tegen 
het anafabetisrze.  

Selling  -14 SEZCt2F!E1DZORG - 

De gezondheT 13T —5-21é ontwikkelingslanden dient eenandere indeling te krijgen. Hierbij moet de nadruk komen 
te liggen op He lokale eerstelijns gezondheidzorg en op geboortebeperking en hygiene. Ontwikkelingslanden 
moetcii wat betreft de medische voorziening zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Het objektiever benaderen 
en  riser  L'anuttnn van lokale traditionele geneeskunde is  veal  zinvoller dan het overdragen van zeer geavanceerde 
medische technologie. Het lijkt wezenlijk dat medisch personeel na de studie enige tijd in de eerstelijns 
gezondheid-zorg werkt. 

Stelling 15 ONTWI KKEL INGSSPMENWERKIIG - 

De Noderland'egarinq dient He huidige ekonomische situatie de 1% norm van het BNP ten aanzien van onwikkelings- 
samencarking te ndheven, en indien meoclijk (mede in internationaal verband) e streven naar verhoging van de 

(ze) norm. - 



29.  

Stelling 16 VERBETERING ONTWIKKELINGSHULP 
Er moet naar worden gestreefd de kwaliteit van de hulp te verbeteren, de hulp doeltreffender te maken en er 
nauwkeurig op toe te zien dat de ontwikkelingssamenwerking verloopt volgens de gestelde doeleinden, die tot 
stand zijn gekomen na overleg tussen de hulpversterkende.en de hulpontvangende landen. - 

Stelling 17 KRITRIA VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
De moet worden gekoncentreerd op een beperkt aantal landen. Onwikkelings- 
samenwerking rnet landen waar de mensenrechten ernstig voortdurend worden geschonden vindt alleen plaats voor 
zover die de ontplöoiinzogelijkheden van de bevolking rechtsstreeks en kontroleerbaar vergroot. Nederlandse 
ontwikkelingsnmnwerking mag niet bijdragen aan geweldadige akties. 

Stelling 18 IIKTA1ORIALE REGIMES 
Ontwikkelinganwerngoagnit gebruikt worden voor het instandhouden van regimes die de mensenrechten op 
enigerlij wijze schonden op  eon  agressieve politiek voeren, en mag ten principale niet worden besteed aan 
militaire uitgeven. 0verïeidshu1p aan dergelijke regimes zal meer gebonden moeten worden aan voorraden. Dit 
moet primair eeeurenin overleg op regeringsnivo en niet via het stellen van negatieve voorwaarden. 

Stelling 19 E EPEFINtF!CJERINGSOiGANISATIES 
Het ontwikkeVings:erk dat door de partikuliere medefinancieringsorganisatieswordt verricht moet worden bevor-
derd door verruiming van de financiële mofelijkheden. Door de overheid gesteunde hulp door privéinstellingen 
mag geen politica of  religious  karakter hebben. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking dient op de 
besteding van gelden tozicht uit te oefenën. 

Stelling 20 VOORLICHTING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Het is van grcQt belang dat do liederlandse bevolking wordt geinformeerd over ontwikkelingssamenwerking. Om dit 
doel werkelijk te bereiken moet do  NCO  worden gereorganiseerd, zodat er men orgaan ontstaat dat representatiever 
is voor de Nederlandse saeenloving in zijn geheel, de besluitvorming over de toewijzing van gelden geschiedt 
door een beperkte groep dekundigon die niet belanghebbend zijn, en de kriteria voor de toewijzing van gelden 
weer wordt afgestam1 op d oorspronkelijke bedoeling vai de  NCO.  

Stelling 21 F Jt.fCIELC !fl'iXKELIflG 
De hulp aan zI11 qTiniont aangepast aan de sociaal-ekonomische situatie van het ontvangende land te 
worden verlend. In  hat  belang van een ekonomische ontwikkeling dienen wisselkoersen te worden gestabiliseerd 
en dient de schuldenprolcestiek aangepakt to worden. Bij bovenmatige defensieuitgaven vindt echter geen be-
talingsbalansonderstoiniog plaats. 

Stelling 22 LOME 
De overeenkoinsFioml 3  dent  rr dan Lomé 2 gericht te worden op de armste landen. Dit dient te geschieden door 
het opzetten van een apart fonds voor die landen door middelvan een gegarandeerde automatische toekenning van 
een bepaalde perc'ntage van de beschikbare gelden aan die groep. Het verdient aanbeveling de allerarmste landen 
die buiten de Lomé 2 vielen zo mogelijk in Lomé 3 op te nemen. De ekonomische en politieke voor- en nadelen van 
Lomé 1 en 2 dienen voor Lome 3 geanalyseerd te worden. 

Stelling 23 PERS 
Wij wijzen ie inbreuk op de vrijheid van informatie af en zijn tegenstanders van plannen om de nieuwsgaring 
meer aan overheidskontrolc te onderwerpen dan voor een minimale bescherming van de openbare orde nodig is 
Da zoenaasmde Derde Wereld perbmn-os dienen een reéele kans te krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardig 
funktionerende instellingen. mde toekomst zal de Eropese pers zowel gebruik kunnen maken van de zogenaamde 
Derde Wereld persburos.eardoor een opjektief mogelijke berichtgeving is gewaarborgd. 

Stelling 24 BEDRIJFSLEVEN 
Het bedrijfs Ven  see men onmisbare rol bij de ekonomische ontwikkeling van de derde wereld. De rol van 
kleinere onderrmeceinçcn hij do ontwikkeling van de derde wereld moet worden vergroot. De rol van het bedrijfs-
leven in de ontwikkelingssamenwerking moet worden geoptimaliseerd door betere samenwerking tussen de minis-
teries van ekonernischa zaken en ontwikkelingssamenwerkingen betere wederzijdse informatieuitwisseling tissen 
de Nederlandse regering en het bedrijfsleven. Er moet een mondiaal geldende en juridisáh bindende wederzijdse 
qedragskode werking vordan gesteld, waarin de verhouding tussen de transnationale ondernemingen en overheden 
met speciale aandacht voer de derde wereld, wordt geregeld. 

Stelling 25 POSITIE VAN DE VROUW 
Er moet gestreo'dd worden nanFin verbetering van de positie van de vrouw in de ontwikkelingslanden en naar 
gelijkwaardigheid met zonnen, zoals door die landen is vastgelegd in internationale verdragen,-via vorming 
en scholing, als men evolutionair proces - met inachtneming van het heerdende kultuurpatroon. 

Bijlage 1 ONTBIND1NG.ONTUIKKELIMGSHULP . 

Door de biiiTng van & hulp vTi de besteding van de middelen niet ekonomisch efficient plaats De JOVO 
vindt dat in principe  dc  finoncile hulp aan ontwikkelingslanden volledig ontbonden dient te geschieden. 
Zij verzoekt de Nederlandse regering om in internationale overlegstrukturen, zoals de EEG, de OESO, en de 
VN, nieuwe en krachtige initiatieven te ontwikkelen om andere belangrijke donorlanden eveneens tot volledige. 
ontbinding van de hulp te bewogen en konkurrentievervalsendeoksportsubsidiering terug te dringen. 

Bijlage 2 LID OVER NOORD-ZUID 
Hett-merendeel van ear?IEVolking leeft onder onaanvaardbare ekonomische omstandigheden. Hier ligt het 
meest schijnende probleeri van de huidige en toekomstige generaties. Tussen politieke en eknomische 
onderdrukking, armoede en schending van de mensenrechten bestaat een nauw verband. Werkelijke vrijheid 
vereist politieke en eknomische onafhankelijkheid; waar in elementaire levensbehoeften van de bevolking 
niet kan worden voorzien, bestaat weinig kans op verwezenlijking van klassieke en sociale mensenrechten. 
Een hoofddàelstelling van liberaal buitenlands beleid is het streVen naar de totstandkoming van recht-
vaardige verhouding tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Hieruit vloeien de volgende konse- 
kwenties voort -  

- Nederland zet zich in voor de bescherming en versterking van de internationale rechtsorde, waarbinnen 
vrije geestelijke en maatschappelijke ontplooing van alle mensen met kracht. 
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Resoletie Societe  Zekerheid 

Motie resolutie sociale zekerheid van het district Noord-Holland: verworpen 
Motie afdeling Amsterdam : verworpen 
Motie afdeling Amsterdam : verworpen 
Motie afdeling Animterdam i verworpen 

Amendering Pol utie: 
010. Rijnmord 08. 
014. flijnniorF 01: 
025. Distri'. Ncord 3 
025. Doeti chm/Gal del and 
018. Rijnmond 02 
Zeeland 4 
053. District Noord 8 
089. Rijnmond 18 
091. Rijnmond 17 
095. Zeeland 8 
103. Rijnmold 24 
104. Rijnmond 16/21 
110. Rijnmcnd 79 
116. Rijnmond 33 
118. Rijnninnd 45  

ingetrokken 
verworpen 
ingetrokken . 

verworpen 
verwopen 
ingetrokken 
aangenomen 
verworpen 
ingetrokken 
ingetrokken 
verwopen 
verIorpen 
verworpen 
verworpen 
verworpen 

In de rapportaçe van werkgroep F is de volgende fout geslopen: . . 

Bij aarnendernant 126 District Noord 21, regel 52 nieuwe  text  moet na arbeidsongeschiktheid "en werkloosheid' 
worden toegevoegd. Bij zin 56 wordt: De lcoiervings wetgeving tegen kortstondige en de langdurige arbéids-
ongeschiktheid en werkloosheid verzekert  etc.  

Verder werden alle stellingen en de resolutie aeggenornen. De resolutie sociale zekerheid zoals deze is 
vastgesteld cp 20 en 21. november.  1932 door de JOVD op het.congres.in  Vlissingen. 

I PREAMBULE 

1, Sociale gerechtigheid 

Liberalen vinden dat ieder mens zichvrij moet kunnen ontplooien. Eerste voorwaarden hiervoor is dat de 
e1eaenta1te.vrijhedcn voor ieder, zijn gewaarborgd. Dit betekent ook-dat ieder de mogelijkheid moet hebben 
in  dc  eerste levensbehoeften te voorzien; Verder zijn ongelijkheden in de verdeling van de welvaart aan- 
vaardbaar mits:. . . . . . . 

a. ieder gelijkwaardig.- kansen krijgt om. zich de welvaart te verwerven; . . . 

b. de minst bevoorrechten bij die ongelijkheden toch nog aantoonbaar voordeel hebben. Met inachtneming 
van.het voorgaande geeft een zo groot mogelijke welvaart- zowl materieel als immaterieel- de beste ontploOi-
inskansen voor ieder mens. Een geori ënteerde marktekonomie met een stelsel van sociale zekerheid is de beste 
manier  ore  dit te bereiken. •. ' . ... 

2. Eigen verantwoordelijkheid en solidaritiet.  

Bij de opzet van zn'n stelsel van socialg zekerheidstaan voor ons twee uitgangspunten voorop.,  
a. solidariteit, voc'al rent de minder bevoorrechten; . . . . . 

b. persoonlijke vrijhnidenverantwoordelijkheidvan ieder mens. 
Om beide uitgangspunten tot hun rech te laten komen, moetenzowel de individuele burgers., de organisaties van 
werknemers en werkge.vdrsals.de  Overheid elk meer te beslissen krijgen naarmate Oe gevolgen van die be-
slissing ook r.,--er op hun terrein liggen..Dit sluit niet uit dat gezamelijk wordt besloten, indien 'de gevolgen 
op meerdere terreinen liggen. . . . . 

3.. Arbeid. . . .. 

Ieder in spanning cm de welvaart- materieel of immaterieel- te vergroten vinden wij onze beginselen waardevolle 
arbeid. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wie wil delen. in de welvaart ook bereid moet zijn  ore  daar een bij-
drage  can  te leveren. Tcgalijkertijd heeft ieder mens rechtop arbeid, als een belangrijke vorm van persoon-
lijke ontplooiing. Welvaar is meer dan het nationaal produkt. Arbeid is meer dan alleen betaald arbeid. De 
technologische ontwikkeling maakt een herbezinning op de rol van de arbeid in de samenleving en daarmee samen-
leving en daaaeee samenhangend de verdeling van arbeid en welvaart meer dan voorheen noodzakelijk. Huishoudelijk 
werk, vrijwillaerrerk en  eon  in te voeren sociale dienstplicht verdienen een duidelijke erkenning als een 
volwaardige bijdrage  can  de welvaart. Naast het waarborgen en uitbreiden van de beschikbare betaalde arbeid 
door het versterkenvan onze markteconomie, is het noodzakelijk deze arbeid eerlijk te verdelen. Scholing,' 
vorming en studie worden steeds belangrijker als een voorwaarde voorwaarde voor ontplooiing. Meer ruimte voor 
scholing, vorming en studie- ook op latere leeftijd is noodzakelijk. . 

4. Indivi dual iserinc'.  

Ieder irens is gelijkwaardig. Bovendien moet ieder mens vrij zijn bij denrichting van het privéleven, zolang 
op het belang ver, anderen -een onevenredige inbreuk wordt gemaakt. Binnen de sociale zekerheid mogen mensen 
niet anders worden behandeld omdat zij met anderen zijn gaan samenwonen en/of getrouwd zijn. Wij pleiten 
daarom voor de volledige individualisering van de sociale zekerheid, waarbij ieder individu gelijkwaardig 
wordt behadeld. 

5. Functioneel stelsel ' 

Criteria voor ren goed functionerend stelsel zijn: 
a. doelmatigheid; 
b. doorzichtighaid; 
c. beheersbaarheid. 
Bij de uitvoarirvjsorganisatie moeten verder de bestuu-rbaarheid, de zorgvuldigheid en de bescherming van de 
oersoonlijke levenssfeer worden gewaarbord.  Hie-voor is een aanzienlijke vereenvoudiging van het bestaande 
stelselnodig. 
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IT  NIEUW STELSEL 

6. Herziening stelsel 

Het beleid in do komende jaren moet er op gericht zijn dat stapsgewijs een nieuw stelsel tot' stand komt. 
Dit stelsel moot passcn in bovengenoemde uitgangspunten en daarbij financieel en maatschappelijk worden 
getoetst aan de volgende voor;aarden, omdat het steunt op het goed functioneren van dê markteconomie: 
a.Verschillen in d beloning moeten voldoende zijn om deelname aan het arbeid proces te bevorderen. 
b.Mede daarom moeten da belastingdruk en de nivellerende werking van de belastingen binnen redelijke 
grenzen:blijven. Maatregelen die in deze benadering passen juichen Wij toe, maatregelen die hier strijdig 
mee zijn wijn w1jaf. Bij de overgang naar een nieuw stelsel moet er  op,  worden gelet, dat opgebouwde 
aanspraken net Wdrden..angetast. 

7. Drietrapste1sel. 

Een nieuw s&lsel vn sociale zekerheid dient te bestaan uit drie trappen: 
a. een gefiscaleseerdbas inkomen, als overheidstaak; 
b. werkneniersverzekei'ing en voor loonerving en ouderdom, onder verantwoordelijkheid van werknemers en 
werkgevers; 
c. aanvullende verzekeringen als persoonlijke veranln:oordelijkheid van iedere burger. 

8. Eerste trap: gefiscaliseerd basisinkomen 

Iedere ingezetene die bereid is een bijdrage te leveren aan de welvaart in onze samenleving, ontvangt van de 
rijksoverheid een bassisinkonien via de belastingdienst. Iemand wordt geacht bereid te zijn een bijdrage aan 
de welvaart te leveren, indien hij of zij een aanzienlijk deel van zijn of haar tijd besteed aan; 
a. arbeid in loondienst of in eigen bedrijf; 
b. het verzorgen van de huishouding in een samenlevingsvorm; 
c. studie voor een daartoe erçènde opleiding; 
e. hot zoeken naar arbeid,iii loondienst. Ninderjarigen,  volledig arbeidsongeschikten en gepensioneerden komen 
In ieder geval in aanmerking voor het bassisinkomen. 

9. Eerste trap: hooe bassisinkomen' 

Het basisinkomen moet de minimaal noodzakelijk uitgaven voor levensonderhoud dekken. Over de precieze hoogte 
hiervan moet telkens  eon  beleidsmatige beslissing over een afzienbare termijn worden genomen. De regelingen 
voor subsldiêring van wOonlasten en ziektekostenverzekering en uitzonderlijke lasten worden in het basisin-
komen geitegreerd door hiervoor niet een normbedrag, maar voor, ieder individu de feitelijke lasten binnen 
redelijke grenzen in aanmerking te nemen. Minderjarigen krijgen een lager basisinkomen, dat toeneemt met de 
leeftijd. . . 

10. Eerste trap: belastingheffing. .. " . 
. 

. . 

Om het basisinkomen en de overheidsuitgaven te financieren wordt over alle inkomsten buiten het basisinkomen 
een uniform percentage belasting geheven. Dit wordt met het basisinkomeh verrekend: het saldo wordt als 
bela.stingbetaald of als negatieve inkomstenbelasting uitgekeerd. Premies Voor verzekeringen in de tweede of 
derde trap dienen aftrekbaar te zijn,.maar de uitkeringen hiervan worden belast. De bestaande aftrekregelingen 
worden beperkt, en vereenvoudigd. Voor zover nodig om investeringen te stimuleren moet, voor inkomsten uit 
risicodragendkapi taal .cenafzonderlijke regeling worden ingevoerd. 

11. Tweede trap: werknemersverzekeringen . 

Ieder werknemer- zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid--is verzekerd: 
a.tegen loonerving door kortstondige en langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 
b. vaneen ouderdomspensioen. . . 

De -organisatiesvan, werknemers en werkgevers beslissen over het beleid, het beheer ende financiering van deze 
verzekeringen. De-overheid houdt slechts toezicht, zonder hieraan een financiële bijdrage te leveren, 

12. Tweede trap: loondervingsverzekering . . . . 

De loondervingsverzekering tegen kortstondige en langdurige arbeidsongeschikhid en werkloosheid verzekert 
iedere werknemer eerst enige tijd van een aanzienlijkdeel- maar minder dan het geheel- van zijn laatsgenoten 
inkomen en vervolgens zonodig van een geleidelijk aflopend' bedrag als overbrugging naar het nieuwe inkomen. 
De duur van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. Bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid ontvangt men een uitkering die afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid 
en de hoogte van het laatsgenoten inkomen. In geval van blijvnde arbeidsongeschiktheid ontvangt men deze uit-
kering tot aan het pensioen. Da vaststelling van de verzekeringsvoorwaarden, uitkeringsbeleid en premiehoogte 
geschied per bedrijf ol bedrijfstaak behalve bij de overbruggingsuitkering, waar dit op nationaal niveau 
plaatsvindt. 

13. Tweede trap: pensioenverzekering 

Ieder werknemer moet de opgebouwde premiereserve kunnen mee nemen bij een verandering van werkgever. 
Hiertoe worden rekenrente, sterftetabel, opbouwperiode en andere variabelen bij de berekening van pensioenen 
voor  alien  pensioenfondsen wettelijk gestandaardiseerd. Wie niet langer in loondienst werkzaamb lijft, heeft 
het recht de opgebouida promiereserve: 
a. bij het pensioenfonds te laten berusten, waarna die jaarlijks metrekenrente wordt opgehoogd; 
b. te benutten voor een eigen oudedagsvoorziening in de derde trap. 

14. Derde trap: individuele verzekeringen 

Als aanvulling op het basisinkomen en de werknemersverzekeringen kan eenieder zich aanvullend verzekeren.  

III  UITVOERINGSORGANISATIE  

15. Eerste trap: belatingdienst 

De uitvoering van d- eerste trap berust bij de belastingdienst, die hiertoe verder gedeconcentreerd wordt. 
Bij de belastingheffing wordt een stelsel van voldoening op aangifte toegepast. De fraudebestrijding wordt 
geTntensiveerd. 

16. Tweede trap: gemeenschappelijk bestuurogaan 

De beleidsbepaling en het innen van de verschuldigede premies voor de loondervingsverzekering geschiedt 
door de bedrijfstakbelcidsorgaan, wbarin werknemers en werkgevers vertegenwoordigd zijn. Het contact met 
de verzekerden verloopt voor alle bedrijfstakken gezamelijk via regionale organen met lokale vestigingen 
en een eigei medische dienst. De coördinatie tussen de bedrijfstaksbeleidsorganen en de regionale organen 
verloopt middels een gemeenschappelijk bestuurorgaan. Ik 



32.  
Bij het verstrekken ven informatie moet de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd zijn.  
Pe  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitoefening van het overheidstoezicht. 
De\pensioenverzekering blijft bij de bestaande pensioenfondsen berusten, de inning van de premies wordt aan 
het gemeenschappelijk bestuurorgaan gedelegeerd. 

17. Derde trap: particuliere initiatieven 

De organisatie van da. individuele verzekeringen is een zaak van particuliere initiatieven, welke dienen te 
functioneren binnen door de overheid gestelde regels. Werknemers- en werkgevérsorganisaties kunnen ook in deze 
trap verzekeringen :oveieenkomeri, mits Voor iedere werknemér de keuze vrijhied blijft bestaan om hier al dan 
niet aan deal, te nenen 

18. elidir. 

Gemeentelijkeof intergemeentelijke bureus verzorgen de begeleiding van mensen niet financiële of sociale 
problemen ekde  arbeidsbemiddeling voor mensen die al of niet betaald werk zoeken.- 

MOTIES 

Da JOVD nam in 1982 op de volgende bijeenkomsten moties aan over: 

7 maart, B.A.V. te Tilburg 

Motie El Salvador ------------------ 

Da .JOVO in buitengel:anealg2nlen vergadering bijeen op 7maart 1982 in Tilburg. 

VEROORDEELD iedere inmenging van buiten af in El Salvador die niet gericht is op een vreedzame oplossing van de 
problemen in dat land. 

IS VAN MENING dat hot Volk van El Salvador zelf op democratische wijze overhaar toekomst moet kunnen beslissen 

SPREEKT ALS (AAR NERING UIT tegen iedere schending van de Rechten van de Mens ook in El Salvador. 

CONSTATEERT dat het El Salvadoriaans volksverzet bereid is tot overleg niet de regering-Duarte, teneinde een 
vreedzame oplossing te bewerkstelligen, én tevens de bereidheid toont daarbij vergaande concessies te doen, 

VERZOEKT MET KLEM de Verenigde Staten van Amerika hun invloed aan te wenden opdat dit overleg er komt, in 
het belang van het volk van El Salvador, 

VRAAGT HET HOOB3ESTUUR VAN DE JOVD deze mening actief uit te dragen, opdat over dit standpunt geen twijfel ken 
bestzian, 

en  goat  over tot de orde 'van de dag  

it 
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MOTIE STUDENTENVOORZIENINGEN 

De J.O.V.D. in vergadering bijeen op 28 maart 1982 te Hogeveen, 

OVERWEGENDE - 

dat studenten in staat moeten worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de samenleving, 

PREEKT ALS MENING UIT  - 
dat na invoering van het studiefinancieringsstelsel zoals geformuleerd in de resolutie Hoger Onderwijs. 
- de kinderbijslag voorstuderenden dient te worden afgeschaft. 
- de algemen tudentenvoor-zieningen (sport, eettafels, huisvesting en gezondheidzorg worden als zodanig 
afgescht en ide exploitatie ervan wordt overgenomen door particulieren of de overheid. Specifieke studenten- 
voorzieningen (zoals studenten-psychologen, studiebegeleiders) blijven daarentegén bestaan. 
- de mogelijkheid dient te bestaan voor studenten verzekerd te zijn in het ziekenfonds tegen een aan het 
inkomen geriatherd badrag. 
EN GAAT OVER TOT DE OE VAN DE  DG;  

Toelichting: -. 

Momenteel bestaan er voor studenten velerlei aparte voorzieningen  on  het  babied  van o.a. sportcomplexen, 
huisvesting en gezondheidzorg. Studenten moeten echter, in plaats van op deze (extra goedkoop of gratis) 
faciliteiten aange'tezen te zijn, in staat worden gesteld deel te nemen aan de "burgermaatschappij" in 
plaats van alles in eigen kring ter beschikking te hebben. De algemene studentenvoorzieningen kunnen 
dan worden afgeschaft. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 en 28 maart, jnarconqres te Hoo 

-----ropees»Pa1ernent -. 

De onafhankelijke 0cnoerenorgaRisatie Vrijheid en Democratie, in vergadering bijeen op 27 maart 1982 in Hooge-
veen, 

OVERWEGENDE dat  hat  Europees Parlement als gekozen volksvertegenwoordiging een voor het democratisch functio-
neren van de Europese Gemeenschappen wenselijke en noodzakelijke instelling is, 
dat de effectieve werking van het Europees Parlement verkleind wordt door de uiteenliggende -vergaderplaatsen 
roet alle consequenties van dien, zoals hoge kosten en tijdverlies, 
dat bovendien daze. laatse factor samen met de besluiteloosheid van het Europees Parlement omtrent het kiezen 
van een vaste vergaderplaats het vertrouwen in de instelling bij de Europese bevolking ernstig schaadt en 
daarmee het. proces van Europese eenwording kan vertragen. 

SPREEKT ALS- HAAR MENING UIT dat het Europees Pailement in het belang van de Europese eenwording zo snel moge-
lijk moet overgaan tot het kiezen van een vaste vergaderplaats zonder dat nationale belangen daarbij een rol 
spelen; -zij wil de stad Luxemburg suggereren vanweg de reeds aanwezige concentratie van gemeenschapsorganen 
aldaar en de-goede bereikbaarheid, 

en- gaat over tot do orde .van de dag. - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De JOVD, in vergaiaring bijeen op 27 maart 1982 te Hoogeveen, 

VERHEUGD dat de. dcoiocratie in Spanje steeds vastere voet aan de grond krijgt, -- 

CONSTATERENDE dat despanning tussen Oost en West nog altijd toeneemt, 

OVERWEGENDE dat de Spaanse demoèratie ondersteuning verdient, - 
- - 

VRAAGT de Europese regeringsleiders zo snel mogelijk accoord te gaan met een volwaardige toetreding van Spanje 
ot de EG en de NAVO, - - - - 

en gaat over tot do orde vande dag, 
- - -. - 

Motie  Al] Eurorean Youth and_Student_Coopgr~~Jon 

De .JOVD, in vergadering bijeen op 27 maart 1982 te Hoogeveen, - - - - 

CONSTATERENDE dat de CVSE-onderhandelingen in Madrid amper uitzicht op succes bieden, 

OVERWEGENDE dat opjonjerenniveau van een nuttige en open dialoog sprake is in de Al]-  European Youth  and Stu- 

dent  Cooperation  AEYSC, waarbij ook concrete resultaten worden geboekt, - 

SPREEK] ALS HAAR NEi-lIG UiTdat de -regeringen, zo snel zij weer in Madrid bijeen komen, de AEYSC dienen te er- 

kennen, - 

VRAAGT de Nederlandse regering zich hiervoor in te zetten, 

en gaat over tot do crdo van de dag. - 

!:!9iLIYrii 

De JOVD, in vergaiering bijeen op 27 maart te Hoogeveen, 

OVERWEGENDE dat de MAVO het bondgenootschap is van vrije Westerse democratieën. - 

CONSTATERENDE dat in Turkeije nu al meer dan een jaar de democratie buiten w'king is gesteld, zonder dat in 
die situaite verbetering optreedt, 

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT dat de NAVO-lidstaten zo veel druk als nodig is op het Turkse regime moeten uit-
oefenen om de democratie daar te lande te herstellen en de schendingen van mensenrechten tegen te gaan. 
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WIJST ER OP dat het op langere termijn ondenkbaar en onwenselijk zou zijn een ondemocratisch bestuurd land 
als lid van de NAVO te behouden. 

WIJST ER TEVENS OP dat overigens Turkije  een op dit moment onontbeerlijke schakel in de NAVO-verdedigingsketen 
;o nat, 

EN, ROEPT HET TURKSE REGIME OP derhalve zo snel mogelijk terug te keren tot democratische procedures. 

en'aat over tot de orde' van de dag. 

Motie Suriname. " ------------ 

De JOVD, in vqrgadering bijeen op 27 maart in Hoogeveen, 

CONSTATERENDE - 

- dat in Suriname door den aantal militairen is getracht een coup te plegen met het oogmerk een burgerregering 
te installeren,  

-dat na het mislukken hiervan de oorlogstoestand niet terugwerkende kracht van kracht is geworden. 
-dat één der leiders van de coup, sgt. Hawker,etandrechtelijk terechtgesteld is, na uit een ziekenhuis ontvoerd 
te zijn. 

OVERWEGENDE dat de Nederlandse regering teneinde haar afkeer kenbaar te shaken op de aan Suriname verstrekte 
gelden ten behoeve van ontwikkelinanienwerkinq korting toe te passen ter hoogte van de door Nederland ver-
strekte gegarandeerde suppletie, 

ROEP] DE STRIJDENDE PARTIJEN OP de bemiddeling en het vredesplan van president Lopez Portillo van Mexiço te 
aanvaarden, .• 

en gaat over tot de orde var)'de-dag. . 

Motie Polen 

De JOVD, in vergadering bijeen op .27  maart 1982 te Hoogeveen, 

CONSTATERENDE dat Polen sinds 13 december 1981 een militair regime heëft, dathet Poolse volk op alle essentiële. 
punten op brute wijze van haar politieke en sociale rechten heeft beroofd, 

OVERWEGENDE dat het Poolse volk alle ondersteuning verdient op haar weg naar democratisering, 

VRAAGT de Nederlandse regering in EPS-verband diplomatieke stappen te' ondernemen tegen iedere mogendheid die 
daadwerkelijk ingHjpt 'in Polens interne' aangelegenheden, 

ONDERSTEUNT de EO-boycot op de import van bepaalde goederen uit de Sovjet-Unie als duidelijke stellingname, 

ROEPT HAAR LEDEN EN AFDELINGEN op actief mee te werken aan hulpacties voor het, Poolse volk,  

an  gaat over tot de orde vn de dag. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De JOVD in vergadering bijeen op 27 maart 1982 te Hoogeveen, 

OVERWEGENDE  

- dat liberalen de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het individu centraal stellen in 
het beleid, zulks met inâchtneming van de sociale rechtvaardigheid. . 

- dat de overheid samenlevingsvôrmen gelijkwaardig dient te behandelen.. . . 

CONSTATERENDE .. 

- dat ook in de huidige wetgeving ten aanzien van de enig wettelijk geregelde samenlevingsvorm (huwelijk) op 
op onder andere terreinen als sociale zekerheid, belasting-, huwelijksverniogens-, successie- en schenkings-
recht, rechtspositie- en pensioenregelingen en woonruimteverdeling, dat de verzelfstandiging van het indi-
vidu niet in voldoende mate tot uitdrukking komt. 

-.dat de overheid samenlevingsvormen niet gelijkwaardig behandelt. 
- dat Nederland voor 1985 een nationale wetgeving aan de EEG richtlijn gelijkwaardige behandeling, dient te 

hebben aangepast. 

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT dat verzelfstandiging van het individu uitgangspunt van het beleid is. 

EN ROEPT parlement en regering op de verzelfstandiging van het individu werkelijk tot uitgangspuntvan het beleid 
te maken en bestaande wetgeving hieraan aan te passen. ' 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De JOVD !.n vergadering bijeen op 27 maart 1983 te Hoogeveen, 

OVERWEGENDE-dat voor liberalen en gelijkwaardigheid en gelijkwaardige behandeling van individuen en/of groepen 
van mensen ongeacht hun geestelijke overtuiging, huidskleur, ras, nationalitiet, taal, geslacht, relationele 
voorkeur en/of maatschappelijke postitie vanzelfsprekend is. 

CONSTATERENDE dat de gelijkwaardigheid en gelijkwaardige behandeling van individuen en/of groepen in de Neder-
landse samenleving onvoldoende is gerealiseerd. 

CONSTATERENDE dat het' kabinet van Agt/Wiegel een voorontwerp van wet gelijke behandeling heeft gepresenteerd. 

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT dat ,zo spoedig mogelijk een wet gelijke behandeling van kracht dient te worden. 
en roept parlement en regering op zulks te bevorderen. 

en gaat*over tot de orde van de dag. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

it 
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Moti' iicrbijslae 

De JOVD in ve;gaeing ijoen op 27 amrO 1982 te Hoogeveen, 

OVERWEGENDE dat kinderbijslag in de jaren '30 werd ingevoerd niet het oog op een afnemend kindertal per gezin.  

CONS  TAFER EN DE 
dat do visie van de'sa.rronleving t.a.v. het kindertal en de rol van de overheid daarbij zich aanzienlijk heeft 
geojzigd. 

-dat het huidige ste1selvn de kinderbijslag onevenwichtig is samengesteld. 

IS VAN IliNIWOr echter dat overhiadsmaatregelen geen invloed mogen uitoefenen op de samenstelling van een leef-
conheid. 

SPRSEKi ALS H4Rr1ENIhG UIT dat do kinderbijslag dient te vervallen en dat daardoor gerealiseerde besparing op 
de collectfe"û-uitgrven dicht te worden aangewend door en verlaging van de belasting- en socialepremiedruk. 

Darhij ov egcrc dat bij de berekening Van het minimum inkomen de effecten van de afschaffing dienen te wor-
dan gcconpcecerd. 

en geet over tot de orde van de dag. 

De JOVD in vergadering bijeen op 27 en 28 maart 1982 te Hoogeveen, 

- is von mening dat in het voorliggende banenplan van  Drs.  Den Uyl niet of nauwelijks rekening wordt gehouden 
met alternatieve wnrhgelegnrhôidcplannen van maatschappelijke en politieke organisaties. 

- ziet in daze het  pine  Dr. do Korte als een wezenlijk alternatief voor de jongerenparagraaf in het gepresen-
teerde baner'plen. 

vindt dat Ci' in deze tijnl van bezuinigingen een plan zoals hier ter sprake, getoetst moet worden aan finan- 
ciële aihearheli. 

- vindt dat cia door  dc  C.P.B gesignaleerde financiële onhaalbaarheid in de lucht wordt geslagen. Met het be-
schil<bae budget (1.5 rtiiijardi.p.v. 3 miljard) is het slechts ten dele uitvoerbaar. 

constateert dot in hot :orkgelogenheidsplan de kwrtaire sector benadrukt wordt, terwijl de structurele pro-
blemen juist in de marktsector iggen. 

ziet dot op daze n;--nier geen relatief betere arbeidsmarktpositie voor werklozen in het algemeen en werkloze 
jongeren in het bijzonder wordt geschapen. 

is van oordeel dat een uitzichtbiedende positie essentieel is en in dit licht praktijk gerichte projecten voor 
jongeren zinvoller zijn dan het uitbreiden van diensten in de kwartaire sector.  

an  gaat over tAt de ei-de van de dag. 

19 en 20 juni, zcmercorqres te Alkmaar 

Motiejardnli 

De JOVD in ,ni'gaderir.g hijeen op 19 en 20juni 1982 te Alkmaar, 

CONSTATEREhDE DAT: •- 

-. het kabiiit van CDA, PvdA en D'66 door de grote besluiteloosheid en -onderlinge twisten heeft gefaald in het 
voeren van een krachtdadig beleid 

- oe aanpak van een acntal zeer belangrijke problemen geen langer uitstel duldt 
- eensgezindheid van ocalitiepaAtners op gebieden alssociaal -economisch beleid en het vredes- en veiligheids- 

beleid vôori'iaarde is voor zon krachtdadig beleid. 
- er op deze punten voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen CDA, VVD en D'66 

SPREEKT ALS HMW iENIL3 UIT DAT: 
hoewel de JOVD op termijn voorker blijft hebben voor een regeringssamenweking tussen VVD en PvdA, in de hui- 
dige situatie een recrrinscombinatie CDA, VVD en eventueel D66 de meest wenselijke is. - - 

ROEPT ALS HAAR RENINO HIT deL om deze vorm van samenwerking net CDA en VVD niet uit te sluiten. 

SPREEKT DE HOOP UIT DAT  cot  daze combinatie van partijen in de regering het liberale principe van de verzelf- 
standiging van let individu neer gestalte zla gaan krijgen. - 

en gaat over tri de -erde van de dag. - 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Motie knstbeleid - - - 

- De JOVD in vei'9aderingbijeen  óp  19 en 20 juni 1982 te Alkmaar, 

OVERWEGENDE ITAT: - 

- kur.;t een orn, van coimiunicetie is waarin mensen leren hun gevoelens, emoties of gedachten te verbaliseren 
- daniel te visualiscren, zodat nieuweopeningen en perspectieven gecreërd worden voor meer menselijk geluk 

en zodoende bijdraeii; aan de ontwikkeling van de mens en in wederzijds begrip in onze pluriform samenleving 
- kunst daarc-ai van c;;-,ent  belong  is. 
- kunst dan ook voor i'dereen oegankelijk dient te zijn en stimulering van passieve en actieve creativiteit 

centraal noot staan. - 

COhSTAÎEREHDE DAT: - - 

- in hot luidige kunstenbeleid sprake is van verstarring door de werkgelegenheid en niet de kunst en de kunste- 
• - naar zélf prioriteit verkrijgt-. - 

IS VAIl IIENING DAT: - -. - - - 

- in het kunstbeleid kunsteducatie gericht op het kweken van interesse en begrip voorop moet staan. 
- er bij zon kunstbel  aid  sprake zal zijn van een duidelijke normering van de kunst door het individu 

I 
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- er in zo'n beleid waarborgen geschapen dienen te worden voor experimentele kunst en kunstvernieuwihg om ver-
vlakking te voorkomen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

-. - - (------------- 

Motie van der Louw - 

De JOVD in vergadering bijeen op19 en 20 juni 1982 te Alkmaar, 

CONSTATERENDE, DAT: 
- zon 45% van alle werklozen jonger zijn dan 25 jaar, 
- er nog steeøs geen effectief werkgelegenheidsbeleid is gevoerd en dat de initiatieven op dit gebied via meer- 
dere departementen lopen. 

- niet met nailieweg heeft vaneen politiek compromis; verdeling van werkgelegenheid schijnt belangrijker te 
zijn dan de noodzakeijke groei ervan. 

IS VAN  MINING  DAT: '- 

- er een adequate interdepartementale aanpak dient te komen 
- het plan om werkloze jongeren in de gelegeheid te stellen om met behoud van uitkering tijdelijke werkzaam- 
heden te laten verrichten ten behoeve van de lokale gemeenschap een manier is om eenperiode van Werkloosheid 
te overbruggen en arbeidservaring op te doen. 

- het plan de solidariteit tussen werkenden- en niet-werkenden bevordert 
- deelname aan het plan slechts op vrijwillige basis dient te geschieden 

ZET VAAGTEKENS BIJ: 
- de afbakening van de geeemschapstaken t.o.v. net reguliere arbeidsbestel 

EN SPREEKT DERHALVE ALS HAAR MENING UIT DAT: 
- er streng voor gewaakt dient te worden dat na verloop van tijd, vooral geredeneerd vanuit de gedachte van het 

stimuleren van wijkbedrijvigheid (d.i. het terugbrengen van ambachten en kleine bedrijven naar de lokale ge-
meenschap in het kader van nieuwe arbiedsvoorziening), concurrentievervalsing gaat optreden. 

SPOORT DE REGERING AAN: 
- om het beleid te richten op die maatschappelijke behoeften waarin de marktsector faalt te voorzien en te 
streven naar projecten.die na verloop van tijd  self-supporting  kunnen zijn. 

en gaat over tot de orde van de dag. z.  

De JOVD in vergadering bijeen op 19 en 20 juni 1982 te Alkmaar. 

CONSTATERENDE. DAT: 
-de -staatshoofden van U.S.A. en de U.S.S.R. nu eindelijk ernst lijken te gaan maken met ontwapeningsbespre- 

kingen.. 
- de2e maand de Tweede Speciale Zitting van de VN over Ontwapening begint 
- de U.S.A en de U.S.S.R. deze maand tevens hun START-onderhandelingen gaan beginnen, mede dankzij de posi- 
tieve opstelling van fueerikaanse.zijde. 

SPREEKT ALS HAARMENING lilT DAT: . 

- de Nederlandse regering in haar beleid een grote nadruk moet blijven leggen op de bestrijdingvan bacte- 
riologische en chemische wâpensystemen en hier in.internationaal verband op moet blijven aandringen. 

- het Breznjev-voorstel' van een bevriezing nu van de kernwapenwedloop in Europa het handhaven van het 
Sovjet-overzicht -zou betekenen en derhalve - niet aanvaardbaar is. 

- het Kennedy-Hatfield-voostel' voor een -wederzijdse verifieerbare mondiale bevriezing, gevolgd door onder- 
handelingen over vermindering van de wederzijdse kernwapenarsehalen allerwege steun verdient, daar uitvoering 

• ervan een ommekeer in de spiraal van de nucleaire wedloop betekent, 
-hierbij een evenwicht in de conventionele bewapening voorwaarde dient te zijn 
- de. Nederlandse regering dientte streven naar een duidelijke bundeling van de West-Europese.staten binnen -het 

Atlantische bondgenootschap om zo te kunnen komen tot een autonoom West-Europees vredesbeleid. 

en gaat over tot de orde van de dag - - 

Motie Libanon - - - 

De JOVD in vergadering bijeen op 19 en 20 juni 1982 te Alkmaar, - 

CONSTATERENDE DAT: 
- Israelische troepen Libanon zijn binnengevallen ter bestrijding van de Palestijnse  militia  aldaar, met als op- 
gegeven reden de herhaalde Palestijnse beschietingen van Noord-Israel, doch waarschijnlijk veeleer om te - 

komen tot een vernieuwing van de PLO. -. 

OVERWEGENDE: 
- dat deze daad oplossing van het Midden-0ostenconflict slechts bemoeilijkt, omdat alleen onderhandelingen tot 
een oplossing kunnen leiden. - 

HERBEVESPIGT: - 

- dat de JOVD van mening is dat gestreefd moet worden naar algemene erkenning van zowel Israel 's bestaansrecht, 
binnen haar-grenzen van voor 1967, alsmede van de nationale rechten van het Palestijnse volk. 

VEROORDEELT: - 

- de Israelische inval in Libanon, en dat de regering-Begin de betreffende VN-veiligheidsraadsresoluties naast 
zich heeft neergelegd. 

- evenzeer Palestijns geweld tegen de staat Israel. 

VERZOEKT DE NEDERLANDSE REGERING: - 

- zich in haar contacten met de Israelische en Syrische regering in te zetten voor een ogenblikkelijke terug- 
trekking van de Israelische en Syrische troepen uit Libanon, alsmede voor een versterking van de VN-troepen-
macht in de bestaande buffer met Nederlandse deelname. 
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DOET  EE  BER1ED CP DE PALESTIJNSEBEVRIJDINGORGAI4ISATIE: 
- niet over 'te gaan tot geweldaoige wraaknemingen na een Israelische terugtrekking 

SPREEKT ALS HMR WNIflG lflT DAT: 
- het verlies aan ;.ensenlevens en de materiële schade zeer te betreuren is 
- geweld of bezetting (dus ook de Syrische van Libanon) nimmer tot een oplossing kan leiden, en dat het beleid 

dan ook gc-icht  suet  zijn op onderhandelingen tussen alle btrokken partijen. 
- Libanon voor de-'.ibanezen dient to zijn, dat alle vreemde gewapende machten Libanon dienen te verlaten met 
uitzondering.ven - deVN-vredesmacht. 

- er één officiaal •l%er in Libanon dient te zijn: het Libanese. 

en gaat over tot do orde van de dag. 

Motie Alriernaen Secretariaat 

De JOVD in vergadering bijeen op 19 en 20 juni 1982 te Alkmaar, 

C0NSTA1EREbR 711: 
-  hat  Algaean Secretariaat gevestigd op de N.Z. Voorburgwal 288 te Amsterdam, een volledige werkweek op de werk 
dagen 10 t/ar 14 rai, en vele dagen voor en na deze week onbereikbaar was. 

OVERWEGENDE PAT: . -. 

- het Algeacen Secretariaat in ieder geval tijdens.de  werkdagen van 9.00 uur tot 5.00 uur n.m. ten dienste moet 
staan var dn afdelingssecretariaten, districtssecretariaten en voor ieder individu die contact wenst met de 

ovo 
- het de taak aa da algaicén secretaris is hiervoor zorg te dragen. . 

IS VN MENING DiT: . 

- het niet acceptabel is voor een vereniging van 4000 leden dat hun secretariaat onbemand is 
- dit schadelijk is voo - de lo;te gangvan'zaken en ongetwijfeld communicatiestoornissen met' zich mee zal 

brengen.  

WIJST EROP DA,: . .' . . .. 

- dit niet moer  nag  voorkomen.  

VERI'!ACHT: . . . . 

- van de algeraocn secretaris hierop toe te zien en naar gelang de situatie, desbetreffende regelingen te treffe 

en gaat ovértet de orde van de dag. . . '. 

Motie doodstraf in do U.S.S.R---------------------------- 

Da JOVD in vergadering bijeen op 19 en 20 juni 1982 te AlkmaAr 

CONSTATERENDE DAT:  

-  eon  onderzoek van Amesty International aantoont dat gedurende vele jaren de USSR de doodstraf wordt toege- 
past op duizenden gevangenen. . .. . ' . 

. 

0VEkÈGENDE DAT.- 
- de dOOdstraf niet moer thuishoort in deze tijd en immer van de hand moet worden gewezen. 

VEROORDEELT:"  

- deze praktijk en vraagt de Nederlandse regering en het Europees Parlement stappen te ondernemen welke leiden 
tot een ogenblibkelijko stopzetting van de uitvoering van deze straffen. 

en gaat over tot de orde van de dag. . 

Motie _J1 1111ii8 

De JOVD In vergederirvj bijeen op 19 en 20 juni 1982 te Alkmaar, 

CONSTATERENDE DAT: 
in het kader van  ht  20.1-jarig bestaan van diplomatieke betrekkingen tussen de V.S. en Nederland;amper mid- 
delen zijn uitetrot:bon voor daadwerkelijke uitwisselingsprogramma's tussen deze twee landen. 

- juist in deze wekc-n een programma voor jongerenuitwisselingen wordt overeengekomen tussen de VS en de Bonds- 
republiek Duitsland. 

OVERWEGENDE .DAT:  

- het internationale jongerenwerk al jarenlang positieve ervaringen heeft met uitwisselingen en contacten, o.m. 
in het kader van di Al]  European Youth  Student  Cooperation  en de. Raad van Europa. ' 

- in de afg21.open jarn de Atlantische Samenwerking teveel eenzijdig gestal kreeg in slechts militaire samen- 
werking,' iaarop onvoldoende in sociale en politieke zin werd voortgebouwd. 

VERZOEKT DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS IN HET NEDERLANDS PARLEMENT: 
- zich in te zetten voor een programma van intensiever (jongeren-) uitwisselingen op sportieve-, sociale-, po- 

litieke- en'cultjjrele basis tussen de VS en Nederland naast de bestaande Europese 'en Oost-West uitwisselingen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De JOVD in vergadering bijeen op 10 en 20 juni 1982 te Alkmaar, 

CONSTATERENDE DAT: 
- financiële hulpschenkingen aan ontwikkelingslanden met uitzondering van de 5 armste concentratielanden, volle- 

dig gebonden zijn aan besteding in Nederland. . 
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- financiële hulpleningen aan ontwikkelingslanden partieel ontbonden zijn. 

OVERWEGENDE DAT: 
- ontwikkelingslanden de financiële hulp zo doelmatig mogelijk moeten aanwenden ten behoeve van het doelgröe- 

penbeleid 
- binding van de financiële hulp het vrije markt mechanisme uitschàkelt. 
- binding van de financiële hulp voor de ontwikkelingslanden een prijsverhogend effect met zich mee kan brengen 
- binding van de 'inãnciële hulp de ontwikkelingslanden belemmert in hun streven naar standaardisatie van hun 

ke.itaalgoederenvoorraad 
- thor de binding de keuemogeli3kheden voor ontwikkelingslanden beperkt worden door het Nederlandse export- 

TEVENS OVERSESENDE  

- do concurrentie - tussen geindustrialiseerde landen op de wereldmarkt in ernstige mate vervalst is door export- 
subsidies. 

- Oizijdige oritbinding van de hulp door Nederland daarom gen zuiverder internationale concurrentieverhouding 
zul oploverenwaarvNn de ontwikkelingslanden kunnen profiteren. 

SPREEKT ALS NAAR MENING UIT  OAT: . 

-  doer  de binding van de hulp de besteding van de middelen niet economisch efficiënt plaatsvindt. 
- ir principe de financiële hulp aan ontwikkelingslanden volledig ontbonden dient te geschieden. 

VERZOEKT: 
Da N2c11 ~HPndse regering om in international'é overlegstructuren zoals EEG, OESO en VN nieuwe en krachtige ini- 
tiatieven te ontmikkelen om: 
- endore belangrijke donorlanden eveneens tot volledige ontbinding van de hulp te bewegen. 
- concurrentievervalsende exportsubsidiëring terug te dringen.  

on  gaat over tot de orde van de dag. 

20 en 21 novemher, najaarscongres te Vlissingen 

Do JOVD in vergedering bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

COIISTATEWENDE DAT: 
da Driernastàr waarin de congresresolutie staat begin september bij de meerdeheid van de JOVD-leden in de bus 
lag. 

. . 

de aendcamnten op vrijdag 1 oktober j.l. Op het Algemeen Secretariaat ingeleverd moesten zijn, doch uiteinde- 
lijk 13 oktebor is geworden. . . 

de bobndeling vande resôlutie aanvankelijkdusbtnnen 4 weken rond moest zijn,, hetgeen 6 weken is geworden. 

OVERWFGENDE DAT; . . 

- de i;uiandciing van  dc  reSolutie vaak in meerdere stappen geschiedt, van de individuele oordeelvoruhing, via 
corivlissiav3rgaderingp.n, via de .afdelingsvergaderingen, mogelijk districtsvergadering tot definitieve amen- 
daring 

, 

- 'in het kader vah de decentralisatie van de JOVD plaats moet 'zijn voor afdelingscoeveissies en districten 

CONSTATEREKL)E DAT: 
datum en odert;crp van'ezn congres een jaar van tevoren worden vastgesteld. 

C'/EREGENDE DAT: . . . 

- de ccmmissie die zich met de congresresolutie bezighoudt dus lange voorbereidingstijd heeft. 
-. bij een goede planning een resolutie in een half jaar rond moet kunnen zijn.. 

VERZOEKT HET HOOFDBESTUUR . 

-ercp.toe te zien dat in het vervolg een termijn van liefst maanden ligt tussen het tijdstip dat de Drie- 
master met da cor,gresresolutiebij iedereen in de bus ligt en de uiterste inleverdatum van de amendementen. 

en çaat over tot de orde van de dag. . . . 

Motieoongnhinrheden.. 

O JOVD in vergadering bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

CONSTATERENDE DAT: 
de regering voel in het werk stelt om binnen het Voortgezet Onderwijs goede faciliteiten te bieden aan 
kinderen van culturele minderheden 

- opgelucht dat deze paragraaf van de begroting niet getroffen zal worden door bezuinigingen.. 
- de opvang mogelijkheden voor deze kinderen helaas te eenzijdig zijn: het beleid is teveel .gericht op het mdi-- 

viducel onderwijs. 

SPREEKT ALS HAAR hENlNG UIT: 
- dat in een tijd met schrikbarende jeugdwerkloosheid de opvangmogelijkheden op een veel breder onderwijs vlak 
gestimuleerd moot worden en gezocht moet worden naar'rnogelijkheden voor verdergaand individualisering. 

RdEPT DE REGERING OP: 
- haar rol van de z.g. 'schakelklassen', dit zijn speciale klassen voor buitenlandse leerlingen vertrouwd worden 
gemaakt met de middelbare school, te vergroten door hieraan nog meer aandacht te besteden opdat een grotere 
individuele benadering mogelijk wordt en zo de kwetsbare positie en isolement van de kinderen te verminderen.  

an  gaat over tot de orde van de dag. 

'S 
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Lie  JbVD in vergadering bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

C0NSATERENDE DAT; 
-  ant  schrik dat de minister van Justitie 40 miljoen gulden w 9 bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp, 20% 

voo het totale bedrag dat voor rechtshulp beschikbaar is in 1982. 
- hot rc'kt op betaalbare rechtshulp voor iedere burger is opgenomen in de grondwet. 
- de vraag nooir röehtsbi.'jstand ontzettend groot is, vooral in deze tijden van economische malaise .  
- door de eefiuorciorie rechtshulp de mondigheid van de burger is toegenomen, de drempel om rechtshulp in te 

roepen  stork  ocroinderd is en het besef gegroeid is dat rechtszekerheid voor iedere burger moet gelden. 
- hot  eon  lio;al. streven is, het individu zo zelfstandig mogelijk te laten zijn en dat hiervoor een effectieve 

rechts sche':ï eg een essentiële voorwaarde is. 

SPREEKT ALS L h.UING UIT DAT: 
tneinome de 1ar'ste inkomens getroffen worden door deze  bezuinigingen, zeker als een eigen bijdrage van f b0, 
zal wor&n ge-raagd. Roept de ministerop van deze ingrijpende bezuiniging af. te zien en de wijziging van de 
rot en- en minvermoenden niet als middel te gebruiken om de voorgenomen bezuinigingen op de rechtshulp door 
te zetten. . . 

en gaat  eve;'  tot de orde van de dag.. 

;OOfl'Ol(jofl. 

Je J3VD in vcri'cicrio bijeep-op-20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

C0S rATERENOE  OTT:  
- do collegeolden not ingang van .de cursus '83-84 zullen worden verhoogd van f 750,-- tot f 1.034,-- 

DAT: . . . 

• de iinister heeft tocgezegd, dat de collegegelden niet verhoogd, zullen worden, tenzij in het kader van een 
alrehoel stodiof..oenci eringsplan.. . . 

- dot  dc  richtlijnen voor WO en HBO niet 'to 's  lands  meest efficiënte behoren,, 
dat gemiddeld de student onder het bijstandsniveau leeft. 

DEFI1 ÎLS ar:i ;ENlG UIT: . 

- dot de hooto van de collegegelden alleen in samenhang met een studie.financieringsplan opnieuw bepaald kan 

fit zLlang'hic-.ven _-cn sprake is, er van verhoging van de. college en/of inschrijvingsgelden dient te worden 

n iaat over tot de'ot-o van de dag. . . . . . 

•,.otie rachtsextrinmö  

Dc  .JOVD in vcronci'rirg bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen. 

Eczien do resultaten van con onderzoek door de Nijmeegse. onderzoekers Janssen en Hagendoorn inzake rechtsextre- 
riiisrneuoinr d Uderiandseschool jeugd: . . . . . 

C0IDT,TEREND2  

--  eon grunt  r.ul van de Paderlandse schooljeugd er rechtsextremistische standpunten op nahoudt.. 

OERWEGEWDE DAT: . . . 

- deze rechts-extreme standpunten .haaks staan op de essentiële beginselen van het liberalisme. 

CO1STATEREhDE PAT: . . '• 

- een deel von de jeugd, die deze standpunten onderschrijft zegt sympathie te hebben voor de liberale partij, 
do VVD. 

OVERJEGEMDE DAT: . . . 

- or daarc;o voor liberale organisaties mogelijkheden zijn om tegen rechtsextremistische ontwikkelingen op te 
treden. 

Deslist doio do JOVO  eon  landelijke actie " Liberalen tegen rechts-extremisme en racisme" begint. 

Doept de over-,-,2 liberale organisaties op om zich hier bij aan te sluiten, 
er. gaat over tot de orde van de dag. . . 

P.- JOVO in vrgaiering bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

Co,srATEERT DAT: 
we in odzrLozI to maken hebben met een steeds toenemende jeugdwerkloosheid. 

- bijna 20% van  dc  rorkiozen jonger is dan 25 jaar. 
- bet net nemo do jcnonren zijn die in tijden van economische recessie het vertrouwen in de toekomst dreigen te 

vorl lezen. 

VAN iEhInG DAT:. 
- 0% korting op bet jeudloon, de afschaffing van het recht op WWV (/- 5%), de afschaffing van de RWW 

(_/- lYt) naast de voorgenomen verplichte arbeidstijdverkorting voor jongeren naar 32 uur bij de overheid 

/- 20%),  can  onrechtvaardige belasting is voor jongeren die op deze manier ingrijpend in hu zelfstandig- 
heid  warder,  aoeotast. 

- dat lasten in casu kortingen, eerlijk verdeeld dienen te worden en dat niet een bepaalde groep onevenredig 
zag worden belast. 

- dat or daad.jerkelijke perspectieven voor jongeren moeten worden geboden, en dat alles in het werk moet worden 
çostcld Col arbe:dspin'tsen voor jongeren te scheppen. 



40, 
OdLRST EWiD 
de voorstellen van de rerke:e'sorgauisatie VNO om de jeugdwerkloosheid te bestrijden door per bedrijfstak 
alle wcrknereers loon te laten inleveren om arbeidsplaatsen voor jongeren te scheppen en is verheugd dat de FNV 
de voorstellen positief heeft benaderd. 

en gaat over tot de orde van de dag, 

kotie F.D.P . 

De dOVO in vuradori;g bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

OVERWECEPDE  DT  
- er een ernatira crisis is uitgebroken in de F.D.P. 

vele prcoin:nte F.D.P leden uit de partij gestapt zijn 
- er plannen zijn en over to gaan tot de oprichting van een nieuwe liberale partij in de Bondsrepubliek Duits- 
land.. 

. 

°laat;t haar vraagtekens bij het recente politieke handelen van de F.D.P. 

Legt haar Duitse zusterorganisatie de  Deutsche  ddngdeniokraten en het Liberale Hochschulverband, haar morele 
steun toe. 

Ecepi hat hocfdbestuur vn le JOJO op  ore  een JOVU delegatie naar het congres in Bochuñi te sturen, waar besloten 
noedt over de toe'oest van de uit de F.D.P. getreden leden. 

Ioti Zceruc't -. 

Do JDVD in veedarirn bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

flVEREEEJ!RE L\T: 
- in de Noord-Zuid resolutie de JOVO verklaart dat de grondstoffen gewonnen uit de internationale wateren be- 

schouwd worden als  can  gemeenschappelijk erfdeel der mensheid. 
- er in het kader van de zearechtcbnferertje een voor de ontwikkelingslanden aanvaardbaar zeerecht-verdrag is 

opcstei J. 

UTATEflR'E DAT: 
uit cntanrp met 130 stermin voor, vier tegen en zeventien onthoudingen is aangenomen, 
Nocierlend.zich onthoudon hoeft van stcmming, maar de mogelijkheid heeft opengehouden om dit verdrag alsnog te 
onder tekehen. . 

- de V.S. htco te agoetceid cadet het verdag niet beantwoord aan de Amerikaanse doelstellingen. 
C2 V.S. dipicoat Rumsald trachtte da Nederlandse regering ervan te weerhouden dit zeerechtverdrag te onder- 
tekerno. - 

SPE [IS i 0 UIT 
det1ederia'id  hat  verdrag alsnog dient te ondertekenen. - 

ROEPT DE NEDRLP.dDSE REGEFTIG OP: 
- ce hiertoe er.i  psi  liet beslui t te namen, 

en- gaat over toe Co orde van de dag; 

Motie al  

De JOVD in vergadi Ing bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen, 

)VEREGENEE  DT:  
de JOVO 'o.estarder is van de cic;iocratische staatsvorm. 

- dit ook geldt voor de lorden van de derde wereld. 

CONETATERENEE Dd,T: 
de Or-izilineuse pooidcnt bezig is niet een herdemocratiseringsproces in Brazilië 

- er daaroe op 15 coaster verlciezingon hebben plaatsgevonden in Brazilië 
- bij doao vork zingen de rereringspartij onevenredig bevooroordeeld is, 
- er ondeikj bovniistaanfe constatering cesproken kan worden van een redélijk democratisch verloop van deze ver- 

kiezingen 

Begroet het d:aic-cr;tisc:-iugeprccee in Braziliii 

Spreekt de hoop uit dat het herdornocratiseringsproces geen farce zal blijken te zijn. 

Roept do internationale liberale organisaties op om contacten te zoeken met de liberale krachten van Brazilië 

en paet over tot.' do orde van de dag. 

:'f o'ie intorocotrataic -mel ages 

Da JOVO in ie;'gadoniig bijeen op 20 ci 21 november 1982 te Vlissingen, 

OVERWEGENDE DAT: 
- in verdergaande bea-:ustr-:nrding van de ontwikkelingsproblematiek in Nederland noodzakelijk is, 
- Jumelages van diva-se qomeenten in Europa geleidt heeft tot wederzijds begrip tussen diverse Europeculturen 

en gedachten van de Eur'opes Integratie gestimuleedd hebben. 
- Europes- integratie beLantijk is, maar dat gerealiseerd moet worden dat zij een onderdeel is van Mondiale Inte- 
grati. 

- wij als liberalen pos1ief steen tegenover Mondiale Integratie. 
- eondiala integratie en een verdergaande bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek gestimuleerd zouden 

kunnen worden door hit aançevon van intercontinentale jumelages tussen gemeenten en vergelijkbare eenheden. 

Roept  hat  hoofdbestuur van de. JOVD cpo:ir een basis concept voor inernationale jumelages te ontwerpen. 

Roept de besturen van de Nederlandse Geran-onten op oer op basis van het basisconcept te onderzoeken of voor een 
1 
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gemeente een intercontinentale jumelage mogelijk is. 

Roept de JOVD afdelingen op ombij de plaatselijke gemeentebesturen er op aan te dringen dat de desbetreffende 
gemeente overgaat tot een intercontinentale jumelage. - 

en gaat over tot de orde van de dag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Motie Bolivia 

De 1OVD i n vergadering bijeen op 20 en 21 november 1982 te Vlissingen 

CONSTATERENDE DAt:'-. 
- in de Zuid Meikaanserebub]iek Bolivia in oktober Hernan Siles Zuazo is beëedigd als president van deze 

rupubl-iek en dat daardoor de democratie in dit land weer is hersteld. 

OVERWEGENDE DAT: 
- de democratie ook voor Derde Wereldlanden essentieel is. 
- het voor het streven naar deze democratie van belang is dat de economische crisis, waar dit land in ernstige 
mate mee te maken heeft, op enigerlei wijze-wordt verlicht. . 

CONSTATERENDE DAT: . . 

- het voor de Bolivianen niet mogelijk is dit-doel te bereiken. zonder buitenlandse ondersteuning. 

BETREURENDE DAT: 
- Bolivia niet voorkomt op de lijst van Nederlandse concentratielanden met betrekking tot de ontwikkelingssamen- 
werking.  

OVERWEGENDE DAT: ' 

- de Boliviaanse regeringspartij Union  Democratica y  Popular'  als waarnemer aanwezig was op het congres van de 
Liberale Inderantionale in Den Haag. . 

CONSTATERENDE DAT: 
- deze partij aansluiting zoekt bij diverse internationale democratische stromingen.. 

Begroet het herstel van de democratie in Bolivia. 

Feliciteerd de Boliviaanse president met zijn benoeming 

Roept de Nederlandse regering op om concrete economische maatregelen te nemen. om  Bolivia te ondersteunen en om, 
erbij de overige Europese Staten op aan te dringen dat zij het zelfde doen. 

Roept de Internationale Liberale en andere bewegingen op  ore  contacten te onderhouden met de democratische krach.. 
en in Bolivia.:  

en gaat over tot de orde van de dag.- 

-----------

. . 

Molie_t erugtrekking uit Libanon 

De JOVO in vergadering bijeen op 2b-en 21 november 1982 te Vlissingen, . 

OVERWEGENDE DAT:  

- Israel oorspronkelijk verwoordde dôeleinden van demilitaire interventie in Libanon duidelijk heeft overschre- 
den,.  

- een zekere mate van verantwoordelijkheid van 1sral.voor het bloedbad in de Palestijnse kampen in West-Beiroet 
- waarschijnlijkiijkt. . . . . 

- elke schending van de mensenrechten door wie dan ook, waar dan ook en in welke situatie dan.00k veroordeeld 
moet worden  

- al enige-jaren een Arabische. Vredesmacht slechts bestaande uit Syriërs zich in Libanon bevindt die niet of 
nauwelijks aan een blijvende verbetering van de situatie heeft bijgedragen en bijdraagt 

- het Libanese volk-er recht op hëeft soeverein haar zelfbeschikkingsrecht binnen de staatsgrenzen van Libanon 
uit te oefenen. . 

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT: . 

- dat alle-buitenlandse machten en militairen zich uit Libanon dienen terug te trekken op zo kort als technisch 
mogelijke termijn, tenzij de Libanese regering anders wenst en dit kenbaar maakt, op straffe van een embargo 
van (dus de Vraad) militaire goederen dat op redelijke termijn zal moeten ingaan. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
- 

. 
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PEPSVERKLARINGEN 

PERSBERICHT 

iot:'jQY_II_L1_  

Hat  hooft besuiir van d JOVO is buitengewoon verheugd dat de VVD-fractie onder haar nieuwe voorzitter in het 
debat n.a.v.:de  brief van do lithister-President zich wederom expliciet tegen (invoering van) het kostwinners-
principe heeft uitgésproken. Ook in tijden van econcaische teruggang dient verzelfstandiging van het individu 
centraal te plijven staan in het beleid. Introductie van het kostwinnerprincipe betekent in het algemeen ver-
slechtering vandc positie van de vrouw. Bovendien zou invoering van dit principein strijd zijn met de tweede 
en derde EG-,'ichtlijn,individualisering, welke reeds van kracht zijn en in december84 volledig ingevoerd 
moeten zijn. 

12 juni 
Aan de minister van onderwijs en wetenschappen 

ds. N.J. Deetman. 
Nieuwe Uitleg 1, 
Den Haag. 

Amsterdam, 12 juli 1982. 

Geachte meneer Deetman. : 
Mat grote teleurstelling heeft het Hooftbestuur van de JOVD kennis genomen van de benoeming van een mannelijke 
kandeidaat voor de vacature van plaatsvervangend secretaris-generaal op uw departemnt. Zonder een oordeel te 
vellen over de kwaliteiten van de benoemde, wil het Hoof' bestuur, de volgende kanttekeningen plaatsen. 
Door deze benoeming wordt het beleid doorbroken, dat in gang werd door de liberale oud-bewindsman Pais. Deze 
bewindsman trof als eerst concrete beleidsmaatregelen teneinde de achterstand van vrouwen terug dringen. Dit 
beleid behelsde onder riaer het bnoemen van vrouwen op middelbare en hogere functies ten departemente 

Ondanks het aandringen van vele kanten, mat name (politieke) vrouwen organisaties, is uit de kandidaten, waar-
onder veel vrouwen, gekozen voor een mannelijke kandidaat. De vraag rijst dan welke waarde nog gehecht kan 
worden aan de nadru!ke uitnodiging in overheidsadvertenties.aan vrouwen te solliciteren. Is een en ander in 
overeensteniritrig mat  hat  beleid dat uw partij •voor ten aanzien van het wegwerken van de achterstand van vrouwen? 
Graag verAmen wij een reactie uwerzijds. 

Hoogachtend,".  . 

E. F3tinckiaann, 
vice-voorzitter politiek- 

Emancipatieraad. 

20 juni 

Alkmaar, 20 juni 1982 

Op de 19 en 20 juni 1982 wei in Alkmaar t.et zomercongres  vie  de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie 
JOVD bijeen. 

Zowel het congres op termijn voorkeur bleef houden voor een regerinysamenwerking tussen VVDen PvDA, zag het 
in dat In de huidige situatie en regeringscowbinetie CDA-,VVD en eventueel 066 de meest wenselijke is. Wel 
sprak het congres de hoop uit, dat met deze combinatie van partijen in de regering het liberale principe van 
de zelfstandigheid van het individu iaer gestalte zou gaan krijgen. 

In verband i-aOt de 2e Speciale 7Zitting van do Verenigde Naties over Ontwapening die vorige week in New York 
begon, drong het congres erop aan dat de Nederlandse regering in haar beleid grote nadruk moet blijven leggen 
op de bestrijding van bacteriologische en chemische wapensysteem en hier in internationaal verband op moet 
blijven aandringen. Iet congres meende, dat het voorstel van de Amerikaanse senetor Kennedy voor een mondiale 
wederzijdse verifieerbare bevriezing van de produktie, het plaatsen en het testen van nucleaire wapens, ge-
volgd door onderheedelingan over vermindering van da wederzijdse kernwapenarsenalen allerwege steun verdient.. 

Tenslotte behandelde het congres van de liberale jongeren een resolutie over noord-zuidproblematiek. Volgens 
het congres is de Nationale Commissie voor hawustwording en voorlichting over Ontwikkelingssamenwerking  (NCO)  
de afgelopen jaren geradicaliseerd, zodat ze steeds maar kleine actiegroepjes ging financieren met dubieuze 
resultaten. Daarom mout de NOG o.m. representatiever voor de Nederlandse samenleving worden, en moet de - 

besluitvorming geschieden door een kleine greep deskundigen die niet belanghebbend zijn. Ook sprak het congres 
uit, dat ontwikkelingshulp in principe ongebonden dient te zijn om aldus de bestedingsvrijheid van de ontwikke-
lingslanden te vergroten. Ton aanzien van de rol von het bedrijfsleven in de ontwikkelingssamenwerking pleitte 
het congres voor o.n.oen siendiaal geldende en juridische bindende wederzijdse gedragscode voor de regeling 
-van de relatie tussen transnationale ondernemingen en overheden en om betere samenwerking tussen de ministeries 
van economische zaken en von ontwikkelingssamenwerking. 

Algemeen Secretariaat JOVD: 
telefoon 020/242000 

-i 
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31 augustus Aiiisterdani, 14 september 

Het hooftbestuur van d2 JOVD constateer met schrik, dat de fractievoorzitter van de VVD de heer Nijpels, 
no een wat al te rigoureuze wijze de deur  near  een overleg niet de. PvDA over een eventuele samenwerking, 
gesloten houdt. 

Alhoewel de JOVD de programmatischt,. verschillen tussen beide partijen onderkénd, ziet zij met namé op het 
sociaal-economische vlak legio mogelijkheden voor een onderhandeling. 

Wil de VVD de nabije tgekornst een midden-positie tussen CDA en PvDA innemen, dan dient de VVD een open 
dialoog nietde PvDA, zeker 'in een informatie-periode, niet bij voorbaat uit de weg te gaan. 

12 september 

Aan het bestuur van de Nederlandse sportfederatie 
Van Karnebeeki aan 6 
Den Haag 

OPEN BRIEF ' 

Betreft: Sportboycot Zuid-Afrika 

Amsterdam 31/8/1982  

Mijne heren, 

Mijne horen, ' 

In reactie op  hat  artikel Minister wil totale sportbcycot Zuid-Afrika' in de Vokskrant van hedenmorgen willen 
wij U graag ons standpunt dienaangaande onder de aandacht brengen. 

Naar de mening van het hoofdbestuur van.de  en'afhnkelijk liberale jongerenorganisatie JOVD is het aanknopen of 
contuneren voor de betrokken sportbonden. De sportbonden nemen daarmee echter ook een zware politieke verant-
woordelijkheid op zich, waar die contacten voor politieke propaganda misbruikt kunnen worden. 

IJij menen,, dat de schaarse positieve ontwikkelingen in Zuid-Afrika gewaardeerd moeten worden. Zeker in multi-
lateraal verband hoeven contacten met,multiraciale sportbonden uit-Zuid-Afrika dus niet per definitie gemeden 
te worden Duidelijk zou dan echter moeten zijn, dat deze contacten ook gebruikt worden om de Nederlandse visie 
op het weerinwekkende apartheidssysteem naar voren te brengen en daarover te discussiëren. Zo kunnen contacten 

zich verdiepen.en,maken de sportbonden hun verantwoordelijkheid waar. Het Zuid-Afrikaanse regime kiest er zelf 
voor sport en politiek niet te scheiden, dat is triest inaar duidelijk. 

'Wel, meent het JOVD-hoofdbestuur, dat niet name nu in. het VN-jar  voor de sancties tegen Zuid-Afrika uiters terug-
houdend moet worden opgetreden in het tot stand brengen van sportuitwisselingen e.d., daar deze dan de zaak eer- 
der; kunnen schaden dan goed doen. 

Naar wij 'hopen 'zult u dit standpunt miewegen bij de besluitvorming en kunt U het kenbaar maken aan bij U aan-
gesloten bonden. 

Hoogachtend, 
Namens het JOVD-hoofdbestuur 

Jules Maaten t  
internationaal secretaris 

Algemeen Secretariaat JOVD 

- , N.Z. Voorburgwal 286  

1012  RI  Amsterdam 
tel. 020-242000 c.c.'.de Minister van CRM. 

14 september • 
. 

12 september 1982 

Enigzins verbaasd heeft hot hoofdbestuur van de onafhankelijke leberale jongerenorganisatie vrijheid en 
democratie, JOVD, gereageerd op de houding van de VVD, blijkend uit de om. radiouitspraken van het kamer-
lid de heer Ploeg, inzake het ontwapeningsstandpunt dat het congres van de Liberale Internationale zaterdag 
innam in Den Haan. •De hoer Ploeg verklaarde, dat de VVD het niet eens kon zijn met dit congres waar het de 
standpunten over de z.g. no first  use  en de bevriezing van kernwapens betrof. Het JOVD-hb wijst er echter,  op, 
dat dewederzijdse mondiale bevriezing door oost en west van het produceren, testen en plaatsen van kernwapens, 
een beleid waar in de VS o.m. senator Kennedy zich v-or inzet, geheel in overeenstemming is met het standpunt 
dat het JOVD-congres in Alkzaar innam. De no first  use  verklaring werd daarnaast door het Li-congres verbon-
den aan'' de voorwaarde van een conventioneel evenwicht. Mede gezien het voorsoeelde standpunt dat de VVD in 
haar urjent1programnia innam  tar  zake van de lernwapenproblematiek moeten deze zaken Ook voor Nederlandse 
liberalentoch ten minste bespreekbaar zijn. Ingenomen toonde  het JOVD-lib zich met de resolutie Van welvaarts- 
staat- naar menselijke maatschappij', die het Li-congres aannam op grond van een voorstel van het VVD-Kamerlid 
Rietkerk. De JOVD wis op  hat  Li-congres ruim vertegenwoordigd in de delegatie van de internationale federatie 
van liberale en radicale jeugd (IFLRY). Hoewel men binnen IFLRY enigzins teleurgesteld was over de weinig open 
houding'die  hat  congres innam t.a.v. de problematiek van het midden-oosten en latijns-Amerika, stond daat 
tegenover de toelating als lid tot de Li van de liberale partij van Nicaragua. 
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12oktober dinsdag 12 oktober 

JOdGEREN GR IC1tTIE VR'-;EID EU DEt.3CRfTiE 

Het 3OtfD-Hoofdbosuur  

veroordeelt I:thalfslechtige beleid van het College ven B&W in Amsterdam t.a.v. het voormalig gekraakte 
pand in de Jan LuijEanstreet 3. Reeds op 15 juli dit jaar, bepaalde het Gerechtshof dat het pand de  'Lucky  
Luijk onv'riil.d ontruimd moest worden. Burgemeester Polak had direct na deze uitspraak tot ontruiming 
moeten overçñ71rsesoait in het College komt duidëlijk naar buiten wanneer een Wethouder zegt te willen 
onderhandeln i52t d2 krakers, terwijl de Burnerseester laat ontruimen. 

Juist als het gaat om fundseentele zaten als miningnood en rechtsstaat dient een eengezind College een 
Juidolijk beleid to 'toeren. 

Da kraakbeweging moet  hear sore-le verantwoordelijkheid laten spreken door relbeluste elementen uit haar 
gelederen to weren.  hat  zijn deze elorranten die iedere kans aangrijpen om de rechtsstaat te ondermijnen en 
da oorsprcske1jke krcakba':oqinq, vi t  (toning)  nood geboren, in discrediet brengen. 

25 o!ttober 

Open brief aan do UP-fractie 

Rotterdam, 25 oktober 

!1iinheer da Fruatievoorz.tter.  

Dares en [:ern der vvDfrcctie, 

Ineen persverklaring hoeft hot hooFdbestuur val de JDVD 22 oktober Jj.l. een aantal kanttekeningen bij het 
coñcept-rograkkoord geplaatst. In dit voorlopige akkoord heeft met name het voorgenomen beleid ten aanzien 
jan jongeren ons diep verontrust. Daarnaast zijn fundamentele liberale opvattingen als individualisering en 
gelijke behandeling in gevaarlijke nevelen gehuld. 

Wi.vragon daarom De ernacht voor do volgende kanttekeningen: 

-. VojroOt:erp van de Vat Calijhe Enhandaling 
fliTTean çceiT1mtJ. rat as een 'ThTTow up' op het verontwerp uit de onderhandelingen met het CDA heeft 
weten te halen. Da forrulering in  hat  consept-rogeornkkoo'-d van dit onderwerp is echted bijzonder vaag. 
Batekant het 'cuiterineroon errttig  careen  van kritiek uit de samenleving' , dat ook de onaanvaadbare negatieve 
geluiden, mal nm uit Jo behoudende boek van het CDA, verdisconteerd zullen worden in een nieuw akkoord? 
Er mofit oas inziens -ras iJebruden aarden een do uitgengepuntcan van hot huidige voorontwerp, wil de doelstel-

ling ervan niet in e:n pool van vervaarlijk rraatscheppelijfr drijfzand verdwijnen. Het JOVD-hoofdbestuur is met 
de VVD van dal  eon hat  Gelijke Behandeling effectief moet zijn. Dat betekent in onze ogen dat zo'n 
wet niet loujy ei nllc cp rorntaliteidsterandering gericht moet zijn. Daadwerkelijke veranderingen zijn 
hard nodig Forriele vastlering  allefo is liet voldoende. In dit kader willen wij u er ook op wij'zen dat in 
het concept-h LmrekkoGrd niets vermeld staat over een interdepartementale werkg oep die het overheidsbeleid 
ten aanzien van do discriminatie van hcmosexumlerr zou moeten gaan onderzoeken, gericht op beleidsvorming in 
de nabije tiekei:zt. hot was-  eon  voornecen in hot VVD-Urgentieprograrnnma Wij gaan er vanuit dat het daarmee 
niet bij  can  voo:'n:-:en is gebleven. 

- Ir.dividualient'inç 
UTffiividua I , ii;esdodhLr keet in  oat  cncept-regearokkoord alleen tot uiting in het voorgenomen ficale 
beleid. Pa ]imIC is vorm a inj dt  teens  op hot vlak der sociaal-economische wetgeving1  in het personen-en 
fami liereeht en in not urn ntoii js krachtig geplei raet worden voor het opheffen van ongelijkheden tussen man 
en vrouw. Blijkene de beloften in not V'J-U ernticpecJracrrn zal  hat  bovenstaande ook uitgangspunt van VVD-
beleid blijven. 

- Jongeren 
Het J3Vi-hacfrt a tour is gschrchken vee hot voenneran jongeren tussen de 18 en 23 jaar die 6 maanden werk-
loos geweest zijn, niel. tnder een1kV-rogoling he laten vallen maar direct te confronteren met de Bijstand 
Dat is naar e lorgermorwan be imnigingan op l,cit Jeugdloon  eon  té groot offer voor jongeren in die leeftijd-
klasse. Wij zijn van r;ening dat oe!- 'en de jongeren een bijdrage slag worden verlangd, maar lasten dieren 
evenredig verdeeld to weren. km m'erzoeksn VVg-fractie den ook van deze onrechtvaardige bezuinigingen af 
te zien. 

Bij 0p3r021end3 jorngereai is er con teanernc,ide behoefte aan zelfstandige huisvesting. Voor een volwaardige 
ontplooing is deze vorm van venzelfatendiging onontbeerlijk. aan de Minister van Volkshuisves-
ting tot hot st;snraleren von betaalbare salecrder bouraaijzen moeten serieus in overweging worden genomen. 
Het concept-regeerakkoord biedt voor deze vormen van jongerenondersteuning te weinig houvast. Er wordt geen 
woord in  hat  conccDt-regcerekkoord gerept over de huisvesting van een- en tweepersoonshuishoudens en woon-
grepari,terwijl hieraan  eon  duidelijke behoefte is in vooral do grote steden. 
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Het cnncept-regeerakkoord vernield in negatieve zin de arbeidstijdverkorting. CDA en VVD hebben hieramtrent 
weinig verwachtingen. Jongeren daarentegen, die bij de overheid en gesubsidieerde sectoren aangesteld worden 
mogen maximaal 32 uren werken met de evenredige vermindering van loon (ook hier een, beknotting op het jeugd- 
loon) ij Het is een goede zaak dat getracht wordt via een kortere werktijd (niet alleen bij de overheid) ar-
beidsplaatsen te scheppen Dit is één facet van een rechtvaardige en meer evenwichtige aanpak van het werk-
loosheidprobleem Doch het dient niet puur en alleen op basis van leeftijd te geschieden Het stimuleren van 
jongeren én ouderdom om te kiezen voor korter werken, is een betere en meer rechtvaardige weg. De mensen 
moeten erop gewezen worden dat iedereen het recht heeft om zich, te ontplooiien via arbeid. Morele verant-
woordelijkheid zal :eefl'positieve druk:uitoefenen op een vrije keus. De kans is op deze manier waarschijnlijker 
dat er op een breder vlak banen bijkomen 

We zijn als hoofdbestuur verheugd over het feit dat in het concept regeerakkoord veel aandacht wordt besteed 
aan een jeugdwrkp1an Ongetwijveld zal dankbaar gebruik worden gemaakt van de uitbreiding van de mogelijk-
heden tot scholing - of het opdoen van werkervaring. Waar echter een groot vraagteken. 'bij geplaatst .moet worden 
is de in d?ze  paragraaf genoemde scholingsplicht. Hier zou uit opgemaakt kunnen worden  dat de opvatting 
bestaat dat-jongeren  gemotiveerd zouden zijn en niet bereid zouden te zoeken  naar

. 
 werk of vervolgscholing. 

Het merendeel der jongeren zet wel degelijk alles in het werk om aan de slag te komen of vervolgscholing 
als alternatief kiezen. Elke vorm van feitelijke of morele verplichting is zinloos en niet liberaal. 
Verplichtingen zullen een avenrechte werking hebben. 

- Emancipatie 
Tenslotte wil het hoofdbestuur van de JOVD met klem benadrukken dat zij het volharden van de VVD in haar 
pogingen een coödinerend bewindspersopn voor emancipatiezaken te krijgen, van harte onderschijft. 

In de hoop dat het bovenstaande in Uw politieke overwegingen zal worden medegenomen en een gunstige reac.ite 
niet zal uitblijven, 
Teken Ik namens het hooftbestuur der JOVD, niet de meeste hoogachting, 

Eric Brinckmann 
, 

Landelijk voorzitter a.i.  

21 november . . . . 

20-2.1 november 1982 te Vlissingen. 

Het congres begroette de recente democratische ontwikkelingen in Bolivia enBrazilië, en vroeg het JOVD hoofd-
bestuur contacten te onderhouden met de liberale krachten in die landen. Daarnaast moeten Nederland en EG eco-
nomische maatregelen nemen om Bolivia in het bijzonder te ondersteunen. Het congres riep de Nederlandse regering 
op het zeerechtverdrag te ondersteunen, omdat de grondstoffen gewonnen uit internationale wateren beschouwd 
moeten worden als een gemeenschappelijk erfdeel der mensheid. 

, 

Het JOVD congres zegde haar zusterorganisatie in de Bondsreplubiek Duidsland haar morele steun toe terzake de 
ernstige crisis waarin het liberalismein Duitsland op het ogenblik verkeert. Het hoofdbestuur werd opgeroepen 
een delegatie te zenden naar  Bochum,  waarover de toekomst. van de uit de F.D.P. getredenen wordt besloten. 
Het congres plaatste vraagtekens bij het recente politieke handelen van de F.D.P. 

21 november 
20-21 november 1982, te Vlissingen. 

Het'congres der JOVD sprak zich uit voor de invoering van een basisinkomen dat via de) elastin gen zal moeten 
worden uitgekeerd. 

Voor dit basisinkomen zal iedereen in aanmerking moeten komen die direct of indirect een bijdrage levert aan 
de welvaart, wat bijvoorbeeld huisvrouwen, huismannen, vrijwillegers, studenten en werkzoekenden omvat, even-
als degenen van wie geen bijdrage verlangd kan worden. 

Dit basisinkomen vormt de eerste stap van een drietrapsstelsel dat de jonge liberalen voor de' sociale zeker-
held bepleiten. De tweede trap zou de loonervingsverzekering en pensioenen gaan omvatten, die volledig een 
zaak van werknemers- en werkgeversorganisaties zou moeten zijn.', 

Deze verzekeringen behoren echter altijd keuzeruimte te laten, waardoor iedereen zelf kan beslissen tot welk 
niveau en waar hij zich verzekert. 

Met tekende bij dit plan aan dat het geleidelijk zou moeten worden ingevoerd en op zo'n wijze dat het bij-
dragen tot het economisch herstel. Daarnaast heeft het congres zich uitgesproken tegen de voorgenomen be 
zuinigingen, op de gefinancierde rechtshulp. 

- Een effectieve rechtshulp is niet name voor de laagste inkomens een essentiële voorwaarde. Verder was de 
vergadering tegen kortingen op het jeugdloon. 

- Het plan van de VNO en FNV om jeugtwerkloosheid aan te pakken werd unaniem onderschreven. Voorwaarde in tijden 
van economische recessie is dat kinderen van minderheden veel beter voorbereid moeten worden voor doorstro-
ming naar het middelbaar onderwijs. De nadruk ligt nu teveel op het individueel beroepsonderwijs, wat weinig 
perspectieven vodrdetoekômst biedt 

november 

Persverklaring van COJ,A, hoofdbestuur JOVD,  JS  l/d PvDA 

Met grote verontwaardiging hebben wij kennis genomen van het kabinetsvoornemen waarin wordt voorgesteld de WWV 
voor jongeren onder de 23 af te schaffen. Een overhaast besluit omdat de SER nog net op valreep en de Organi-
satie van jongeren helemaal niet om advies gevraagd zijn. En dat terwijl het hier gaat om een maatregel die de 
positie van werkloze jongeren ernstig aantast. Wij vinden deze maatregel onaanvaarbaar en doen een dringend be-
roep op het kabinet de voorgestelde maatregel in te trekken. 
Daarvoor hebben wij de volgende redenen: 
Het is een bezuinigingsmaatregel die ,eenzijdig de financiële positie van werkloze jongeren aantast. Want twee 
uitgangspunten van het sociale zekerheidstelsel, namelijk het recht op een uitkering bij de inkomensderving en 
de geleidelijke inkomensteruggang bij de werkloosheid, worden op deze wijze wezenlijk aangetast. 
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Onderstaande jon' erenorganisaties vinden dat. elke werkloze recht heeft op een uitkering; wij wijzen discrimi-
nerende maatrege en op grond van leeftijd af. Ieder recht op het opbouwen van een onafhankelijk bestaan wordt 
door de rnaatrege onmogelijk gemaakt. Daarnaast constateren wij dat in de regeringsverklaring, respectievelijk 
het regeerakkoor , verdere maatregelen aangekondigd worden, die depositie van jongeren verzwakken, zoals: 
- het invoeren vin een verplichte 32-urige werkweek uitsluitend voor jongeren en de daaruit voortvloeiende 

inkonnsachteri itgang van 20% die ook in de uitkeringssfeer zal doorwerken; 
- de mogelijke  vi  rdere van de minimumjeugdlonen, 
Het gaat hier om een pure bezuinigingsmaatregel, die wei de rechten van jongeren afbi'eekt maar geen enkel ver-
band houdt wet bi t creërenvan meer banen voor jongeren. Hoewel wij de noodzaak tot bezuinigingen inzien, pakt 
dit beleid jonge en als groep onevenredig zwaar aan. Onderstaande jongerenorganisaties doen een dringend be-
roep op de kmer racties dit beleid kritisch te bezien en zich in te zetten voor een beleid dat zich te doel 
stelt de jeugdwei kloosheid daadwerkelijk te bestrijden en rekening houdt met ieders recht op het opbouwen van 
een zelfstanligi astaan. 

CHISTEN  DEMOCRAT'  SCHJONGEREN APPEL 

Hooftbestuur JONI EREN ORGANISATIE VRIJHEID en DEMOKRATIE 

JONGE SOCIALISTEt in de PvDA ' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49



