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JONGEREN ORGANISATIE 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

JAARVERSLAG -vice-voorzitter politiek 1970/71 

I interne politieke aktiviteiten  
II-  kontakten JOVD-VVD 

111-overige externe nitiviteiten en kontakten ( binnenland  )  
IV  -internationale kontakten / werkzaamheden COBTJPO 

ad. I 

De interne JOVD aktiviteit op landelijk nivo koncentreerde zich in het najaar 

van 1970 op het Kernproorcruaa . Na het Kongres te Lunieren op 31 oktober en 

1 november word de behandelina van de talloze amendementen tijdens een zeer 

levendige extra ledenvergadering op 12 december te Hilversum afgerond. 

Het Winterkongres te Soester-berg op 27 en 28 februari 1971 behandelde do nota 

Europese  politick  en de nota 11  positie van de vrouw 

Tijdens het ZoiTierkongres te Dolfsun werd een begin gemaakt net de discussie 

Liberalisme .  Drs.  H.A. Korthals onderstreepte in een inspirerend, rede het 

grote belang van deze discussie voor de toekomst van het Liberalisme in Neder 

land 

Na de behandeling in Zuid-Laren , die naar ik hoop een vruchtbaar verloop zal 

hebben , zal  eon  nog te vormen kommissie ad hoc cie discussioresultatan moeten 

uitwerken tot een -uiteindelijk to publiceren- nota , waarin,vanuit de horfor-

muluc rde beginselen duidelijke uitspraken te vinden moeten zijn over een 

aantal wezenlijke maatschappelijke vraagstukken . Dammoe zou ook een gerichte 

kampagne binnen de VVD begonnen 1nmhon worden , zowel landelijk als via de af - 

delingen De eindbehandeling vindt plaats op het aanstaande Winterkone'res 

-Sinds enie,e tijd werkt de Kade rkcramissie Binnenlandse Politiek , kortweg 00Fl 

die tot  an  toe devolgende leden telt Ton hicuiTpoort ( voorzitter  ) , Hechelien 

van Galen , Dicderik Nippius , Jan Pot , Wim Rietrau , Wim Ruygrok ,  Bonnie Sir-'„,.--s 

en mijzelf 

Doelsellirioa van de COBI zijn (i) kadervorming (2) pclitiub voorlichting bin- 

nen do JOVD,met name via de afdelingen (3) kritisch begeleiden van de Tweede 

Kamerfractie van do VVD - zie sub. K. 

In subcouiriissios houdt de COBI zich bezig met een zevental ondurcTerpoll 
- verkeer en vervoer 
- gewestvorriillg 
- sociaal-economische  politick  
-  nil  ieuhygukne 
- volksgezondheid 
- ruimtelijke ordenint ( eventueel  ) 
- basis-en voortgezet onderwijs/ werkende jongeren 



-2- 

Enjae nieuwe leden voor cie COB]I zijn van harte welkon . Inlichtineen bij Ton 

Nieuwpoort of onderdetekonde 

- Binnen het distrikt Noord werkt de Politieke Conrissie Noord not een omen 

proraona 

-Tijdens de Konressen in Lunteren , Soosterber en Daifsen werden diverse no -  

ties  aan-:er-omen ( zie jaarvers1a ihenoen  Sekretaris ) Over de follow-up kon 

ik  nod:  nader  tomb:  - zie ad.IiI 

-Ondereocht wordt in hoeverre enie kadervorning kan bebuoren via volkshoiescho-

len en/of vorninnscontma 

ad.  II  

De uitspraak van de iedonvora:lerind der JOVD to Banen 1969 ( Hbeloid neer 

richten op do VVD onder akwijzino van elke institutionele bindind ) hoeft hot 

Hoofdbestuur op verschillende wijzen :ekonkrotiseord 

- In de eerste plaats door de JOVD-inbrend hij de tot tot stondkoziind van hot 

VVD-verkiozin::sprodraanhet  resultant  van zijn inspanning was voor het RB zeker 

niet onbevredi(rend 

- T n.y. de hand van zaken hij de aani1eL2.in: von het Urentio-proran vanie VVD 

verwijs ik naar het jnnrvorsln van de Aljer:een Secretaris 

-Tijdens  eon  osprek tussen afvaardidinben van hot RB en van de Tweede Karcer - 

fraktie der VVD op 20 oktober j .1. werd besloten ook t.a.v. de praktische poli -  

tick  nauwer snedn te werken • In de toekoast zal de JOVD vooraf haar neninc 

kunnen devon over  oaken  , die in de  Kai-ier aan de orde konen enzdveorts Deze 

invloed zal zich koncentroron op do bij de COBI in bohandelind zijnde onderwer - 

pen plus het buitenlands beleid •  hr  werd  eon  re:o1inb detroff en voor een  ado  - 

kwato uitwisselin: van inferuatie . De zaak is verder in siatu nascendi 

-Op 17 ciaart vdnd een esprek  Plaats not hot Dagelijks Bestuur van do VVD 

ad.  III  

De tijdens de Kon: mussen te Seestorberd , Lunteren en DaIf sen anflQenofien politie-

ke :ioties werden alle aan het ANP do:rdeb'oven . N. a.v. do :ootiû  Ralph Waver  

(Dalfsen) stond het RB bedurendo Je kritieke daden in kontakt LIet Relaesc , An— 

nesty International Nederland en onlho  2e Karcerledeir van do VVD 

-Over de follow-up van dit soort acties word in Dalfsen dediscussioerd • In hot 

In hot vervolc zouden de indieners van naties zelf noeten nandeven welke follow-

up zij door het HB( en net none de vvp) ver zerhd wensen te zien . Dit lijkt mij 

de enid juiste werkwijze 

- RBverklarin:en - zie jearversiab: Al er- -en secretaris 

dep-,)odd  wordt neer variatie aan to brenhen in de vera von open brieven , s;li - 

dLnriteitstelehrnnaen  etc. 
Gran„,  wil ik de efdelin.e]1 aanneodi:en zichzelf neer in de idkale on/of reniana- 
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-Gedurende do verkiezingstijd zijn door enkele 11E-leden spreekbeurten 6-ehoucien. 

-Aan de aktiviteiten van de Nederlandse Piitieke Jon;eren Contactraad (NPJCR) 

overkopelend ord'aan  van alle politieke jnoerenoranisaties heeft de JOVD ak-

tief Joeld-ononen .Anneke Gijsberts heeft zittinG in het Daolijks Bestuur . Nico 

Maas en onderGetekende zijn leden van de Raad . Dor-lien  van Noes participeert in 

de Cour-.issie VereniGde Naties , die do afvaardiinG van ufls lid Jan Kees Wielen- 

a naar de V.N. beGeleidt . Enkele persverklarinen en open brieven worden do r 

de  JOVE  oedo ondertekend 

ad.  IV  

(1) Kon ressen en andere kontakt en 
In het afelo pen jaar werden cl or JOVDers zes internationale even=enten bij -  

ewe 0nd: 

1.- Conferentie van de YounessesEuropennbs Liberales.16-17 januari to Pont-h-. 

Mousson bij Nancy . Bezocht door Jun Kious ( Cohup:-lid  ) 
2.- Europees ConGres 000rGoniseerJ door de Jeunes Rpublicains Indpendonts iiiet 

deelnaioe van Christen-Der:ocraten ,  Young  C nservativos en BelGische j  ono  libera-

len . 23-25 april te Parijs . Bezocht  dour Deafen  van Noes , André Hienstra  on  

eij zelf 

3.- Jaerk»ndres van de Deense j cn:e Radikalen ( Radikal  Um-,Lon  ) . 7-9 nei te  

Odense  . Bezocht do r onderGetekende 

4.- Jaarkondres van de  European Union  of Christian-Democratic  and  Conservative 

Students  . 1b-21 juni te Stockholio . Werd inofficioo-1 bijcawuond dor Dcnion van 'vioes en oy bancain 
5.- de  AGora  van d  World Federation  of  Liberal  and  Radical Youth.  12-16 juli to 

Ruo:ely bij Dir inho . Bezocht do or ruin vijftien JOVDors 

6.- Conferentie van de Ierse Youn:  Liberals 5-7 noveoi1oor te Dublin . Wordt do - 

zocht Jo or Karel Veenstra ( Cobupo-lid  ) 

-Op initiatief van de WFLRY zond het HE op 3 septeobor j.l  eon  open brief aan de 

Australische iicbassadeur , waarbij er op de Australisclio ru:erinG word nanJoedron-

den de toernee van hot blanke crickettenxo uit Zuid-Afrika te doen afdelaston 

-De deelnar--„ e van de JOVD aan het eerder enuoodo Eurupees Condros to Parijs hoeft 

binnen Je WFLRY enige verontrustinj Gewekt ._ k--zien de politieke dezindheid van do 

cveride deelnel--iers • Door ons is erp Gewezen lat Jo deelncooie op uitnodiGinG G°-

schiedde en dat o:een enkele institutionele  bend  do r ons zou worden aanooaan 

(2) Werkzacrohedon Coocissie Buitenlandse Politiek ( COBUPO  ) 
De COBUPO kreeG in ie loop van het jaar develdendo sarienste11in Jan Kees Wie-

ben;a ( voursitter tot februari ) , Roy Lantain , Jim Nl  can  , Alex van Eerten 

Henk B1an1revoort en onder otekende ( ve rzitter sinds februari ) • In aupostus 

traden Jon Kees Wie',-,ons, en Jim 'Clous af . Karel Veonstra hooft intussen  can  

von do  upon  plaatsen bezet 

Naast af vele lopende zaken hield de COBUPO zich 5ezi: net Europese Politiek 

( resolutie/zie ook het artikel van Jiio Kloos in de laatste Driemaster ) en 
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iot de kwestie BLTui1a Dosj 

r Je k:.:enJo püriodo stan voorts op hot proroo::a 

- herzienin von het TFLhY_iifost ( ivio. WFLRY-KO1IJres 1972 

- kritisch be'e1oiJon van de 2e Knierfractjo van J. VVD t n.y de buitenlandse 

politiek. 

Enkele nieuweCOBIJFO1eJonijnzeorwo1koo ( In1ichtin:un bij nJerotokendo ) 

Arthur Eduarls , Anstordan 28 oktber 1971 
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