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INLEIDING 

Hierbij bied Ik  Ii  het jaarverslag van de Algemeen Secretaris over 1983 aan. 

Voor het eerst is het gebruikelijke jaarverslag gecombineerd met het verslag 
van de uitvoering werkplannen, zoals dat ieder jaar bij  het Ministerie van 
WVC moet worden ingediend. Door aldus te handelen wil het hoofdbestuur zo-
wel de leden van de JOVD, als de voornaamste subsidiënt een beter inzicht 
geven in de aktiviteiten binnen de JOVD, in het bijzonder die van het hoofd-
bestuur, 

1983 was in vele opzichten een echt 'JOVD-jaar": rumoerig, dynamisch en: vol 
veranderingen. 

Veel bstaande structuren werden volledig omver geworpen en er werden nieu-
we in het leven geroepen. Denk aan de hoofdbestuursuitbreiding van maart en 
november, denk aan de creatie van het orgaan "Dagelijks Bestuur", denk aan 
de vervanging van de Verenigings- en Districtenraad door de Adviesraad en 
denk, bijvoorbeeld aan de definitieve invoering van de nieuwe congresopzet 
met o.a. de werkgroepen. 

Ongetwijfeld zijn  dit allemaal veranderingen ten goede, maar het lijkt me nog 
beter wanneer de JOVD de komende tijd kiest voor rust aan het "reorganisatie 
front". Er moet nu eerst eens een flinke periode met de nieuw Ingevoerde 
structuren gewerkt worden, om daarmee ervaring op te doen. De flexibiliteit 
binnen de JOVD is zeer groot, maar het zou verkeerd zijn om daar permanent 
een beroep op te doen. 

Een  antler  heet hangijzer binnen de JOVD in 1983 was de toenaderingspoging 
van de grootste liberale partij in Nederland. Door nogmaals nadrukkelijk haar 
onafhankelijkheid vast te leggen en daarnaast de weg van samenwerking op be-
paalde terreinen niet af te sluiten, heeft de algemene vergadering van de 
JOVD duidelijk haar nositie bepaald. 

In 1984 zal blijken of duurzame samenwerking met de partij van wiens erken-
ning de JOVD in belangrijke mate afhankelijk is mogelijk  is binnen de grenzen 
die de JOVD daartoe gesteld heeft. 

Amsterdam, mei 1984 

Julius Remarque 
algemeen secretaris 
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HOOFDBESTUUR 

1983 heeft voor het hoofdbestuur grote veranderingen met zich meegebracht. 
Gedurende dit jaar is het hoofdbestuur uitgebreid van zeven tot vijftien 
personen, terwijl zij tussen maart en november bestond uit negen leden 

oor exacte wijzigingen, zie onder hoofdstuk "congressen"). 

Op 1 januari 1983 was het hoofdbestuur als volgt samengesteld: 

voorzitter Eric Brinckmann 
vice-voorzitter politiek Antoin Scholten 
vice-voorzitter organisatie Frank Rohof 
algemeen secretaris Joost van Gilse 
penningmeester Hans Véltkamp 
internationaal secretaris 1u les, Maaten 
tweede secretaris Mei nt Water 1 ander 

Op 31 december 1983 was de samenstelling als volgt: 

voorzitter 
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter Organisatie 
algemeen secretaris 
penp iigmeester 
intërnãtionaal secretaris 
secretaris bestuurlijk-juridische zaken 
secretaris sociaal-economische zaken 
secretaris ecologische zaken 
secretaris welzijnszaken 
secretaris internationale zaken a.i. 
secretaris vorming en scholing 
secretaris pub.licrélations 
secretaris politieke :campagnes 
secretaris ledenadministratie  

Herman  Vermeer  
Antoin Scholten 
Frank Rohof 
Julius Remarque 
Luit Tb

.
bns Torringa 

Jules Maaten 
Eli Leenaars 
Jaap de Mare 
Peter Bessems 
Linda Bakhuis 
Luc Pruijn 
Wim Hoving 
Arthur Fickel 
Bertus van Weezenbeek 
Femmeke Weide 

Het hoofdbestuur kwam het afgelopen jaar 24 maal in vergadering bijeen en 
wel op: 

03 januari HB-vergadering te Hattem 
18 januari HB-vergadering te Hattem 
01 februari HB-vergadering te Hattem 
20 februari HB-vergadering te Amsterdam 
01 maart HB-vergadering te Hattem 
13 maart HB-vergadering te Amsterdam 
12  april HB-vergadering te Amsterdam 
26 april HB-vergadering te Amersfoort 
18 mei HB-vergadering te Enschede 
07 juni HB-vergadering te Zwolle 
19 juni HB-vergadering te Amsterdam 
15, 16 en 17 juli HB-weekend op Ameland 
11 augustus HB-vergadering te Zwolle 
28 augustus HB-vergaderingte Amsterdam 
13september HB-vergadering te Zwolle 
02oktober HB-vergadering te Amsterdam 
11 oktober, HB-vergadering te Zwolle 
20 oktober DB-vergadering te. Amersfoort 
30 oktober H13 vergadering te Amsterdam 
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08 november HB-vergadering te Zwolle 
22 november DB-vergadering te Zwolle 
03 en 04 december HB-weekend in t Harde 
13 december DB-vergadering te Zwolle 
28 december telefonische DB-vergadering 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Personele bezettin 

De bezetting vanhet, algemeen secretariaat is in 1983 fors uitgebreid. 
Aan het begin van het jaar werkte Anneliet Steensnia als full-time secreta-
riaatsmedewerker bij de J0.VD. 
Per 1 februari kwam bovendien  Lilian  Sarimin full-time op het algemeen 
secretariaat werken, dit in het kader van de Werkgelegenheidsverruimende 
maatregel (W.V.M.) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Per 1 april beëindigde Anneliet Steensma haar vaste dienstverband bij de 
JOVD. Op die datum trad bij ons in dienst: Daniëlle de Kruijff. 
Het gehele verdere jaar waren er dus twee full-time medewerkers op het 
secretariaat. 
Voorts waren er altijd één of meer hoofdbestuursleden op het algemeen se-
cretariaat aanwezig en kon regelmatig een beroep worden gedaan op de in-
zet van vele vrijwilligers. 

Huisvesting 

De langverwachte uitbreiding van de secretariaatsruimte werd in 1983 defi-
nitief geregeld. Er werd een contract getekend voor vijf jaar met optie op 
nog eens vijf jaar voor de ruimte die recht onder het oorspronkelijke secre-
tariaat is gelegen. Deze verdubbeling van het algemeen secretariaat gold 
met ingang van 1 januari 1984. Eind 1983 werd er al verhuisd naar deze 
nieuwe ruimte. De bovenste ruimte fungeert vanaf dat moment als opslag-
ruimte, als redaktielokaal voor de Driemasterredaktie en als reproafde-
ling. Er werd zelfs een opklapbed geinstalleerd. 

Als gevolg van deze ruimteverdubbeling zal de huur in 1984 niet I 5.000-
per jaar verhoogd worden. 
Door de vrij precaire financiële positie 
stichting, dreigde in het afgelopen jaar 
waardoor het zeer onzeker zou worden of 
kerhuis zou kunnen continueren. Om deze 
een regeling getroffen waarbij de.VVD de 
men. Deze subsidie betaalde de JOVD weer 
teneinde zodoende een waarborg te schepp 
huis te continueren. 

Werkzaamheden 

Het algemeen secretariaat verrichte ook in 1983 weer massa's werk! 
De werkzaamheden strekten zich uit van het verzenden van post en het typen 
van congreshoeken tot en niet het verhuren van de JOVD-vlag en het' 'informa-
tie verstrekken over standpunten van de vereniging. 

van de huiseigenaar, de Stikker-
het gevaar van faillissement, 

de JOVD haar verblijf in het Stik-
moeilijkheden te verhelpen werd 
.JOVD extra subsidie deed toeko-
door aan de Stikkerstichting 

en om het verblijf in het Stikker- 
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Hieronder volgt een globale opsomming van de secretariaatstaken: 

het beheren van het archief 
- het bijhouden van notulen van vergaderingen (hoofdbestuur, commissie VR! 
DR, congressen) 

- het uitbrengen van de jaarverslagen 
het voeren van de correspondentie 

- het .uitgeven'van de HB-info's. 
- het uitgeven van congresboeken 
-het mede organiseren van congressen en andere evenementen 
- het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en notities van commis- 
sies 

- het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal 
- het verzenden van informatiepakketten en welkomstpakketjes 
- het coördineren van het hoofdbestuur en haar aktiviteiten 
- het voorbereiden van hoofdbestuursvergaderingen 
- het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursleden 
- het voeren van de ledenadministratie (vanaf september 1983) 
- het berekenen en voorbereiden van de maandelijkse afdrachten (vanaf novem- 

ber 1983) 
- het (gedeeltelijk) uittypen van de Driemaster 
- het voeren van een personeelsbeleid 
- het fungeren als vraagbaak voor de vereniging en voor iedereen daarbui- 
ten 

HB-i nfo 

HB-info het mededelingen- en informatieblad van het hoofdbestuur verscheen 
in 1983 negen keer. In maart, juni en oktober werd er als bijlage een con-
gresboek meegestuurd. Deze congresboeken bevatten alle congresvoorstellen, 
zoals concept-resoluties en moties en de ingediende amendementen. 
Verder werd in september de nota "Op naar de 10.000" toegevoegd. 

Ledenadministratie 

Aan het begin van het jaar werd de ledenadministratie verzorgd door de 
tweede secretaris i.s.m, het algemeen secretariaat en geassisteerd door 
een vrijwilliger. In deze periode werd overgeschakeld naar een ander com-
puteradviesbureau, het MAG in Zwolle. 

En maart benoemde de vergadering Femmeke Weide tot secretaris ledenadmi-
nistratie en werd zij het hoofdbestuurslid dat veraritwoordeijk was voor le-
denadministratie, de mutaties en de afdrachten aan afdelingen en distric-
ten. Deze verantwoordelijkheid bleek een zeer zware belasting voor één per-
soon, vooral omdat zij niet beschikte over de faciliteiten van het alge-
meen secretariaat. Bovendien verliepen erg veel contacten van afdelingen 
via het secretariaat, terwijl  dit niet over de gegegevens beschikte. 

De gevolgen van deze organisatorische problemen werden nog verergerd door 
het experimentele computerprogramma waarmee het MAG werkte en later door 
de overgang naar een nieuw, defintief programma. 

Tegen het eind van het jaar besloot het hoofdbestuur om de verzorging van 
de ledenadministratie langzamerhand weer te laten uitvoeren door het al-
gemeen secretariaat. 

Aan dit besluit lag mede de voorbereiding voor de aankoop van een eigen 
computer ten grondslag. De aan te schaffen configuratie zou immers op het 
algemeen secretariaat gesitueerd worden, waarmee dan de gehele adminis- 



tratie weer terug zou komen i.n Amsterdam. Eind 1983 waren de voorbereidin-
gen voor aankoop in een vergevorderd stadium; de daadwerkelijke aanschaf zou 
echter pas begin 1984 z'n beslag krijgen. 

De genoemde organisatorische en persoonlijke perikelen hebben helaas ook 
hun weerslag gehad op de contributie-inning. Er vond slechts één landelijke 
inningsronde plaats. In de meeste afdelingen ontvingen de leden echter 
toch meer dan één acceptgirokaart, omdat veel afdelingsbesturen de lande-
lijke kaart onder hun leden verspreidden. 

Propaganda- en informatiemateriaal 

Het Politiek Campagne Bureau ontwierp ook in 1983 weer een aantal nieuwe 
propaganda-artikelen, zodat een nog uitgebreider assortiment ontstond. Er 
kon wederom een toename van de afzet van materiaal geconstateerd worden. 

Het volgende materiaal was in 1983 verkrijgbaar: 

folders Voor een energiek beleid 
Stem niet, vecht zelf 
Werk 
Emancipatie 
Noord-Zuid samenwerken 

vraagbaken organisatorische vraagbaak 
adressenvraagbaak 
vraagbaak gemeentepolitiek 
politieke vraagbaak 

nota's Oost-West nota 
VN en de bevrijdingsbewegingen 
toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal 
tot de EEG 
jeugdwerkloosheid in de EEG 
onderwijs in de EEG 
VN handvest als handvat 
bundel sociale zekerheid 
zwartboek justitie 
de tweede mand 
vrede & vrijheid. 
rondom China 

diversen Ter Introductie 
liberalisme in beweging 
wegwijs in politiek Nederland 
huishoudelijk reglement, statuten en reyl. van orde 
modelreglement voor afdelingen en districten 
uitg. Telderstichting "De Liberalen" 
de toekomst van de parlementaire democratie 
L.E.F. 
oude Driemasters 

reclamemateriaal buttons 
stropdassen 
affiches (groot, blanco, klein, vrede en vrijheid) 
pennen 
ballonnen 
speldjes (steek- en brochespeldjes) 
tassen (lang en kort hengsel) 
stickers (liberals  do  it freely  & jong en liberaal) 
briefpapier 
enveloppen 



DRIEMASTER 

In 1983 verscheen de Driemaster negen keer. 
De samenstelling van de redaktie aan het begin van'het jaar was als volgt: 
Wim Fels (hoo'fdredakteur) Carolien Loen, Atzo Nicola9, Albert  Berens  en 

Wilfried Derksen. 
Zoals gebruikelijk vonden er weer vele wijzigingen plaats in de redaktiesa-
menstelling. In oktôher werd Wim Fels door het hoofdbestuur vervangen 
door Wilfried Derksen, die vanaf dat moment met veel inzet de Driemaster 
uitbracht. 
De samenstelling van de redaktie was op 31 december 1983 als volgt: 
Wilfried Derksen (hoofdredakteur), Paul Yntema, Kees Fluyt, Carolien Har-
rems en Uilrich Schröder. 

Stichtinq Driemaster: 

De Stichting Driemaster werd begin 1983 gereaktiveerd en in mei werd door 
het hoofdbestuur een nieuw bestuur benoemd. 

De volgende personen werden benoemd: 

Wiljan Loomans (voorzitter) 
Reinier Schenk (secretaris) 
Ullrich Schröder (penningmeester) 
Karin Blaauw 
Jaap Kruithof 
Joost van Gilse (namens het HB) 

Op 24 augustus werd Joost vervangen door Julius Remarque. 
Belangrijkste verdienste van de Stichting was dat zij een nieuwe drukker 
van de Driemaster heeft gezocht. 
Verder werd haar gevraagd de advertentie werving voor haar rekening te 
nemen. In 1983 werd aan deze taak helaas nog nauwelijks uitvoering gegeven. 

Met ingang van het novembernummer werd overgeschakeld op een nieuw formaat 
Driemaster. Vanaf dat moment wordt het blad uitgegeven op A-4 formaat en 
op wit papier, in plaats van op krantepapier. 
Er werd een nieuwe drukkerij gevonden, Krips Repro in Meppel, die ook de 
pre-postale verwerking verzorgt. Hierdoor werd de periode die ligt tussen 
de produktie van het blad en het moment waarop het in de brievenbus valt 
met ongeveer een week bekort. 
Vöôr november werd de pre-postale verwerking handmatig verricht door een 
team van "Noordelijke vrijwilligers', aan wie de JOVD veel dank verschul-
digd is. 

VERENIGINGSRAAD/DISTRICTENRAAD 

Vanouds kende de JOVD de Verenigingsraad, een adviesorgaan Van het hoofd-
bestuur bestaande Uit afgevaardigden van iedere provincie die daartoe wa-
ren benoemd doth" een provinciale vergadering. 
Door de opkomst van districten in steeds meer orovincies ontStond de be-
hoefte om de districtsbesturen, als zijnde de representanten van iedere 
provincie, ook een rol te laten spelen in de advisering van het hoofdbe- 
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stuur. 
Om deze reden besloot de algemene vergadering in november 1982 om naast de 
Verenigingsraad ook een Districtenraad in te stellen gedurende een -proef-
periode van één jaar. 
De djstrictenraad bestond uit alle bestuursleden van de districten- 
Bij de bespreking van de grote reorganisatie van het hoofdbestuur in sep-
tember 1983 werd besloten om met ingang van 1 januari 1984 een Advies-
raad in het leven te roepen. 

Lid van deze adviesraad zouden zijn: - de voorzitter van ieder district 
- een tweede  districts  bestuurslid 

naar keuze 
- zes deskundigen-leden 
- het hoofdbestuur. 

Hiermee werden de Verenigingsraad en de Districtenraad aan het eind van 
1983 opgeheven. 

In 1983 werd er op de volgende data vergaderd: 

12 februari - Verenigingsraad 
10 april - Districtenraad 
14 mei Verenigingsraad 
30 oktober - gecombineerde Verenigingsraad/Districtenraad. 

COMMISSIE VAN BEROEP 

Op 1 januari 1983 was de samenstelling van de commissie van beroep als 
volgt: Gijs de Vries (1985, herkiesbaar) voorzitter 

Frank de Grave (1983, ad. interim) secretaris 
Klaas Rooze (1984, niet herkiesbaar) 

plaatsvervangende leden: 
Johan Remkes (1985, niet herkiesbaar) 
Arrietta Blok (1986, niet herkiesbaar) 
Frank de Grave (1984, herkiesbaar) 

In 1982 nam het plaatsvervangend lid Frank de Grave de plaats over van de 
tussentijds afgetreden Ruud Jager. 

Na de wijzigingen op de jaarlijkse algemene vergadering op 19 en 20. maart 
1983 te Deventer werd de samenstelling: 
Gijs de Vries (1985, herkiesbaar) voorzitter 
Frank de Grave (1986, herkiesbaar) secretaris 
Klaas Rooze (1984, niet herkiesbaar) 

plaatsvervangende leden: 
Johan Remkes (1985,.niet herkiesbaar) 
Arriëtta Blok (1986, niet herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1984, herkiesbaar) 

Achter de namen is tussen haakjes aangegeven in welk jaar de betrokkene 
aftreedt en of hij/zij al of niet herkiesbaar is, zulks uitsluitend voor 
zover dat uit het huishoudelijk reglement (art.41) voortvloeit. 
Voorzitter en secretaris zijn door de commissie zelf uit haar midden be-
noemd op grond van artikel 41.6 van het huishoudelijk reglement. 



In 1983 werden geen beroepszaken aan de commissie voorgelegd. 

REGL EMENTENADV IESCOMM I SS IE 

Dit is een adviescommissie van het hoofdbestuur. In 1983 werd zij gereakti-
veerd om statuten- en reglementenwijzingen voorte bereiden die in 1984 aan 
de orde zullen komen. 

De commissie bestaat uit de volgende personen: 

M. Swart 
Mr. R.A.E. de Haze Winkelman 
B. Tilman 
B. Wastiaux  

REORGANISATIECOMMISSIE 

In 1982 werd besloten dat er een fasegewijze uitbreiding van het hoofdbestuur 
plaats zou vinden. Om te beginnen zou daartoe het hoofdbestuur in maart 1983 
uitgebreid werden met twee personen, een secretaris Vorming en Scholing en 
een secretaris Public Relations. De Tweede Secretaris werd secretaris leden-
administratie. 

De belasting van de individuele hoofdbestuursleden was echter nog dermate 
groot dat het bestuur als geheel nog niet bevredigend funktioneerde, 
Er werd derhalve wederom een reorganisatiecommissie ingesteld, bestaande uit 
drie hoofdbestuursleden, Eric Brinckniann, Frank Rohof en Jules Maaten en drie 
mensen uit de Vereniging, Herman  Vermeer,  Wim Hoving en Rob  Vermeer.  
Deze commissie kwam in juli met een voorlopig advies aan het hoofdbestuur. 
Daarop besloot het hoofdbestuur een vervolg-commissie in te stellen, die met 
concrete voorstellen zou rioeten komen voor een daartoe speciaal bijeen te 
roepen buitengewone algemene vergadering in september in Amersfoort. 
De leden van deze commissie waren: Antoin Scholten, Julius Remarque, Femmeke 
Weide, Herman  Vermeer  en Marco  Swart.  

In haar eindverslag stelde deze commissie voor om het hoofdbestuur uit te 
breiden tot 14 personen. Binnen deze groep moest een dagelijks bestuur (DB) 
gaan funktioneren, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter Polîtek, 
Vice-Voorzitter Organisatie, Algemeen secretaris, Penningmeester en Interna-
tionaal secretaris. 

Op de BAV in Amersfoort besloot de vereniging deze voorstellen over te nemen 
met dien verstande dat er nog een vijftiende funktie aan het hoofdbestuur 
werd toegevôegd, die van secretaris politieke campagnes. 
In november werden in alle nieuwe funkties hoofdbestuursleden benoemd. 
(zie daarvoor onder 'HOOFDBESTUUR"). 
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Ook werd besloten om met ingang van 1 januari 1984 Verenigingsraad en Dis-
trictenraad op te heffen en daarvoor in de plaats een Adviesraad in te stel- 
len. (zie hiervoor ook onder: VERENIGINGSRAAD EN DIS1RICTENRAAD).. 

KASCOMMISSIE 

Hierin hadden aan het begin van het jaar zitting: 

leden: Plaatsvervangende leden: 

Chris Huisbus Jan van Gilse 
Titia Siertsema Robert Heynert 
Klaas Rooze Henk van Kalkeren 

Op de jaarlijkse algemene vergadering te Deventer stelde de commissie zich 
als volgt samen: 

leden: plaatsvervangende leden: 

Titia Siertsema Reinier Schenk 
Adriaan Geelhoed Cor Bralten 
Rob  Vermeer Jan van Zanen 

NOTULENCOMMIISSIE 

Hierin hadden aan het begin van het jaar zitting: 

leden: plaatsvervangende leden: 

Cor Bralten Wim Hoving 
Frits Westerkamp Carolien Loen 
Joep Meyer Wilfried Derksen 

Op de jaarlijkse algemene vergadering te Deventer stelde de commissie zich 
als volgt samen. 

leden: plaatvervangende leden: 

Bernard Tilman Wim  Moving  
Rudolf Wiersinga Wilfried Derksen 
Marion Eberson Carolien Harrerns 
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ORGANISATIE 

De snelle groei van het ledental in 1982 zette zich vooral in de eerste helft van 
1983 voort. 
Daarna stabiliseerde het aantal leden zich langzamerhand. Deze ledengroei had tot 
gevolg dat veel afdelingen nog beter gingen funktioneren, hetgeen ondermeer tot 
uiting kwam in het aantal aktiviteiten op locaal en regionaal gebied. 
Ondermeer als gevolg van stimulansen uit het hoofd estuur werd er wederom een aan-
tal onderafdelingen opgericht; Onderafdelingen brengen JOVD-aktiviteiten in nog 
meer plaatsen en daardoor ook naar meer mensen. 

Districten 

In 1 ,983 ging ook de districtsvorming binnen de JOVD door. Op Zeeland na was er 
eind 1983 in iedre provincie een JOVD-district. En aanqezien er in deze provincie 
vergevorderde plannen zijn voor de oprichting van 
trictsvorming mogelijk wordt) zal het proces van 
schijnlijkheid in 1984 afgerond kunnen worden. 
De volgende districten werden in 1983 opgericht: 
- Utrecht 
- Noord-Brabant 

Afdelingen 

Er werd in.1983 een aantal rieuweafdelingen opgericht. Verder fuseerden enkele af-
delingen, zodat ook hieruit nieuwe afdelingen voortkwamen. Bovendien werd een aan-
tal afdelingen 'ereaktiveerd. 
Het hoofdbestuur streefde in 1983 naar een verdere invulling van de zogenaamde 
'Witte vlekken', gebieden die niet onder een JOVD-afdeling vallen. 
Er werd in 1983 maar één afdeling opgeheven, maar daarbij moet aangetekend worden 
dat niet alle afdelingen ook daadwerkelijk funktioneerden. In 1984 zullen deze 
slapende afdelingen kritisch  bekeken worden en eventueel opgeheven. 
Hieronder het complete overzicht 

Nieuwe afdelingen 

In 1983 werden de volgende afdelingen opgericht: 
1) Noorderveld-Westerkwartier 
2) Oost-Achterhoek 
3) Voorne 
4) Zuid-Oost Utrecht 
5) Kamperland 
6) West-Betuwe 
7) Ooststel 1 ingwerf 

Als gevolg van fusie ontstonden verder de afdelingen: 
1) Eemland (soest, Baarn, Amersfoort) 
2) Franeker (Franeker en Harlingen) 

De onderstaande afdelingen ondergingen een naamswijziging: 

'T) Dordrecht werd Drechtsteden 
2) Hoorn werd West-Friesland 
3) Zeist werd Heuvelrug 
4) Veendam werd Oost-Groningen 
5) Hardenberg werd Noord-Oost Overijssel 
6) Huissen werd Over-Betuwe 

Opgeheven werd: 

1) Langstraat 

een tweede afdeling (waardoor dis-
districtsvorming naar alle waar- 



12 

Er werden in 1983 al enige voorbereidingen getroffen voor de oprichting van 
nieuwe afdelingen. 
De volgende afdelingen zullen begin 1984 worden opgericht: 
1) West-Utrecht 
2) De Liemers 
3) Maastricht (formeel gereaktiveerd) 
4) Westelijke Mijnstreek 
5) Zeeuws-Vlaanderen 

Vliegende Brigade 

Als gevolg van de reorganisatie werd. de Vlijende Brigade eind 1983 opgeheven om 
te worden vervangen door de deelraad Organisatie (een onderdeel van de Advies-
raadstructuur). 
Hierdoor verdwenen ook de nog maar net opgerichte 'meevlieg-teams' (assistenten 
van de Vliegende brigadier) weer van het toneel. 
De Vliegende Brigade kwam in hetafgelopen jaarenkele malen bijeen om de situa-
tie in de afdelingen en districten te bespreken. Dit gebeurde vooral tijdens de 
congressen. 
Belangrijkste funktie en taak van de Vliegende brigadiers was het begeleiden en 
ondersteunen van afdelingen. Ook bij de oprichting van nieuwe afdelingen speel-
den zij een grote rol. 

JA '83 

In het begin van het afgelopen jaar werd de campagne 'Jongeren Aanpak '83 ge-
start. Doel van deze campagne was om de ledenwerfaktiviteiten van de afdelingen 
enigszins te coördineren. en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
imago van de JOVD in de diverse regio's van Nederland. Veel afdelingen hebben 
hij de coördinator van Ja '83,  Ada  den Ottelander, hun bevindingen met het 
werven van leden gerapporteerd. 
Voorts werd er een landelijke telefoonaktie gehouden, waarbij bijna alleVVD-
afdelingen werden benaderd over hun bekendheid met de JOVD en hun behoefte aan 
een afdeling, indi en die er- nog niet was.' 

Studenten 

Overeenkomstig de in het Werkplan gestelde dooleindenwerden in 1983 diverse po-
gingen ondernomen om leden te werven onder de doelgroep 'studenten'. 
Hiertoe waren er o.a. JOVD-stands aanwezig tijdens de introduktie periode van 
de universiteiten en hoge scholen. 
Voorts werden er door de VVO diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van de Liberale Studentenvereniging Nederland (l.S.V.N.) omtrent een eventuele 
integratie van deze vereniging in de JOVD. 
Door het slecht funktioneren van de L.S.V.N. en het regelmatig wisselen van 
woordvoerder konden geen definitieve resultaten bereikt worden, maar in 
1984 zal het hoofdbestuur initiatieven blijven ondernemen om het bovenstaande 
te verwezenlijken of althans dichterbij te brengen: 

Vrouwen 

Er is in 1983 een speciale folder ontwikkeld op het gebied van emancipatie. 
De belangrijkste rol in het streven naar een grotere deelname van vrouwen aan 
JOVD-aktiviteiten werd echter vervuld door de emancipatiecommissie. Deze com-
missie organiseerde tal van aktiviteiten, waarover U elders in dit jaarver-
slag meer kunt lezen. 
De aktieve opstelling van de emancipatiecommissie en hethoofdbestuur op dit 
gebied resulteerde ondermeer in een relatief grote aanwas van vrouwltjke leden. 

Scholieren 

In het afgelopen jaar werd het systeem van de contactpersonen op scholen door 
het hoofdbestuur verder gestimuleerd. 
Wederom bleek dat middels deze wijze erg veel nieuwe leden werden aangebracht 
door JOVD'ers op dezelfde school. 



Niet voor niets bestaat de Vereniging voor een belangrijk gedeelte uit scho-
lieren. 

Public relations  

Ook wat betreft de public relations was 1983 een zeer enerverend Jaar. in 
maart werden er twee nieuwe hoofdbestuursfunkties gecreëerd, waaronder die van 
"Secretaris Public Relations". 
In november, na de HB-reorganisatie werd er nog een hoofdbestuurslid belast 
met een aspekt van P.R.,de secretaris politieke campagnes. 

In 1982 al was er een commissie op p.r.-gebied ingesteld: het Politiek campag-
ne Bureau (P.C.B.). 
Dit team hield zich in 1982 en 1983 bezig met de vernieuwing van het infor-
matie- en propagandamateriaal. 
Zij bedacht en ontwierp o.a. de nieuwe JOVD-slogan "Jong en Liberaal". 
De eerste secretaris-P.R. hield zich vooral bezig met het aanknopen en onder 
houden van perscontacten. Middels deze contacten werd geprobeerd om landelijke 
evenementen meer publiciteit te geven en om de naamsbekendheid van de JOVD te 
verhogen. 
Vooral wat betreft de publiciteit rond de landelijke congressen konden deze 
inspanningen geslaagd worden genoemd. 

Commissie 10.000 

Het hoofdbestuur belastte halverwege het jaar 'een speciaal daartoe in het leven 
geroepen commissie met het bedenken en uitwerken van een groot ledenwerfplan. 
Deze commissie 10.000 toog aan het werk en op het junicongres kon het hoofd-
bestuur het plan "Op naar de 10.000' aan het congres aanbieden. Nãdêibdige op-
en aanmerkingen van de vereniging herschreef het hoofdbestuur het plan 'enigs-
zins en in september werd de tweede versie van "Op naar de 10.000" nagenoeg 
ongewijzigd aanvaard door de algemene vergadering. 
Met dit plan als basis toog in november de nieuwe secretaris politieke cam-
pagnes, Bertus van Weezenbeek, aan het werk om voor 1984 een concrete leden-
werfcampagne te organiseren. 
Dit als eerste aanzet op weg naar de 10.000 leden. 
De commissie 10.000 werd verversd met een aantal nieuwe leden en zal in 1984 
het hoofdbestuur èn de afdelingen ondersteunen en adviseren bij het werven en 
opvangen van JOVD-leden. 
Een andere taak van de secretaris Politieke campagnes was het organiseren van 
campagnes op bepaalde politieke gebieden. 
Voor 1984 is bijvoorbeeld een anti-r'acismecampagne in voorbereiding. 



CONGRESSEN EN B.A.V. 'S 

In het verenigingsjaar 1983 werden er drie congressen en twee extra bui-
tengewone vergaderingen georganiseerd. 

19 en 20 maart.. Jaarcongres te Deventer 

Thema van dit congres was AUTOMATISERING. 
De sprekers over dit onderwerp waren prof. dr. G.W. Rathenau en prof. dr. 
G. Zoutendijk. Verder sprak dhr. 3. Kamminga over de verhouding tussen de 
JOVD en de VVD. 

Er werd een resolutie automatisering vastgesteld, alsmede een groot aan-
tal moties. De teksten hiervan zijn te vinden in de Politieke Vraagbaak 
1980 - 1983. 
De werkplannen 1984 t.b.v. het Ministerie van WVC werden vastgesteld. 
Voorts werden er enkele wijzigingen in het reglement van orde vastgesteld 
en werd het hoofdbestuur uitgebreid met een secretaris public relations 
en een secretaris ledenadministratie. Hans Veltkamp trad af als penning-
meester. 

Het hoofdbestuur stelde zich als volgt ,samen; 

voorzitter 
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter Organisatie 
algemeen secretaris 
penningmeester 
internationaal secretaris 
secretaris vorming & scholing 
secretaris ledenadministratie 
secretaris public relations  

Eric Brinckmann 
Antoi n Scholten 
Frank Rohof 
Joost van Gilse 
Robert Heynert 
Jules Maaten 
Meint Waterlander 
Fenimeke Weide 
Jaap Kruithof 

1 mei, B.A.V. te Amersfoort 

Op deze buitengewone algemene vergadering werd gesproken over de notitie 
jongerenbeleid van de VVD. In deze notitie werd uiteengezet hoe de VVD 
haar beleid ten opzicht van jongeren wilde gaan voeren en werd ook de rol 
die de JOVO daarin zou moeten spelen belicht. 

Tenslotte werden twee moties omtrent dit onderwerp, die in Deventer al wa-
ren aangenomen, verheven tot congresbesluit. 

25 en 26 juni, Zomercongres te Bunnik 

Thema's van dit congres waren EUROPA enhet MEDIABELEID, 
De sprekers waren dr. W.F. van Eekelen, drs. G.M. de Vries, dr. F.A. Hoo- 
gendijk en dhr. G.C. Wallis de Vries. 

Er werden drie resoluties, een groot aantal moties, alsmede een statuten-
wijziging vastgesteld. 
Voorts werd Julius Remarque per 24 augustus 1983 benoemd tot algemeen se-
cretaris en ging de vergadering akkoord met een door het hoofdbestuur in-
gestelde reorganisatiecommissie die in september met een rapport zou komen. 
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24 september, B.A.V. te Amersfoort 

Deze buitengewone vergadering werd voor het grootste deel gewijd aan de 
voorstellen tot reorganisatie van het hoofdbestuur en de districtenraad. 
Het rapport van de hiertoe ingestelde commissie werd grotendeels overge-
nomen, zodat er vanaf november 1983 een hoofdbestuur van 15 personen zou 
komen en er met inqanq van 1984 een adviesraad zou gaan funktioneren (zie 
ook "reorganisatie commissie). 
Verder werd tijdens deze bijeenkomst het ledenwerfp'tan "Op naar de 10.000" 
vastgesteld en werd er met twee mensen van de Russische ambassade gedis-
cussieerd over het onderwerp "Wapenbeheersing in de toekomst". Sprekers 
waren de Heren Lopushinskl ei Nikonorv. 

12 en 13 november, Najaarscongres te Groningen 

Thema van dit congres was JEUGDWERKLOOSHEID. 
Sprekers over dit onderwerp waren dhr, H.J. Vonhoff, dhr, H. Wiegel, mevr. 
drs. C .I. Dales, dr, R.W. de Korte en dhr, F. Buurrneyer. 

Behalve een resolutie en veel moties werden er ook een aantal statuten-
en r'églementenwijzigirigen aangenomen en werd het hoofdbestuur 'uitgebreid 
van 9 tot 15 personen. Een aantal hoofdbestuursleden trad af, waaronder 
de landelijke voorzitter Eric Brinckmarin. 

Het hoofdbestuur stelde zich als volgt samen: 

voorzitter 
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter organisatie 
algemeen secretaris 
penningmeester 
internationaal secretaris 
secretaris bestuurlijk-juridische zaKen 
secretaris sociaal-economische zaken 
secretai secologische zaken 
secretaris welzijnszaken, 
secretaris internationale zaken a.i. 
secretaris vorming en scholing 
secretaris public relations 
secretaris politieke campagnes 
secretaris ledenadministratie  

Herman  Vermeer  
Antoin Scholten 
Frank Rohof 
Julius Remarque 
Luit T€bhens Torririga 
Jules Maaten 
Eli Leenaars 
Jaap de Mare 
Peter Bessems 
Linda Bakhuis 
Luc Pruijn 
Wim  Having  
Arthur Fickel 
Bertus van Weezenheek 
Femmeke Weide 

Tenslotte stelde de vergadering de begroting voor 1984 vast en werden (als 
voorbereiding op het lustrumcongres) als ereleden benoemd: 
Huub Jacobse en Hein Roethof 
en als leden van verdienste 
Marco Swarten Roelof Houwing 
(Dhr. Roethof deelde later mee geen prijs te stellen op het erelidmaat- 
schap van de JOVD), 
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VORMING EN SCHOLING 

Het begint er zo langzamerhand op de lijken dat de Vormings- en Scholings-
aktiviteiten beginnen aan te slaan binnen de JOVD. Waren er in 1982 twaalf 
Vormings- en Scholingsaktiviteiten waarvan vijf meerdaags. In 1983 waren 
dat er eenentwintig, waarvan negen meerdaags. Een stijging van 75%. 

Echter de schijn bedriegt, meer dan de helft van deze aktiviteiten vonden 
plaats in slechts twee districten. Gesteld kan dan ook worden dat alleen 
daar de Vorming en Scholing een eigen plaats heeft veroverd. 

In de overige districten valt slechts een moeizaam op gang komende aktivi-
teitenstroom waar te nemen. Extra reden om er hard tegen aan te gaan en 
constant te kijken of bijstelling noodzakelijk is. Niet om het werkplan te 
realiseren, maar om waar te maken dat het kritisch weerbaar maken van jon-
geren een doelstelling is van onze vereniging. Dat het daarnaast de basis 
is voor een goed getraind kader is mooi meegenomen. 

Een vereniging in ontwikkeling zal voortdurend haar plannen moeten bijstel-
len. Voor de Vorming en Scholing in 1983 heeft dat het volgende ingehouden: 

1. Alle cursussen die niet door het hoofdbestuur georganiseerd worden, 
worden door en onder verantwoordelijkheid van een district georganiseerd. 
Dit houdt tevens in dat ieder district verplicht is om iemand aan te 
wijzen die belast is met Vorming en Scholingsaktiviteiten in zijn of haar 
district. 

2. Daarnaast wordt er vanaf september van iedere meerdaagse cursus een 
verslag gemaakt dat aan alle deelnemers wordt toegezonden. Voordeel 
hiervan is dat alle verstrekte informatie thuis nog een keer kan wor-
den nagelezen. 

3. Er is een begin gemaakt met het Vormings en Scholingssecretariaat 
ter assistentie van de secretaris Vorming en Scholing. Hierin hebben 
zitting Carin de Boer en Bruno Bruins, 

4. Met medewerking van de onder 3 genoemde mensen werd een voorzichtig 
begin gemaakt met het geven van cursussen in eigen beheer. Het is de 
bedoeling dat zonder dat de kwaliteit daalt een besparing wordt be-
reikt op de kosten van de cursussen. Dit kan dan weer leiden tot la-
gere kosten voor de deelnemers. 

Was het begin van het verslag over 1983 dan misschien niet al te vrolijk, 
toch is er geen reden tot wanhoop. In 1983 hebben ruim 320 mensen deelge-
nomen aan allerlei cursussen, een gemiddelde van 15 per cursus. Tevens 
viel er, over het jaar gezien, een stijgende lijn waar te nemen. In de twee-
de helft van 1982 werden er 4 cursussen georganiseerd, in de eerste helft 
van 1983 waren dat er 6 en in de tweede helft van 1983 15. Een voorzich-
tige blik naar 1984 leert ons dat er voor de eerste helft van dat roem-
zachte jaar maar  hefts  24 cursussen staan gepland. Als deze ontwikkeling 
zich doorzet halen we ook het eind van 1984 wel. 

Afsluitend kan gezegd worden dat 1983 wel niet die aantallen cursussen en 
deelnemers heeft opgeleverd die een organisatie als de onze nodig heeft 
om haar doelstellingen waar te maken, maar dat er wel de nodige ontwikke-
lingen op gang zijn gezet die hoop geven voor de toekomst. Hoop voor een 
zelfstandige JOVD met een goed getraind en bewust liberale basis. 
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BINNENLANDSE POLITIEK 

Inleiding 

In 1983 zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet die bepalend zijn voor 
het verdere funktioneren van het binnenlands politieke bedrijf. Het jaar 1983 
is voor de JOVD en in het bijzonder voor de politieke tak, het jaar van de 
grote reorganisatie: 
- Voor het eerst is een jaar gewerkt volgens de nieuwe clustergewijze opzet 

waarbij vier coördinatoren de vice voorzitter politiek assisteerden bij de 
realisering van deze opzet, 

-. Een ingrijpende hoofdbestuursreorganisatie heeft  ht  aantal hoofdbestuurs-
leden belast met de binnenlandse politiek uitgebreid van één tot vijf. 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben de mogelijkheid geschapen om meer dan 
ooit belangstellende léden aktief te betrekken bij specifieke politieke 
thema's. 
Uitbreiding van het aantal, lnde.l1je  commissies met hun enorme diversiteit aan 
politieke onderwerpen heeft aansluiting gevonden bij de interesseterreinen van 
de individuele leden. 
De binnenlandse politieke reorganiatie heeft ook meer ruimte gegeven om het 
politieke imago van de JOVD in de maatschappij te doen doorklinken. De exter-
ne contacten met collega jongerenorganisaties, belangenverenigingen, poli-
tieke partijen, vakbondsorganisaties enz., zijn in belangrijke mate geintensi-
veerd. 

Clustergewijze opzet 

Zoals bekend werkt de JOVD met een meerjarenopzet. De clustergewijze opzet is 
een middel om de doelstellingen verwoord in die meerjarenopzet te verwezen-
lijken. Wat wordt nu precies verstaan onder de clustergewijze opzet en welke 
argumenten hebben gepleit voor de invoering van dit model in 1983? Ter herin-
nering: 

Bij een meerjarenopzet is het raadzaam een overzichtelijke indeling te hebben 
van de politieke 'hoofdgebieden. Een dergelijke indeling heeft als voordeel 
dat politieke ontwikkelingen gemakkelijk in een cluster (hoofdgebied/politie-
ke koepel) gepast kunnen worden. Ieder cluster heeft een coördinator. Deze 
volgt de politieke aktualiteiten, voor wat betreft de onderwerpen die onder 
zijn cluster vallen, nauwgelet. 
Een regelmatig overleg van vice voorzitter politiek en coördinatoren is noos-
zakelijk. Er kan dan op effectieve en overzichtelijke wijze gehandeld worden. 
Commissies en werkgroepen behandelen de onderwerpen binnen een cluster op ba-
sis van het werkplan zoals dat voor een bepaald jaar is vastgesteld. 
Overzichtelijkheid impliceert continuiteit. Nu de clustergewijze opzet tot 
instrument is geworden, kan ieder met een bepaalde interesse altijd bij een 
landelijke commissie of werkgroep terecht. In het verleden is het dikwijls 
gebleken dat politieke 'werkwilligen' niet in de regel van aktiviteiten 
konden worden voorzien, omdat een bepaald onderwerp niet continu aan de or-
de was. 

Politieke aktiviteiten en aktualiteitn kunnen onder de volgende clusters valden'-.*  
1) Bestuurlijk/juridisch 3) Ruimtelijk/milieu (na novembercongres 

- Binnenlandse Zaken ecologisch cluster) 
- Justitie - Volkshuisvesting en ruimtelijke or- 

2) Sociaal/economisch dening 
- Economische Zaken - Verkeer en waterstaat 
- Sociale Zaken 
Financiën 



Landbouw en visserij 
- Zorg voor,  de energievoorziening 

Mi 1iekhyI'dnbèlid 
4) Sociaal/cultureel (na novembercongres welzijnscluster) 

Onderwijs en wetenschappen 
- WVC 

Voor de JOVD is de invulling voor de jaren 83 tot 86 vertaald in een aantal po-
litieke prioriteiten. 

Politieke prioriteiten (hoofdonderwerpen 1983 - 1986) 

1. Bestuurlijke en juridische zaken 
1.1. binnenlands bestuur De bestuurlijke inrichting 
1.2. rechtstaat van de overheid en de samen- 

leving. 

2. Sociale en economische zaken 
2.1. werkgelegenheid Zorg voor het individuele 
2.2. sociale zekerheid en collectieve welzijn. 
2.3. economische bedrijvigheid 

3. Ruimtelijke en milieuzaken (Ecologische zaken) 
3.1. volkshuisvesting Zórg voor de bestemming, de 
3.2. milieu inrichting en het beheer van 

de ruimte en milieu. 

4. Sociale en culturele zaken (welzijnszaken) 
41, welzijn algemeen Zorg voor het individuele en 
4.2. media collectieve irmiiateriële wel- 
4.3. onderwijs zijn. 

HetBinnenlaná Secretariaat, verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkplan-
nen middels de clustergewijze opzet, bestond uit de vier coördinatoren en de vi-
ce-voorzitter politiek. 
Het politieke werk heeft nog al wat aan continuiteit moeten inboeten gezien de 
vele mutaties onder de coördinatoren, bepaalde clusters hebben een belangrijke 
periode zonder coördinator gezeten. Een aantal coördinatoren haakte snel af na 
kennis te hebben genomen van de zware belasting en vele werkzaamheden. Anderen 
stroomden door naar het hoofdbestuur. 

Bestuurlijk/juridisch 
Sociaal/economisch 
Ruimtelijk/milieu 
Sociaal! iultureel 

Secretaris bestuurlijk/juridische zaken 
Secretaris sociaal/economische zaken 
Secretaris ecologische zaken 
Secretaris welzijnszaken 

Januari 
iTTEiRemarque 

Jaap de Mare 
Reinier Schenk  
Ingrid  Greunsven 

Juni 
ETfLeenaars 
Jaap de Mare 
Peter Bessems 
Wim Hoving 
November 
1[iaar s 
Jaap de Mare 
Peter Bessems 
Linda Bakhuis 
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Reorganisatie hoofdbestuur 

De hoofdbestuursreorganisatie met de verkiezing van de coördinatoren tot 
hoofdbestuursleden, lijkt de continuiteit binnen het politieke kamp te hebben 
versterkt. 
De vice-voorzitter politiek is niet meer alleen verantwoordelijk voor het ge-
voerde beleid, de politiek secretarissen, zijn, anders dan de coördinatoren, 
direkt door de vereniging aanspreekbaar. 
De vice-voorzitter politiek houdt zich nu bezig met de algemene politieke 
coördinati.een met de externe politieke contacten. De politiek secretarissen 
zijn belastmet beleidsvoorbereiding en commissiewerk op hun speciafiek poli-
tiek terrein. 

Commissiebeleid 

Het in 1983 gevoerde commissiebeleid vormt een belangrijke spil In de rea-
lisering van de werkplannen. Daarnaast is het béleici erop gericht geweest 
zoveel mogelijk leden aktief te betrekken bij de binnenlandse politiek in het 
bijzonder en het JOVD gebeuren in het algemeen. 
Niet alleen het uldiepen van bepaalde interesseterreinen is een doelstel-
ling, ook het verbreden van het JOVD kader, het versterken van ,de band tus-
sen hoofdbestuur enbasis en het opdoen van discussie- en vergadertechniek 
zijn langzamerhand tot doelstelling verworden neveneffecten. 
Bestond vroeger de gemiddelde JOVD-commissie alleen uit "top-kader", tegen-
woordig is een duidelijke verbreding van de. deelname aan commissiewerk waar 
te nemen". 
De grote vraag is hoe de kwantitatieve uitbreiding van de commissies zich 
gaat verhouden tot het kwalitatieve niveau van haar verbale politieke pro- 
duktie. 

. 

Toch is ook in 1983 weer gebleken dat de JOVD vele ter zake kundigen binnen 
haar gelederen telt, die door studie, werk of maatschappelijke interesse ge-
specialiseerd zijn. 
De snelle en bovenal forse groei van de vereniging heeft veel organisatorische 
inzet gevraagd van kader en subkader. Het oprichten van nieuwe afdelingen en 
districten vergt veel tijd, ondersteuning van zwakke afdelingen zonodig nog 
meer. Deze factoren en niet te vergeten de invoering van de Twee Fasen Struc-
tuur in het Wetenschappelijk Onderwijs, hebben het politiek aktivisme binnen 
de JOVD commissies niet don.toenemen. 
Met name het ecologisch- en welzijnscluster hébben in 1983 problemen gehand 
in uitvoeren van de werkplannen, daar de personele invulling van de betreffen-
de commissies lange tijd uitbleef. 

Commissies Januari '33 

- Automatiseringscommissie - Mediacommissie 
- Emancipatiecommissie . 

- Landbouwcommissie 

Commissies December '83 

- Autômati Seri ngscommi ssi e 
- Justitiecommissie 
- Commissie binnenlands bestuur 
- Antiracismecommissie 
Commissie jeugdwerkloosheid 

- Emancipatiecommissie 
- Commissie economisch beleid  

- Commissie volkshuisvesting 
- Landbouwcommissie 
- Milieucommissie 
- Onderwijscommissie 
- Commissie drugsbeleid 
- Commissie historisch en filo- 
sofisch liberalisme 

- Commissie welzijn/volksgezondheid 

Commissieleden worden op voordracht door het hoofdbestuur benoémd. Zij funktio- 
neren onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. . 

Met toestemming van het hoofdbestuur kunnen landelijke commissies uitspraken 
doen over  aktuele politieke zaken. Commissies leveren een belangrijke bijdrage 
aan congresvoorberéidingen. Zij stellen resoluties op en komen met moties. In 
de regel vergoedt de JOVD de reiskosten,van de commissieleden. 
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Werkplannen 1983 

De politieke thema's binnen de clusters sociaal/economisch en sociaal/cultureel 
(welzijn) zijn in 1983 ruimschoots gerealiseerd. De werkplannen binnen de andere 
twee clusters zijn, mede door de eerder genoemde faktoren, gedeeltelijk niet uit-
gevoerd. 
Wat betreft het bestuurlijk/juridisch cluster zijn de commissies in het vierde 
kwartaal van 1983 gaan funktioneren. Werkplannen binnen dit cluster hebben genoeg 
interesse van leden om deze werkplannenvanaf 1983 in 1984 alsnog uit te voeren. 
Anders ligt dat met de werkplannen binnen het cluster ruimtelijk/milieu (ecolo-
gisch cluster), Volkshuisvesting in relatie tot betaalbaar wonen, woonruimte-
verdeling en stadsvernieuwing zijn zeer specialistische onderwerpen. Zaken als 
milieubeleid of een landelijk milieuplan schenen de doorsnee JOVD-er niet te 
interesseren. In 1984 krijgen juist deze onderwerpen meeraandacht. 

Cluster bestuurlijk/juridische zaken 

1.1. werkplan binnenlands bestuur 
111 decentralisataie 
fl2 reorganisatie binnenlands bestuur 
De eind 1983 opgerichte cie binnenlandsbestuur heeft, beide onderwerpen in 
behandeling. 
De cie heeft zich bezig gehouden met het eindrappor.tvan de Commissie Hoofd- 
structuur Rijksdienst (cie Vonhoff) en met het rapport van de regeringscom- 
missaris Tjeenk-Willink. 
Op basis van dit materiaal is de cie gestart met het formuleren van een li- 
berale visie op het funktioneren van de Rijksoverheid. 
Gezien de aktualiteit en de complexiteit van bovengenoemde onderwerpen, zal 
de cie ook in 1984 nog geruime tijd bezig zijn met het samenstellen van' de 
nota. 

1.2. werkplan rechtstaat 
121 politie 
122 strafrechttoepassing 
In het kader van de strafrechttoepassing, heeft een JOVD delegatie een be-
zoek gebracht aan de Rijksinrichting voor jongens ('s  lands  meest gesloten 
Jeugdgevangenis) het zgn. Lloyds Hotel te Amsterdam, 3 maart. 
Verder kan gesteld worden dat de opgerichte justitiecie gezien de aktuali-
teit is afgeweken van de werkplannen. 
Het accent is verlegt naar de burgelijke ongehoorzaamheid en naar bepaalde 
staatsrechtelijke thema's. 
In staatsrechtelijk . vond een themadag plaats over de al of niet ge-
signaleerde koersverandering in het liberalisme en de mogelijkheid voor toe-
komstige regerihqssmenwerkingj tussen PvdA en VVD. Organisatie in samen-
werking met de vakgroep publiekrecht van de Erasmusuniversitejt te Rotter-
dam. 
Speciale aandacht werd besteed aan het wetsontwerp 'Wet op het Nederlander-
schap". De justitiecie hee t'veelvuldig contact met organisaties voor buiten- 
landse jongeren over deze problematiek en die verblijfrecht voor 
buitenlanders. 
123 humanisme/liberalisme: niet gerealiseerd. 

Actiecomissie antiracisme 
Gezien de toenemenue racistische tendensen is een speciale cie in het leven 
geroepen, die zich bezig houdt met oorzaken en gevolgen van toenemende 
racistische gevoelens binnen de huidige maatschappij. Een uitgebreide cam-
pagne informeert onze leden over deze problematiek. Intensieve. contacten 
zijn gelegd met de Anne Frankstichting, organisaties van buitenlandse jon-
geren en alle politieke partijen. In dit kader worden de aktiviteiten van 
de Centrum Partij kritisch gevolgd. 
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Cluster sociaal/economische zaken 

2.2. Werkplan werkgelegenheid 
211 jeugdwerkloosheid 
212 vrijwilligerswerk 
Beide onderwerpen zijn door de jeugdwerkloosheidscie gerealiseerd in de 
novemberresolutie. In de eerste helft van 1984 verschijnt de op basis van 
deze resolutie geschreven nota. 
Veelvuldige ôontacten met CDJA en  JS  hebben geresulteerd in een gezame- 
lijk standpunt tegen de verlaging van de minimum (jeugd) lonen als oplos- 
sing voor de jeugdwerkloosheid. 

2.3. Werkplan sociale zekerheid 
De cie heeft in 1983 niet gefunktioneerd. Toch wordt in 1984 de nota sociale 
zekèrheid verwacht. 
Automatisering 
In maart 1983 is de resolutie automatiseringsbeleid tijdens het voorjaars- 
congres bediscussieerd. Inmiddels is de nota automatisering voltooid. 
Economisch beleid 
Een ciebestaande uit economische zwaarwichten,zoekt naar een oplossing 
voor de bestaande structurele economische problemen. De in 1983 opgerichte 
cie heeft een permanent karakter. 

Cluster ruimtelijk/milieu (ecologische zaken) 

3.1. Werkplan volkshuisvesting 
311 woonruimteverdeling 
312 stadsvernieuwing 
Beide onderwerpen zijn eind 1983 opgestart door de cie volkshuisvesting, en 
zullen in 1984 gerealiseerd worden. 

3.2. Werkplan milieu 
321 milieu en werkgelegenheid 
Wegens gebrek aan belangstelling geschrapt. Accentverschuiving naar problema- 
tiek rond de zure regen en eriergievraagstuk. 

Landbouw 
Agrariërs binnen de JOVD hebben zich verenigd in een landbouw - cie en he-
discussié'ren de complexe EG-landbouwproblematiek. 
Gedachtenwisselingen met landbouwspecialisten van de VVD resulteerden in 
specialistische moties en notities. 

Tarieven Openbaar Vervoer 
Een team verkeersdeskundigen heeft na overleg met tal van instanties waar-
onder het Ministerie en de vereniging reizigers openbaar vervoer (ROVER), 
een kritisch geluid laten horen over de drastische verhogingen van de ta-
rieven van het openbaar ver.voer. 

Cluster sociaal/ cultureel (welzijnszaken) 

4.1. Werkplan welzijn 
411 emancipatie 
412 minderheden (zie cluster bestuurlijk/juridisch) 
413 drugsbeleid 
De cie drugsbeleid heeft zich ingezet voor het produceren van een reso- 
lutie die behandeld wordt tijdens het congres in juni 1984 

4.2. Werkplan onderwijs 
De onderwijscie is drastisch afgeweken van de werkplannen en is eind 1983 
gestart met het bestuderen van de bezuinigingsmaatregelen binnen het onder-
wijs. 



INTERNATIONAAL 

Hieronder volgt een verslag van de uitvoering van de werkplannen internationale 
politiek in 1983: 
ExDortbel eid 

In 1983 is in de JOVD een commissie aan het werk geweest met de exportproblematiek. 
Met name is door de commissie het beleid van de Nederlandse regering ter bevorde-
ring van de export van goederen en diensten bestudeerd en vervolgens geconfron,-
teerd met een liberale visie. 
Deze visie kwam met name tot uitdrukking in de verschillende standpunten die in 
motie-vorm aan JOVD congressen zijn voorgelegd gedurende het jaar. 
Daarnaast heeft ook de oost-westcommissie zich met deze problematiek bezig ge-
houden, hetgeen resulteerde in een nota DE TWEEDE MAND, over handelsrelaties met 
het oostblok. 

Nederlandse Antillen 

Een kleine commissie zou eind 1983 aan het werk gaan met de problematiek rond de 
Nederlandse Antillen, de status van Aruba ed. Daarbij zouden ook betrokken wor-
den de situaties in Indonesië en Suriname. 
Vanuit het hoofdbestuur zijn veelvuldige contacten geweest met de Raad voor de 
Bevrijding van Suriname van de heer  Chin  A Sen, en over dit onderwerp werd ook 
een motie aangenomen door een JOVD-congres. 
De Commissie Nederlandse Antillen zelf kwam echter niet goed van de grond, en 
is voor 1984 samengevoegd met de Commissie Latijns Amerika. 

Internationaal Jongerenwerk 

Over dit onderwerp is een landelijk kaderweekend georganiseerd op 9-10 april te 
Barchum met veel succes. Het blijft noodzakelijk om JOVD-ers goed in te voeren 
i.n de problematiekvan het internationale jongerenwerk, dat aan elkaar hangt van 
de afkortingen en tradities. Doorhet organiseren van weekends als deze is het 
kader van de JOVDdat inzetbaar is bij dergelijke bijeenkomsten in belangrijke 
mate verbreed. 

Europa 

Reeds een jaar vóór de Europese verkiezinen, te weten in juni 1983 op het con-
gres te Bunnik, besprak de algemene vergadering van de JOVD de resolutie EUROPA 
REPARATIE, die was opgesteld door Jan van Zanen en Jules Maaten. Europa Reparatie 
zal aan de basis liggen van de activiteiten van de JOVD in het kader van de Euro-
pese verkiezingen. 

Vredesbeleid 

Door de verantwoordelijke in het internationaal secretariaat voor vredesbeleid, 
Luc Pruijn, is gedurende 1983 een aanzienlijke hoeveelheid materiaal ontwikkeld 
ten aanzien van de Campagne Vrede en Vrijheid. Hier moeten met name het specia- 
le katern in Driemaster, de speciale nota en de affiche genoemd worden. Tesamen 
het de reeds sinds juni 1980 bestaande Oost West Nota zal dit materiaal ook ge- 
bruikt worden bij de discussie over de resolutie VREDE & VRIJHEID in 1984 
Hierbij moet ook melding gemaakt worden van de eerste contacten tussen een Neder- 
landse politieke jongerenorganisatie (de JOVD) en de Raad van Jongerenorganisaties 
in de USSR (KMO). Van 17 tot 22 april bezocht een JOVD-delegatie Moskou. Deze dele- 
gatie, die bestond uit Eric Brinckmann, Joost van Gilse., Carolien Harrems, Jules 
Maaten en  Annette  Schijvenaars, voerde in Moskou gesprekken niet o.m. de Sovjet- 
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Vrouwenraad, met het Comité voor Vrede en Samenwerking in Europa, met het Arba-
tov-instituut en niet de gastheren van de KMO. 
Met de bilaterale contacten hield zich een speciale Kerngroep bezig. 
Daarnaast nam Jules Maaten deel aan een IFLRY-delegatie naar Moskou en Tasjkent 
(10-16 april) en nam Eric Brinckmann deel aan een IFLRY-delegatie naar Polen 
(24-29 maart). Albert Kooiman was namens het NPIJ aanwezig bij een seminar van 
de CENYC over de all  European Youth  & Student  Cooperation  van 23-27 november in 

Düsseldorf. 

Jongerenjaar 1985 

In het kader van het Jongerenjaar 1985 is de JOVD in de persoon van haar vice 
voorzitter organisatie, Frank Rohof, actief geweest in de NPIJ Nationale Werk-
groep Jongerenjaar, terwijl andere JOVD-ers zich met speciale thema's bezig hiel-
den: Eli Leenaars (Minderjarigheid), Luc Pruijn (Vrede & Ontwikkeling), Jaap de 
Mare (jeugdwerkloosheid),Hans van Wuyckhuijse (Jonge Buitenlanders) en Albert 
Kooiman (Fondswerving en Publiciteit). 

Ontwikkeling 

De noord-zuid commissie van de JOVD heeft in 1983 haar nota EEN LIBERALE VISIE OP 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING afgerond, voor publicatie begin 1984. Daarnaast heeft 
het JOVD-hoofdbestuur een aantal JOVD-ers gevraagd zich actief bezig te houden 
met het oprichten van de Noord Zuid Stichting (Eric Brinckmann, Marco  Swart,  Luc 

Pruijn, Annelize van der Stoel en Jules Maaten). Deze mensen hebben in dat kader 
verscheidene contacten gelegd. 
Verscheidene JOVD-congressen bespraken moties over ontwikkelingssamenwerking, in-
gediend door de noord-zuid commissie. 

Zuidelijk Afrika 

Gedurende 1983 zijn een aantal contacten geweest met de diplomatieke vertegen-
woordiaersvan m.n. Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. In deze contacten is de 
mogelijkheid besproken van een delegatiebezoek aan zuidelijk Afrika. Dit bezoek 
kon, om financiële redenen uiteindelijk niet plaatsvinden. 
Binnen het district Noord van de JOVD heeft een werkgroep zich niet de zuidelijk 
Afrika problematiek beziggehouden. 

Atlantische Samenwerki 

Via de IFLRY zijn contacten geweest niet de zusterorganisaties in de USA en Cana-
da (de  Americans for Democratic Action  en de  Canadian Young Liberals)  en met 

de  United States Youth Council.  De mogelijkheid van een JOVD delegatie in. 1984 
is vast bestudeerd. 
Daarnaast is de commissie west-west relaties actief 
deren van de relatie Europa-Verenigde Staten.  
Annette  Schijvenaars werd uitverkoren als Nederlands 
bij de Verenigde Naties 1983, waarmee voor het eerst 
weer deze positie innam. 

Latijns Amerika 

De problematiek rond Latijns Amerika heeft in 1983 buitengewoon veel gewicht ge-
kregen in het JOVD beleid. Dankzij ondersteuning door  NCO  en Novib heeft een 
JOVD-delgatie (bestaande uit Eric Brinckmann, Annelize yam der Stoel, Jan van 
Zanen en Roelof Houwing) van 24 juli-9 augustus de liberale partij in Nicaragua 
kunnen bezoeken. Daarnaast bezocht aan het eind van de zomer een vertegenwoor-
diger van de Nicaraguaanse liberale jongeren (Bosco Abarca) de JOVD en heeft de 
JOVD een hoofdrol gespeeld bij discussies over Latijns Amerika in de IFLRY en de 
Liberale Internationale. 
Op het novembercongres van de JOVD is een miniresolutie over dit onderwerp be- 

bezig geweest met het hestu- 

jongerenvertegenwoordi ger 
sinds vier jaar een JOVD-er 



sproken. 
Eric Brinckmann en Annelize van der Stoel hebben deelgenomen namens de JOVD aan 
de IFLRY-delegatie aan midden Amerika. 

Onderdrukking onder druk 

Mede als uitvloeisel van de JOVD delegaties naar het midden oosten en Nicaragua 
zou eind 1983 een weekend Onderdrukking onder Druk plaatsvinden. BIJ dit week-
end werd nauw samengewerkt met verscheidene landencomitês en met Amnesty Inter-
national. Door de poststaking heeft dit weekend echter helaas geen doorgang kun-
nen vinden, 

Midden Oosten 

In 1983 heeft de JOVD ten eerste  male  een delgatie naar Jordanië, Syrië, de be-
zette westoever van de Jordaan en Libanon gezonden, als gast van de Arabische 
Liga. Dit bezoek vond plaats van 20mei tot 5 juni. De delegatie bestond uit 
Jules Maaten, Luc Pruijn, Herman  Vermeer,  Hans Veltkamp pn Rob  Vermeer.  

Lijst van JOVD-vertegenwoordiqingen in het buitenland 

De JOVD is het afgelopen jaar volop in het buitenland vertegenwoordigd geweest, 
waarvan onderstaand een overzicht. Als niet anders aangegeven vertegenwoordigen 
onderstaande mensen de JOVD, in andere gevallen het Nederlands Platform Interna-
tionaal Jongerenwerk (NPIJ), de International  Federation  of  Liberal  and  Radical 
Youth  (IFLRY) of de  Liberal  and  radical Youth Movement  of  the European Communities  
(LYMEC). 

25-27 februari Algemene Vergadering Europees Jeugdforum te Luxemburg. 
Marco  Swart (NPIJ) en Jules Maaten (IFLRY) 

27-28 februari IFLRY bestuursvergadering in Brussel, 
Jules Maaten (IFLRY). 

16-20 maart Conferentie van de  European Coordination  Bureau of Inter- 
national  Youth Organisations  (ECB) te Lyon over New Tech- 
nologies 
Peter Bessems (IFLRY). 

5-8 mei IFLRY seminar over  Economic Policy  and  the  Welfare State 
en IFLRY  Executive Committee  te'Sitges (Spanje). 
Jules Maaten (IFLRY) en Antoin Scholten. 

12-15 mei Congres van de CENYC in Stockholm. 
Marco  Swart  (NPIJ). 

29-30 juni  Informal Consultation  voor de All  European Youth  and Stu- 
dent  Cooperation  te Brussel. 
Jules Maaten (IFLRY). 

3-13 juli Training Course in het Europees Jeugdcentrum te Straats- 
burg. 
Albert Koo,iman (IFLRY). 

3-10 juli IFLRY seminar te'Straatsburg over  North South.  
Jules Maaten (IFLRY), Wilfried Derksen, Bernard Tilman, 
Liesbeth Weehuizen. 

23 juli-2 augustus IFLRY SUMMERCAMP georganiseerd door de JOVD in Groesbeek. 
Buitengewone algemene vergadering van het Europees 
Jeugdforum in Antwerpen. 
Jules Maaten (IFLRY). 

8-I1 september IFLRY-WFDY conferentie in Gummersbach, gevolgd' door een 
tweede  Informal Consultation  voor AEYSC in Bad Godesberg 
van 12-13 september. 
Albert Kooiman (IFLRY) en Jules Maaten (IFLRY). 

24 september LYMEC congres te West Berlijn. 
Antoin Scholten, Liesbeth Weehuizen en Jules Maaten. 



25-29 september IFLRY bijeenkomst over studentenbeleid in West Berlijn. 
Antoin Scholten, Liesbeth Weehuizen en Jules Maaten 
(iFLRfl. 

3-5 oktober IFLRY seminar in Stockholm over liberalisme in Latijns 
Amerika. 
Wi lfried Derksen. 

6-8 oktober Congres van de Liberale Internationale te Stockholm. 
Wilfried Derksen (IFLRY) en Jules Maaten (IFLRY). 

4-8 november . IFLRY conferentie in Straatsburg over Liberalisme in 
een Veranderend Politiek Spectrum. 
Jules Maaten (IFLRY)., Carolien Harrems en Albert Kooi-
man. 

9-11 november IFLRY CONGRES te Klingenthal (Frankrijk). Tijdens dit 
congres werd Jules Maaten verkozen tot voorzitter van de 
IFLRY. 
Carolien Harrems, Wilfried Derksen, Eric Brinckmann, 
Linda Bakhuis, Albert Kooiman, Jules Maaten (IFLRY), 
Jurjen 011ing, Liesbeth Weehuizen en Luc Pruijn. 

4-6 december IFLRY bestuur in Brussel. 
Jules Maaten (IFLRY). 

8-11 december ELD CONGRES te München. 
Herman  Vermeer  (LYMEC), Julius Reniarque (LYMEC) en Jules 
Maaten (LYMEC). 

17-18 december Europees Jeugdforum bijeenkomst over EG-ACS-relatie te 
Antwerpen. 
Frank Rohof (IFLRY). 

INTERNATIONAAL SECRETARIAAT: EN COMMISSIE BUITENLAND 

Aan het begin van 1983 bestond het internationaal secretariaat uit Jan van Zanen, 
Rob  Vermeer,  Luc Pruijn en Liesbeth Oomes. Het stond onder voorzitterschap van 
internationaal secretaris Jules Maaten. 
Gedurende 1983 werd Liesbeth Oomes vervangen door Linda Bakhuis, totdat Linda 
verkozen werd tot lid van het hoofdbestuur. Jan van Zanen en Rob  Vermeer  maakten 
plaats: voor Albert Kooiman en Johan Felius. 
Op 9 februari vond een bijeenkomst plaats van ahet internationaal secretariaat 
met de internationale contactpersonen uit JOVD afdelingen en districten. 
Na veel discussie werd gedurende dit jaar dat overleg geinstitutionaliseerd in 
de Commissie Buitenland, waarvan tevens de commissievoorzitters deel uitmaken. 
Deze commissie kwam in 1983 bijeen op 14 december. 



24 september te Amersfoort: 

- Boeing-incident 
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RESOLUTIES 

In 1983 werden de volgenderesoluties vastgesteld: 

Automatisering 
- Mediabeleid 
Europa reparatie 

- Onfhahkë1jkhèd (resolutie Dees) 
- Jeugdwerkloosheid 

De volledige teksten van deze resoluties zijn te vinden in de politieke 
vraagbaak 1980 1983 die eind april wordt uitgegeven. 

MOTIES 

In 1983 nam de JOVD op de volgende bijeenkomsten moties aan over: 

19 en 20 maart te Deventer: 

- inlevertermijn moties 
- aardappelmarktordening 
- positie aandeelhouders 
- radioaktiefafval 
- muziekbeleid 
tarieven openbaar vervoer 

- ziektenkostenverzekering 
- herverdeling van arbeid 
- JOVD VVD 
- beleid 
- dubbele inkomens 
aandelen 
organisatie (Noord) 

- Organisatie (Z.0.-Drente) 
- deregulering 
- krankzinnigenwet 
- kernwapenvrije gemeenten 
- privacybescherming 
arbeidstijdverkorting dooruitgesteld pensioen 

- contactpersonen binnen de VVD 
- Suriname 
- legeruitrusting 
- technologie en export 
- Afghanistan 
- begroting Ontwikkelingssamenwerking 
- schoning exportcijfers 
Zimbabwe 

- protectionisme 
- middenlange afstandsraketten 

12 en 13 november te Groningen: 

- racisme 
- alternatieve geneeswijzen 
- caravans 

25 en 26 juni te Bunnik: 

oositlé dienstplichtigen 
herverdeling van arbeid 
inkomstenbelasting 
presentatie resolutie 
pensioenrechten 
tweeverdieners 

- gelijkwaardige inkomensof- 
fers 

- bijstandswet 
sociaalbeleid studenten W.O. 

- jeugdlonen 
goedkeuring beleid 
institutionalisering export- 
loket 

- keuringswezen 
- volksrep. China/Taiwan/Ne- 
derland 

- vredesbeweging 



bezuinigingen 
studiefinanciering 
niededi'ngi ngsbe leid 

-. ambtenarenakties 
variabele dienstplicht 

- kartels, 
- internationale contacten 
- Centraal-Amerika 
- Namibië 

Grenada 
Zuid-Afrika 
'vredesdemonstratie en kruisraketten 

De volledige tekst van alle moties treft U aan in de Politieke Vraagbaak 
1980 1983, die.eind april zal worden uitgegeven. 

PERSVERKLARINGEN 

januari Presentatie conceptresolutie automatisering. 

De Sociaal-economische commissie van de onafhankelijke Jongeren Organisatie Vrij-
heiden Democratie heeft ,té Hattem de concept resolutie Automatisering" opge-
steld, welke resolutie .tijdens het voorjaarscongres, op 19 en 20 maart 1983, door 
5000 jongeren te Deventer zal worden behandeld. 
In de concept-resolutie pleit de commissie voor een snelle invoering van auto-
matiseringsprocessen daar dit onontkoombaar is door de ontwikkelingen in het 
buitenland. De overheid dient invoering in eerste plaats te bevorderen door mid-
del van het vereenvoudigen van procedures, zodat noodzakelijke aanpassingen zich 
sneller kunnen voltrekken. 
Bij invoering dienen de belangen van de werknemers beschermd te worden. De over-
heid moet daarvoor. medezeggenschapcontracten aangaande automatisering afsluiten 
met haar werknemers, hetwelk gevolgd dient te worden door soortgelijke afspraken 
in het bedrijfsleven. 
De toename van de werkloosheid mede door automatisering moet hethoofd worden 
geboden door middel van het verhogen van de economische groei. Op korte termijn 
kan herverdeling van arbeid de sociale pijn van de werkloosheid verlichten. 

24 januari Nederlandse contac ten met Palestijnse bevrijdingsorganisaties. 

Het hoofdbestuur van de onafhankelijke liberale jongerenörganisatie JOVD is van 
mening, dat het - een goede zaak zou zijn wanneer de Nederlandse regering en het 
parlement een intensiever contact gaan onderhoudén met de Palestijnse Bevrij-
dingsbrganisatie P.L.O. 
Howel het hoofdbestuur van de JOVD een aantal 'technische problemen zien in een 
diplomatieke band, b.v. in de vorm van een vestiging van een diplomatieke P.L.O.-
vertegenwoordiging in Nederland, acht het een beleid van formele ontkenning van 
het bestaat van de P.L.O. - dieper slot van rekening de enige bundéling van Pa-
lestijnse groepen is die realistisch gesproken het Palestijnse volk kan verte-
genwoordigen - een houding die de feitelijke situatie onrecht aandoet. 



flaar de mening van het hoofdbestuur van de liberale jongeren kan slechts in-
tensief contact met alle betrokken Dartijen ertoe leiden dat Nederland een 
stimulerende rol speelt bij het vredesproces in het Midden Oosten, zonder dat 
dit een explicite ondersteuning van de ene of de andere partij behoeft in te 
houden. Gewerkt moet worden aan een oplossing van de problemen, niet slechts 
aan een politieke getuigenis - die isolatie van een der betrokken partijen 
zou impliceren. Bovendien leidt een discussie over formalisering van bestaande 
contacten slechts de aandacht af van waar het werkelijk om gaat: namelijk het 
geven van inhoud aan die contacten, in welke vorm dan ook. 

Hierbij worden in herinnering geroepen de standpunten van de JOVD, dat de basis 
voor een oplossing gelegen dient te zijn in een gelijktijdige wederzijdse er-
kenning van de P.L.O. en de staat Israël, en dat de JOVD reeds altijd een warm 
voorstander was van het bestaansrecht van de staat Israël (binnen de grenzen 
van voor 1967) en van de nationale rechten van het Palestijnse volk. Nederland 
moet zich inzetten voor een brede dialoog met de betrokken partijen, teneinde 
radicalisering van een van hen te voorkomen, en ter ondersteuning van het be-
leid dat met de EG-partners werd uitgestippeld, aldus het JOVD-hoofdbestuur. 
Het sprak daarbij de hoop uit, dat de VVD-fractie in het parlement de betreffen-
de motie-van Weezel zou ondersteunen. 

12 februari JOVD steunt bevrijdingsraad  Chin  A Sen 

De steun aan de Raad voor de Bevrijding van Suriname van de SurinaamSeQL)d-Pre-
sident  Chin  A Sen dient drastisch tot te nemen, aldus het hoofdbestuur van de 
onafhankelijke organisatie van Liberale jongeren JOVD. 
Nederland mag niet passief blijven bij de daar plaatsvindende schending en van 
mensenrechten, en zeker niet gezien de grofheid en grootschaligheid waarmee 
het regime-Bouterse ze in Suriname bedrijft, zo maakte het JOVD-hoofdbestuur 
bekend na afloop van een drie uur durend persoonlijk onderhoud van een JOVD-
delegatie met de heer  Chin  A Sen. Dit gesprek vormde het eerste contact van 
de Raad met een Nederlandse politieke jongerenorganisatie. 

De delegatie constateerde dat de morele, maar vooral de financiële steun aan 
de Raad vanuit de Nederlandse samenleving volstrekt Onvoldoende is. De Neder-
landse pogingen in  Geneve  om tot een veroordeling van het Surinaamse schrik-
bewind te komen zijn niet meer dan een stap in de goede richting. 
Het voeren van een geloofwaardig beleid jegens Suriname impliceert  óók  krach-
tige ondersteuning van diegenen die de Surinaamse toekomst willen laten bepalen 
door alle Surinamers en door de Surinamers alleen, en dit op vreedzame wijze 
willeKwerkste1ligen, mede gezien de veroifFüiende berichten dat Suriname 
nu in de oost-west verhouding wordt betrokken als gevolg van de duidelijke 
aanwezigheid van Cubaanse militaire adviseurs en hun invloed. 

De JOVD delegatie bestond uit internationaal secretaris Jules Maaten, Jan 
van Zanen, Arnoud Passenier en Carolien Harrenis. 

10 maart Aktief JOVD lid naar Verenigde Naties 

Het Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk (NPIJ) heeft vandaag  
Annette  Schijvenaars (23  Jr.)  aangewezen als vertegenwoordigster van de Neder-
landse jongeren om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties. 

Samen met ambtenaren en diplomaten gaat zijvan half september tot half december 
1983 naar New York als volwaardig lid van de Nederlandse delegatie. Zij zal daar 
onder andere een rede houden over het jongerenbeleid. 

Politieke jongernorganisaties konden kandidaten opgevén. Zij werd namens de 
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) kandidaat gesteld. 
Zij was daar o.a. lid van het Hoofdbestuur en is voorzitter van de Emancipatie-
commissie. 



Daarnaast heeft zij al 
na de vergadering moet 
organisaties bezoeken 

twee jaar leservaring. 
zij drié maanden lang 
om haar bevindingen te 

Leservaring is belangrijk, want 
allerlei Nederlandse scholen en 
vertellen. 

20 maart Internationale uitspraken voorjaarscongres: 

Het JOVD congres in Deventer veroordeelde met kracht de schending van mensen-
rechtén in Suriname. Het ondersteunde de Raad voor de Bevrijding van Suriname 
van oud-president  Chin  A Sen en verzocht de Nederlandse regering en - samen-
leving hetzelfde te doen, De JOVD wijst echter de realisering van het herstel 
van de democratie en eerbiediging van mensenrechten door het inzetten van 
militairen van de hand. 

Ten aanzien van de voornemens van Minister Schoo, met betrekking tot het ont-
wikkélingssamenwerkingsbûdget sprak het congres Uit dat, ondanks de gewijzig-
de financiële en technische berekeningsmethoden de 1,5 % norm in 1983 en daar-
opvolgende jaren dient te worden gehandhaafd. 

Over de INF onderhandelingen in  Geneve  zie het congres van de onafhankelijke 
liberale jongeren dat bij het bereiken van de doelstellingen van een complete 
reductie van middellange afstandsrakkétten tot nul, om een gunstig resultaat 
te bespoedigen, van een interim accoord gebruik gemaakt mag worden, maar dat 
bijUitblij'end gunstig resultaat uitvoering van het dubbelbesluit in de 
loop Van 1984 onontkoombaar is. 

Het congres veroordeëlde de voortdurende bezetting van Afghanistan door buiten-
landse troepen, met name naar aanleiding van de recente berichten over het 
gebruik van chemische wapens aldaar. 

Tenslotte vroeg het congres van de OVD de Nederlandse regering om de massa-
moorden in Zimbabwe in VN-verband aan te kaarten. 

20 maart Binnenlandse uitspraken voorjaarscongres. 

Met grote meerderheid sprak het congres van de JOVD te Deventer zich Uit tegen 
verl.aing van de minimum jeugdlonen. Een motie van de afdeling Den Haag die 
juist voor zonverlaging pleitte, werd met overweldigende meerderheid verwor-
pen. 

De JOVD lanbouwcommissie. wist de congresgangers te overtuigen dat aardappel-
marktordening met als gevolg garantieprijzen voor de aardappels, juist over-
schotten in de hand werkt en het EG budget, extra belast. Vandaar dat in een 
motie het beleid in deze van de drie Centrale Landbouw Organisaties werd ver-
worpen. 

De .JOVD heeft duidelijk in een werkplan vastgelegd  eon  studie te zullen ver-
richten naar de rol van burgelijke ongehoorzaamheid in onze democratische 
samenleving. 

Het plaatsen van hordjesmet opschrift "kernwapenvrije gemeente" bij gemeen-
telijke invalswegen, vindt de JOVD pretentieus, niet van belang voor de inhou-
deijke discussie rond de kernwapens en wijst plaatsing van dergelijke bord-
jes dan ook af. 

Het storten van radioactief afval in zee werd door de congresgangers onder 
alle omstandigheden afgekeurd. De minister wordt opgeroepen één centrale op-
slagplaatsvoor radioactief afval te bestemmen op land. 

In een zeer uitgebreide en goed doordachte technische motie had de JOVD nogal 
wat kritiek op het beleid van minister Smit-Kroes inzake de voorgestelde ta- 
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riefsverhogingen en dat de percentages pas vastgesteld mogen worden wanneer: 
a. zicht is op de effecten van de fikse tariefsverhogingen op 1 april a.s. 
b. een beter beeld is verkregen van de te verwachten ontwikkeling in de te-

korten, waarbij effecten van nieuwe trends in loonkosten, energieprijzen 
en rentetarieven zijn ingecalculeerd. 

c. alternatieven voor de voorgestelde maatregelen zijn bestudeerd, met name 
de alternatieven die door de vervoersmaatschappijen zijn of zullen worden 
voorgesteld. 

d. de mogelijkheden vooraridere maatregelen dan tariefsverhogingen grondiger 
zijn onderzocht. 

16 april JOVD delegatie naar Sovjet Unie: 

Een delegatie van de onafhankelijke organisatie van liberale jongeren, JOVD, 
zal maandag 18 april vertrekken voor een vijfdaags bezoek aan de hoofdstad van 
de Sovjet Unie, Moskou. De JOVD delegatie gaat op uitnodiging van het comité 
van jeugdorganisaties in de Sovjet Unie, het K.M.O. 

Tijdens het bezoek, dat met name dient voor de besprekingen van toekomstige 
uitwisselingen, zullen ook gesprekken plaatshebben over de situatie in 
Europa en mogelijkheden om de spanning.te verminderen, over de rechten van 
jonge vrouwen in beide landen en over jeugd-, en jongerenwerk. 

Dit kennismakingsbezoek is het eerste sinds lange tijd van een Nederlandse po-
litieke jongerenorganisatie aan de Sovjet Unie. De delegatie van de liberale 
jongeren bestaat uit Eric Brinckrnann (landelijk voorzitter JOVD), Jules Maa-
ten (internationaal secretaris JOVD), Joost van Gilse (algemeen secretaris JOVD), 
Carolien Harrems (JOVD vertegenwoordigster in het Politiek Jongeren Kontakt) 
en  Annette  Schijvenaars (voorzitter LIOVD emancipatie cie en dit jaar vertegen-
woordigster bij de Verenigde Naties). 

21 april Alternatieve nul-optie: 

De delegatie van de. onafhankelijke liberale jongerenorganisatie JOVD heeft 
tijdens haar gesprekken in Moskou de suggestie voor een alternatieve nul-op-
tie op tafel gelegd. 

Dit alternatief houdt het afzien van de plaatsing van kruisraketten en  Per-
shing  11 door de N.A.V.0. in ruil voor ontmanteling van de aanwezige SS-20 
raketten in, waarbij Warschau-Pact en N,A.V.0. verder zouden moeten vertrou-
wen op de wapens zo als die reeds aanwezig waren voor plaatsing van SS-20 begon, 
zoals de SS-4 en SS-5 aan Russische zijde en Franse en Britse Wapens alsmede 
conventionele N.A.V.0. wapens in West-Europa. 

De liberale jongeren zijn in Moskou op uitnodiging van het comité van jeügdor-
ganisaties in de Sovjet Unie (K.M.0J. 

De delegatie keert vrijdagmiddag 22 april as. terug uit Moskou en zal om 
14.50 uur landen op Schiphol (vluchtnr.  IF  732). 

22 juli JOVD bezoekt Nicaragua: 

De onafhankelijke l.iberale.jongerenorganisatie, de JOVD,  'zendt op uitnodiging 
van de onafhankelijke liberalen van Micaragya een delegatie naar dit Midden-
Amerikaanse land. 

In de periode van 24 juli tot 17 augustus zullen zij naast gesprekken met 
politléke leiders aldaar ook projecten in Managua en San Carlos bezoeken die 
gesteund worden door de steden Amsterdam, respectievelijk Groningen. 

De delegatie staat onder leiding van de JOVD voorzitter Eric Brinckmann en naast 
hem nemen deel aan de delegatie Jan van Zanen, Anne-Lize van de Stoel (gemeen- 



teraadslid van Amsterdam) en Roelof Houwing (gemeenteraadslid van Groningen). 

22 juli JOVD bezoekt Nicaragua: 

De liberale jongerenorganisatie JOVD zal van 24 juli tot en met 17 augustus 
a.s. op uitnodiging van de PLI (partido Liberale Indepediente) en de JLI 
(Joventudes Liberale Indepediente) een officel •bzoek brengen aan Nicaragua. 

De delegatie zal bestaan uit de landelijke voorzitter - Eric Brinckmann uit 
Rotterdam, de oud-landelijk voorzitter en huidige VVD gemeenteraadslid in Gro-
ningen.Roelof A. Houwing mevrouw Anne-Lize E.C. van der Stoel VVD gemeente-
raadslid in Amsterdam en oud landelijk vice-voorzitter en lid van het inter-
nat1naâl secretariaat van de JOVD Jan H.C. van Zanen uit  Edam.  

De delgatie zal gesprekken voeren met voor en tegenstanders van het Sandi-
nistische regime. Politieke partijen, jongerenorganisaties, werknemers- en 
werkgeversorganisaties, vrouwenorganisaties en deskundigen op het gebied van 
onderwijs en volksgezondheid zullen worden bezocht. 
Gesproken zal worden met aartsbisschop van Managua Obande V Bravo en de minis-
ters van Buitenlandse Zaken (D'Escoto), Cultuur (Cardenal) en van Economische 
Zaken en tevens de leider van de PLI (Godoy). Daarnaast zullen bezoeken worden 
gebracht aan diverse ontwikkelingensprojecten in Matagalpa (Novib) en in San 
Carlos. 

Het bezoek van de liberale jongeren staat in het teken van het Midden Amerika 
beleid van JOVD en geldt als follow-up van de eerder bezoeken door de IFLRY 
(International  Federation  of  Liberal  and  Radical Youth),  waarvan de JOVD een 
lid organisatie is. En het bezoek is tevens startpunt voor meer aandacht in het 
scholings- en vormingsprogramma van de JOVD voor ontwikkelingsproblematiek in 
het algemeen. 

De JOVD hoopt door een open dialoog de liberale en democratische krachten in 
Midden-Amerika te ondersteunen en aldus bij te dragen tot het vredesproces in 
de regio. 

13 november Binnenlandse _uitspraken _najaarscongres: 

De JOVD heeft het afgelopen weekend in Groningen haar najaarscongres gehouden. 
Doordat de ledenvergadering de herstructurering van het hoofdbestuur goed keur-
de, wordt het mogelijk voor de JOVD alerter te reageren op de directe actuele 
politieke situatie. 

Centraa: stond q.,  dit congres de problematiek op de jeugdwerkloosheid. De JOVD 
erkent de noodzaak van de bezuinigingen en ondersteunt de visie van economis-
ch herstel op langere termijn. De werkloosheid onder de jeugd is ondertussen 
op een onaanvaardbaar hoog niveau, het wachten op economisch herstel kan cata-
strofale gevolgen hebben. 
'1erkloze jongeren dreigen te vervreemden van de maatschappij en verliezen 
het vertrouwen in de politiek en vervallen in apathie en agressie. Het JOVD 
korte termijn beleid stoelt op vereenvoudiging van vergunningenstelsel, in-
komensgarantie jongwerkénde, werken met behoud van uitkehngen arbeidstijd-
verkorting. Verlaging van de minimumjeugdlonen vindt de JOVD onaanvaardbaar. 
Deze punten zijn de kern van het JOVD jeugdwerkgelegenheidsplari. 

Bij de behandeling van de binnenlandse moties sprak het congres zich uit over 
de problematiek over de studiefinanciering. De JOVD is van mening dat de Mini-
ster al in 1984 moet overgaan tot een van de ouders onafhankelijk stelsel van 
de studiefinanciering, dit geldt voor alle studenten aan HBO en Universitair 
onderwijs. De hoogte van de studie toelage moet naast de kosten van levens-
onderhoud en studiekosten ook in de kosten van recreatieve bezigheden kunnen 
voorzien. 



De JOVD ondersteunt de gedachte van Staatssecretaris Hoekzema om een stelsel 
van  variable  diensplicht in te voeren. De beloningsstructuur moet overeen-
komstig zijn aan vrijwillig dienenden in dezelfde functie. 

Het JOVD congres nam een motie aan waarin zij uitsprak dat de regering en het 
parlement de op 29 oktober wederom duidelijk gewoerden onvrede tegen de voort-
gaande nucleaire bewapening zeker niet zonder meer naast zich kunnen neer 
leggen. Wel moet duidelijk zijn dat uiteindelijk het parlement beslist. Het 
congres meent dat Nederland volgens schema voort moet gaan met de voorberei-
dingen tot plaatsing van de kruisraketten. Het besluit tot plaatsing dient ge-
nomen te worden wanneer de p'aatsing volgens schema aan de orde is. Echter 
wanneer de Sovjet :Unie de onderhandelingen in  Geneve  afbreekt, dient het parle-
met onniiddelijk tot plaatsing te besluiten. Het JOVD congressprak zich uit te-
gen enige vormva militaire interventie door de VS in Centraal Amerika. De 
Europése landen dienen met economische middelen de aanzetten tot democratisering 
te ondersteunen. 

De internationaal secretaris van de JOVD, Jules Maaten; werd de afgelopen 
week de voorzitter van de International  Federation  of  Liberal  and  Radical Youth  

(IFLRY). 

Het congres veroordeelde de wijze van actie voeren van ambtenaren en riep de 
ambtenaren bonden op de acties te beëindigen, omdat deze ervaren worden als 
misbruik van de monopoliepositie die de overheid op diverse terreinen van het 
dagelijks leven heeft. He.t congres •bepleit wel dat zo spoedig mogelijk de pak 
ketvergelliking van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven zal plaats-
v'nden, 
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