


INHOUD 

blz. 1 Inleiding 

blz. 2 Voorwoord 

blz. 3 . Hoofdbestuur 

blz 4 Algemeen secretariaat 

blz 6 Propaganda en informatiemateriaal 

blz 7 Driemaster 

blz. 7 Adviesraad 

blz 8 Commissie van beroep 

blz 8 Reglementenadviescommissie 

blz. 9 Notulencommissie 

blz 9 Kascommissie 

blz 10 Lustrum 

blz. 10 Bezetting 

blz. 11 Organisatie 

blz 11 Congressen en BAV's 

blz. 13 .. . VVD - JOVD 

blz. 14 . ,. . . 
. . Vo'ming en Scholing H 

blz 15 Public Relations 

blz. 16 Ledenwerving 

blz. 17 Binnenlandse Politiek 

blz. 24 
.,, . Internationale Politiek 

1. 



VOORWOORD 

Beste lezers, 

Voor U ligt het ja'verslag 'over 1984 van het hoofdbestuur van de JOVD. 
1984, eenjaar waarin erhee'l veel is ijebeurd. 
Alleen al omdat het het eerste jaar was dat het hoofdbestuur functioneerde met 
een nieuwe sameriste'lling:'15 mensen. Hierdoor kreeg vooral de politieke hoek 
meer aandacht. Hierover en over de activiteiten van organisatorische aard en 
op het gebied van Vorming en,Scholing leest U alles in dit jaarverslag. 

1984 was natuurlijk eenbelangrijk jaar omdat de JOVD, zijnde opgericht in 
1949, 35 jaar "jongen liberaal was. Een feit dat gevierd werd meteen lus-
trumconrés', ̀ééen lUstrumalmanak, een borrel enz. 

Er gebeurde ook minder plezierige dingen op 4 juni werd het algemeen secreta-
riaat bezet door "vredesactivisten, die op zeer ondemocratische wijze aan de 
wereld duidelijk maakte dat zij geen kruisraketten wilden door het personeel 
dat aanwezig was hardhandig eruit te zetten, alles door elkaar te gooien en te 
stelen. 

De belangrijkste gebeurtenis in 1984 echter, die ook voor de toekomst de meeste 
gevolgen zal hebben"wás  ht  sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de 
VVD, die een eindemaaktea'an een jarenlange discussie over de positie van de 
JOVD. 

Als enigeén oñ'afhankeiijkd 'liberale jongerenorganisatie gaat de JOVD 1985 in. 
Een uitdaging omook in 1985 weer veel jongeren bij de politiek te betrekken 
en ons liberaal te profileren. 

Namens het hoofdbestuur , 

met vriendelijke groeten en hoogachting, 

Linda Bakhuis ' 

algemeen secretaris '  
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HOOFDBESTUUR 

1984 was het eerste jaar dat het hoofdbestuur in haar nieuwe samenstel-
ling met 15 ledenheeft gefunctioneerd. Op 1 januari 1984 was de samen-
stelling als volgt: 

voorzitter Herman  Vermeer  
vice voorzitter politiek Antoiin Scholten 
vice voorzitter organisatie Frank Rohof 
algemeen secretaris Julius Remarque 
penningmeester Luit Tebbens Torringa 
internationaal secretaris Jules Maaten 
secretaris bestuurlijk juridische zaken Eli Leenaars 
secretaris sociaal economische zaken Jaap de Mare 
secretaris ecologische zaken Peter Bessems 
secretaris welzijnszaken Linda Bakhuis 
secretaris internationale zaken a.i. Luc Pruijri 
secretaris vorming en scholing Wim Hoving 
secretaris public relations Arthur Fickel 
secretaris politieke campagnes Bertus van Weezenbeek 
secretaris ledenadministratie. Femmeke Weide 

Op 8 december zijn Bertus van Weezenbeek en Wim Hoving tussentijds af-
getreden. Daarom bestond er op 31 december 1984 een vacature voor de 
functies secretaris politieke campagnes en secretaris vorming en scho-
ling. In de functie tweede secretaris is in afwachting van nadere.be-
sluitvorming niemand benoemd. Op 31 december 1984 was de samenstelling 
van het hoofdbestuur als volgt: 

voorzitter Julius Remarque  
vi  ce voorzitter politiek Antoin Scholten 
vice voorzitter organisatie' Marcel Gubbels 
algemeen secretaris Linda Bakhuis 
penningmeester . Luit Tebbens Torringa 
internationaal secretaris Frank Rohof 
secretaris bestuurlijk Juridische zaken Eli .Leenaars  
secretaris sociaal economische zaken Jaap de Mare 
secretaris ecologische zaken Peter Bess ems 
secretaris welzijnszaken ..............Roei van Goudoever 
secretaris internationale zaken . Albert Kooiman 
secretaris vorming en scholing . vacature 
secretaris public relations . Arthur Fickel 
secretaris politieke campagnes vacature 
tweedesecretaris . vacature 

Het hoofdbestuur (of het dagelijks bestuur) kwamin 1984 25 keer bij ei - 
kaareri wel op: 

08 januari HB-vergadering te Amsterdam 
17 januari OB-vérgadering te Zwolle 
29 januari HB-vergadering te Amsterdam 
14 februari DB-vergadering te Zwolle 
26 februari HB-vergadering te Amsterdam 
04 maart HB-vergadering telefonisch 
13 maart DB-vergadering te Zwolle 
25 maart HB-vergadering te Amsterciam 
10 april DB-vergadering te Zwolle 
27 ar'il . HB-vergadering te Hattem 
03 juni 

. 
HB-vergadering te Amsterdam 

12 Juni DB-vergadering te Zwolle 
22 jüni: HB-vergadering te Kerkrade 
01 juli HB-vergadering te Amsterdam 
27/29 juli HB-vergadering te  Austerlitz  



14 augustus H5-vergadering te Amersfoort 
23 augustus DB-vergadering te Zwolle 
09 september H13-vergadering te Amsterdam 
25 september . DB-vergadering te Zwolle 
14 oktober HB-vergadering te Amsterdam 
25 oktober DB-vergadering te Zwolle 
04 november HB-vergadering te Amsterdam 
2.7 november 08-vergadering te Zwolle 
08/09 december HB-vergadering te Oostérhesselen 
2ò  december DB-vergadering te Zwolle 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Personele bezetti ng 

Gedurende heel 1984 heeft Danille de Kruijff op het secretariaat ge-
werkt.  Lilian  Sarimin was in vaste dienst tot 1 februari. Daarna heeft 
zij nog regelmatig de JOVD bijgestaan door in drukke tijden op het se-
cretariaat bij te springen. Agnet Nestra werkte tot 1 december af en toe 
op het secretariaat totdat zij in vaste dienst trad in het kader van de 
werkgeegenheidsverruimende maatregel (WVM) van het ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid 

Op het algemeen secretariaat waren altijd één of meer hoofdbestuursle-
den aanwezig en het secretariaat is regelmatig bijgestaan door een aan- 
tal enthousiaste JOVD-leden. . . 

Huisvesting 

Het secretariaat heeft in 1984 twee vrij .kleine ruimtes tot haar be-
schikking gehad. De bovenste ruimte werd gebruikt als opslagruimte van 
papier en propagandamateriaal, voor het archief, .als redactielokaal voor 
de Driemaster en als productieruimte van congresboeken, HB-info's, no-
ta's, e.d.. De onderste ruimte werd gebruikt-voorde werkzaamheden van 
het personeel, de computer en decopiermachine. 

De financiele positie van de eigenaar van het Stikkerhuis, de Stikker~  
stichting, was Vrij slecht. De JOVD betaalt relatief veel, huur voor de 
plm, 50 m2 die zij gebruikt. De VVD heeft in 984,  net als vorig jaar, 
de JOVD extra subsidie gegeven om;dbor'.te betalen aande Stikkerstich-
ting, waardoor het verblijf van de JOVD in het Stikkrhuis gecontinueerd 
kon worden. . . . 

Er bestond voor de JOVD geen contractuele verplichting om de huisvesting 
in het Stikkerhuis te continueren Besloten wordt dat naar een grotere 
ruimte zal worden gezocht voor eenzelfde huurprijs als in 1984 werd be-
taald (zonder de VVD-subsidie). .. 

De huur van de twee ruimtes in het $tikkerhuis is eind december opgezegd 
per 1 juli 1985 

Werkzaamheden 

Ook in 1984 kon  ,ht  secretariaat. met recht het bruisend centrum van de 
verenigingworden genoemd: heel veel werk werd er verzet, 

Een aantal aanschaffingen zijn er ,  gedaan om dit werk wat sneller te la-
ten verlopen. Zo is ereen vergaarmachine gekocht die goede diensten doet 
bij het vergaren van o.a. congresboeken en UB-info's. In maart is er een 
copiëermachine gehuur via, hetRIBwaardoor er goedkoper .gecopierd kon 
worden. Tot dantoe. werd het apparaat van de Stikkerstichting gebruikt. 
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Hieronder volgt .een:globale° opsomming van de secretariaatstaken: 

het beheren van het archief 
- het bijhouden van notulen van vergaderingen (hoofdbestuur, dagelijks 

bestuur, adviesraad en congressen) 
- het uitbréngen van de jaarverslagen 
het voeren van de correspondentie 

- het uitgeven van deHB-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  corn- 

missies 
- het beheren en verkopen van propaganda en informatiemateriaal 
- het verzenden van informatiepakketten en welkornstpakketjes 
- het coördineren van het hoofdbestuur en haar aktiviteiten 

het voorbereiden van hoofdbestuursvergaderingen 
- het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursléden 
- het voeren van de ledenadministratie 
- het berekenen en voorbereiden van de maandelijkse afdrachten 

• - het innen van de contributie 
- het (gedeeltelijk) uittypen van de Driemaster 
- het voeren van een personeelsbeleid 
- het fungeren als vraagbaak voor de vereniging en voor iedereen daar- 
buiten 

- het uittypen en versturen van persverklaringen 
- het uitwerken en versturen van cursusverslagen 

HB-i nfo 

HB-info, het mededelingen en informatieblad van het hoofdbestuur, ver-
scheen in 1984 tien keer. In maart, juni en oktober werd er als bijlage 
een congresboek meegestuurd. Deze congresboeken bevatten alle congres-
voorstellen, zoals conceptresoluties en moties en de ingediende amende-
menten. 

Ledenadministratie 

Begin 1984 is,de computer op het algemeen secretariaat geTnstalleerd. 
Ayold Reñé heeft voor de JOYD veel werk verricht door een programma te 
schrijven voor de ledenadministratie dat aan alle wensen beantwoordde. 
Na een aantal kinderziektes functioneerde de computer naar tevredenheid 
en waren er veel gebruiksmogelijkheden. Zo ku.çrnen de etiketten van de 
Driemaster, voor de H13-info en voor afdelingen afzonderlijk worden uit-
gedraaid. Alle afdelingen kregen maandelijks een ledenlijst toegestuurd 
die geheel was bijgewerkt. Ook produceert de computer de acceptgirokaar-
ten voor de contributie. 

Een gevolg van deze automatisering was dat de functie van de tweede se-
cretaris voor een groot (iel overbodig was geworden.Deze functiels op 
het novembercongres opgeheven.  Pe  ledenadministratie werd doorhet alge-
meen secretariaat verricht vanaf november onder verantwoordelijkheid 
Van de algemeen secretaris. 

Ook de contributie inning verliep via het algemeen secretariaat Er zijn 
drie acceptgirokaarten direct aan de leden verzonden, in december '83 en 
februari en mei '84. 
De vierde herinneringskaart werd verstuurd aan de afdeling van de. wanbe-
taler en wel in september. 



Propaganda- en informatiemateriaal 

In 1984 was het assortiment informatie- en propagandamateriaal zeer uit-
gebreid. Er kon wederom een toename van de afzet van materiaal geconsta-
teerd worden. 

De met een* aangegeven zaken zijn dit jaar toegevoegd aan het assorti-
ment. 

Het volgende materiaal was in 1984 verkrijgbaar-,  

FOLDERS 

voor een energiek beleid 
stem niet, vecht zelf 
werk 
emancipatie S  
noord-zuid samenwerken 
politiek 'ook jouw-zaak. ' 
anti racisme- 

VRAAGBAKEN 

organisatorische vraagbaak 
adressenvraagbaak 
vraagbaak gemeentepolitiek •  

• pOlitieke vraagbaak • •• 

map 'politiek, ook jouw zaak', 

NOTA'S 

oost-west nota 
VN en de bevrijdingsbewegingen 
toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal tot de EEG 
jeugdwerkloosheid'in de EEG 
.VNhandvest als.handvat 
bundel sociale zekerheid 
zwartboek justitie 
de tweede mand 
vrede & vrijheid 
rondom China 
het bestuur der universiteit de WW en WWO '84vergéleken* 
nota midden-oosteñ4 
nota automati5ering.4 
nota milieu* 
nota jeügdwerkThosheid* 

DIVERSEN .•. • 

ter  introductie 
liberalisme in beweging 
wegwijs. in politiek Nederland 

• huishoudelijk reglementi statuten, reglement van orde 
modelreglemeit voor afdelingen enistricten 
uïtg Telderstichting 'de lberalen' 
detoekomst van de parlementaire democratie S  
L.E.F. 
info blad Jong en Liberaal 
oude Driemasters 

RECLAMEMATERIAAL 

buttôns •. 

stropdassen 
damesshawls*  S  
affiches (groot, blanco, klein, vrede en vrijheid, antiracisme) 
pennen 
lustrumalmanak- 



aanstekers * 
speldjes (steek- er, brochespeidjes) 
tassen (lang en kort hengsel) 
stickers  (liberals  do  it freely  & jong en 
briefpapier. 
enveloppen 
JOVD-vlaggen (groot en klein)*- 

liberaal & anti racist) 

sweaters% 
JOVD-wijn 

DRIEMASTER 

De Driemaster verscheen in 1984 tier, maal. Wilfried Derksen heeft het 
• gehele jaar als hoofdredacteur gefunctioneerd,.. 

De samenstelling van de redactie was aan het bëgi.n yan het jaar als 
volgt: 

Wil.fried Derksen (hoofdredacteur) 
Paul Yntema 
Kees Fli.1y,t 

•.. 

Carolien Harreïns, 
tilirich Schr6der 

H 

De samenstelling van de. redactie was op 31 december 1984 als volgt: 

WI ifried Derksen (hoofdredacteur). ., . •• S  

Auke Baas  
Ingrid  de Groen 
El.ise Fokking . •• 

Jurjen  Oiling  

Stichting Driemaster 

Eind 1984 heeft het hoofdbestuur de Stichting Driemaster opgeheven daar 
deze geen activiteiten ontplooide. 

ADVIESRAAD . S'  

Vanaf 1 januari heeft de adviesraad officieel gefunctioneerd. De advies-
raad heeft het hoofdbestuur over de meest uiteenlopende onderwerpen van 
advies gediend 

Er is vergaderd op 28/29 april., 25 augustus en 22 december. 
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COMMISSIE VAN BEROEP 

Op 1 januari 1984 was de samenstelling van de commissie van beroep als 
volgt: 

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) 

Na de statutenwijziging die op het novembercongres had plaatsgevonden 
was het noodzakelijk dat, de commissie van beroep uit een eerste en een 
tweede kamer bestond. 

I 

Leden van de eerste kamer van decommissie van beroep waren op 31 decem-
ber 1984: 

Gijs de Vries (1985, herkiesbaar) voorzitter 
Frank de Grave (1986, herkiesbaar) secretaris  
Wander  Blaauw 

Plaatsvervangende leden 

Johan Remkes 1985, niet herkiesbaar 
Arietta Blok 1986, niet herkiesbaar 

Op grond van art 24.3 van de landelijke statuten heeft het hoofdbestuur 
tijdens haar vergadering van 8/9 december 1984 de ledén en plaatsvervan-
gende leden van de tweede kamer van de commissie van beroep benoemd, te 
weten als leden 

Marco  Swart  
Herman  Vermeer  
Jan van Zanen 

en als plaatsvervangende leden:  

Wander  Blaauw 
Joost van Gilse 
Wim  Having  

Het hoofdbestuur zal tijdens de komende ' algemene vergadering in maart 
1985 verantwoording afleggen over haar genomen besluit, inzake de twee-
de kamer van de commissie van beroep 

REGLEME NTENADV I ESCOMMI SS IE 

De reglementenadviescommissie heeft in april 1984 haar rapport 'régle-
mentenherziening 1984' aangeboden aan het hoofdbestuur, wat daarna ter 
kennisgeving en voor discussie is gestuurd aan de afdelings- en dis-
trictsbesturen. Op  9 juni 1984 heeft er te Amersfoort een deelraad 
plaatsgevonden, waar het rapport besproken is in aanwezigheid van enke-
le leden van de reglementenadviescommissie. Medio augustus heft de com-
missie de conceptwijzigingsvoorstellen gepresenteerd aan de vereniging. 
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Tijdens de algemene vergadering te Nijmegen, dd. 17/18 november 1984, 
zijn de voorstellen na amendering aangenomen. 

Een belangrijk verschil niet het verleden is, dat de positie van de af-
delingen is gewi.jzigd,.namelijk van een onderdeel van de landelijke or-
ganisatie naar informele verenigingen. 

De reglemeritenadviescommissie zal begin 1985 worden ontbonden, nadat al-
le werkzaamheden voortkomend uit de reglenientswijzi•girtgen zijn uitge- 
voerd. Het hoofdbestuur zal verder wel overwegen in hoeverre zij bijge-
staan wenstte blijven van een juridische adviescommissie. 

NOTIJLENCOMMIsSI E 
.. 

Hierin hadden aan het begin van het jaar zi, tting als leden: 

Bernard Tilman 
Rudolf Wiersinçja 
Marion Eberson 

Plaatsvervangende leden: 

Wi in , HOVing 
Wiifried Derksen 
Car,ölien Harrems 

Besloten werd tijdens het novembercongres om, in het kader van .de 'sta- 
tutenwijziging denotulenconmissie af te schaffen. Vooruitlopend op 
dit besluit'zijn er op de jaarlijkse algeniene'.vergadering in juni geen 
leden in de notulencommissie benoemd, 

KAS COMMISSIE 

Hierin hadden aan het begin van het jaar zitting: 

Leden: 

Titia Siertsema 
Adriaan Geelhoed 
Rob  Vermeer  

Plaatsvervangende leden: 

Reinier Schenk 
Cor Bralten 
Jan van Zanen 

Op de jaarlijkse algemene vergadering te Kerkrade stelde de commissie' 
zich als volgt samen; 

Leden: 

Huub Hieltjes 
Hans Koppen 
Adriaan Geelhoed 

Plaatsvervangende leden: 

Robert van Eijck 
Peter Engels 
Albert de Vink 



LUSTRUM 

Zijnde opgericht in 1949 vierde de JOVD dit jaar haar 357-jarig bestaan 
Het hoogtepunt van de viering was het lustrumcongres in maart in het 
Hiltonhotel te Rotterdam met als sprekers de heren Nijpels, Verhoffstadt 
en Geerts erna 

Daarvoor was men echter al zeer druk aan de slag geweest met het verza- 
melen van allerlèi niateriàal over de JOVD in de afgelopen 35 jaar, wat 
resulteerde in een schitterende lustrumalmanak. 

Op 12 mei vond er een reUriie plaats van oud-hoofdbestuurleden. Na veel 
opsporingswerk was het mogelijk om een groot aantal ex-collega's bij el-
kaar te halen en er waren tijdens de borrel dan ook veel sterke verha-
len uit vroeger tijden te horen; 

BEZETTING 

Het was 4 juni toen de JOVD opgeschrikt werd doordat een grote groep 
'mensen' het Stikkerhuis binnendrong. De bedoeling van dè bezetters was 
om de ruimte van de VVD-Amsterdam te bezetten en toen het JOVD secreta-
riaat ook in het Stikkerhuis aanwezig bleek namen ze dat er ook maar 
bij.. 

Ze wilden hiermee protesteren tegen de stationering van kruisraketten 
in Nederland. 

Het personeel werd op hardhandige wijze uit het secretariaat gezet Al-
les werd door elkaar gegooid. Al het geld, postzegels e.di werden gesto- 
len en het ledenbestand werd meegenomen. Een geluk bij een ongeÏUkwas 
dat de bezetters van plan waren om het secretariaat als aktiecentrurn te 
gebruiken en daarom geen vernielingen hebben aangericht, zoals ze wel 
op het kantoor van de VVD-Amsterdam hebben gedaan. 

Diezelfde avond heeft de ME het pand nog ontzet en een groot aantal ar- 
restaties verricht, ' 



ORGANISATIE 

a. Districten 

Tijdens de algemene vergadering te Groningen, november 1983, is een be-
sluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement aangenomen, zodat 
voor de oprichting van een district geen twee afdelingen meer nodig zijn 

Hierdoor stond de oprichting van district Zeeland, aangezien er maar 
dén afdeling bestaat in de provincie Zeeland, niets meer in de weg. Na 
enig uitstel zalop 22 februari: 1985 het district Zeeland officieel wor-
den opgericht. 

b. Afdelingen 

• NIEUWE AFDELINGEN 

Deurne 
Liemers 
Bunnik 
Maastricht (heroprichting) 
GoéreeOverflakkee 

OPHEFFING AFDELINGEN 

Over-Betuwe 
Zuid Hollandse Eilanden 

NAAMSWIJZIGINGEN 

Hilversum werd 't Gooi e.o. 

Er werden in 1984 al enige voorbereidingen getroffen voor de oprichting 
van nieuwe afdelingen. '• 

De volgende afdelingen zullen begin 1985 worden opgericht: 

Zuid West Utrecht 
's-Hertogenbosch  (heropri chti ng) 
Zeist (heroprichting) 
De Bilt/i3ilthoven 
Doorn 
Hoekse Waard 

Tijdens de algemene vergadering te Rotterdam, maart 1984, werd door de 
vergadering een besluit aangenomen, waardoor het hoordbestuur de bevoegd-
heid kreeg om een ontheffing toe te staan op artikel 11.8 van het huis-
houdelijk reglement, inzake de gemeente Amstelveen be leden van de JOVD 
woonachtig in het studentencomplex Uilenstede in de gemeente Amstelveen 
zijn automatisch lid van de afdeling Amsterdam 

In het najaar van 1984 werd, een begin gemaakt met de 'herindeling van de 
afdelingsgebeden, welke herindeling begin januari 1985 zal worden afge-
rond, 

CONGRESSEN EN  BAY'S • 

In het verenigingsjaar 1984 werden drie congressen en één extra buiten-
gewone algemene vergadering georganiseerd. 



Op 10. en 11 maart vond in het  Hilton  hotel te Rotterdam het lustrum-congres 
vanJ  JOVD lis De JOVD vierde hier uitbundig haar 35-jarig bestaan 
Het congres had géen speciaal thema. 
Sprekers waren Ed Nijpels, en  Guy  Verhoffstadt(partijleider van de Belgische 
zusterpartij van de VVD, de DVV) en onze erevoorzitter dhr. Geertsema. 
De werkpiannen voor 1985 voor het ministerie van WVC werden vastgesteld 

Desamensteiling van hoofdbestuur bleef ongewijzigd. 

Op 23 en 24 juni vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats te Kerk- 
rade. H 

Op het programma stonden de resolutie drugsbeleid en de resolutie Vrede 
en Vrijheid. 
Sprekers waren twee Amsterdamse gemeenteraadsleden, de heren van Dijk en 
Cnoop-Koopmans en de heer de Hoop-Scheffer, Nederlands ambassadeur bij de 
NAVO. Het congres werd geopend door dhr. P.I. Derks, voorzitter van de 
VVD kamercentrale Limburg. 
Jules Maaten trad af als internationaal secretaris. Hij werd hierin opge-
•volgd door Frank Rohof waardoor de functie van vice-voorzitter Organisa-
tie vrijkwam. In deze functie werd Marcel Gubbels benoemd. 
Fenimeke Weide trad af als tweede secretaris. In haar plaats werd  Ingrid  
Verschoor benoemd. 
Door tijdgebrek werd de resolutie drugsbeleid niet behandeld. Deresolu-
tie Vrede en Vrijheid en een groot aantal moties werden vastgesteld. 

Op 15 september vond er een. extra buitengewone' algemene vergadering te 
Zwolle plaats en werd de resolutie drugsbeleid behandeld. 

Op 17 en 18 november werd het laatste congres van dit jaar gehouden te 
Nijmegen. . . . 

Het thema van dit congres was emancipatie. Sprekers waren dhr+ Rietkerk en 
mevr. Kappeyne van de Coppello Hei congres werd geopend door de heer M .  
de Bruyne, commissaris van de Koningin in Gelderland 
Helaas kon door de lange tijd die de behandeling van de moties vergde de 
behandeling van de resolutie emancipatie niet afgerond worden. De resolu- 
tiecommissie gaf toen te kennen van haar taken afstand te doen. 
Een groot aantal moties werden vastgesteld evenals het congresplaatsen- 

, ;besluit en het beslujtuniversiteitsraadverkièzingen. 
Op dit congres heeft tevens een herziening van de landelijke statuten en 
het huishoudelijk reglement van orde plaatsgevonden Ook werden vastgesteld 
de modelstatuten voor afdelingen en het modelreglement voor districten 
en het overgangsbesluit invoering reglementen 
De algemene ledenvergadering van de JOVD nam ook de samenwerkingsovereen- 
komst tussen de VVD en deJOVD aan (zie VVD-JOVD). 

Een aantal mutaties vonden plaats in het hoofdbestuur Herrnn  Vermeer,  de 
landelijk voorzitter trad af en werd opgevolgd door Julius Reniarque die 
tot dat moment algemeen secretaris was. Deze functie kwam dus vrij en tot 
algemeen secretaris werd Linda Bakhuis benoemd die tot dat moment secre-
taris welijnszaken was. Tot secretaris welzijnszaken werd Roel van Goud- 
oever benoemd, 

.., 
. 

Luc Pruijn nam afscheid als secretaris internationale zaken en werd opge-
volgd doör Albert Kooiman.  Ingrid  Verschoor trad af als tweede secretaris; 
geen opvolger werd benoemd 



VVD-JOVD 

In het najaar 1983 werd de werkgroep Jongerenbeleid in het leven geroepen, 
waarbinnen leden van de JOVD en VVD-ic mogelijkheden onderzochten om op 
bepaalde punten tot een nadere samenwerking te komen tussen JOVD en VVD. 
De commissie stond onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur 
van de VVD en had als taak om het DR te adviseren omtrent een te voeren 
jongerenbeleid door de VVD:en over de rol van de JOVD daarin. De JOVD' 
leden in de commissie hadden daarin zitting op persoonlijke titel en waren 
Frank Rohof, Antoin Scholten en Marco  Swart.  
Medio februari 1984 heeft de commissie een notitie over de jongerenpro-
blematiek aangeboden aan het'DB van de VVD, waarna is besloten om deze 
notitie ter kennisgeving aan te biedenaan de algernenevergadering.van 
de VVD. 
Hoewel het ging om een VVD-notitie heeft het Hoofdbestuur van de JOVDhe-

"«i.nmaart een drietal informatie-avonden gehouden in het land om de noti-
tie toe te lichten en er over te discussieren. 
Uit het resultaat van de informatie-avonden bleek, dat de leden van de 
JOVD van, mening waren dat er gekomen moest worden tot een - samenwerkings-
overeenkomst met de VVD. 

De jaarlijkse algemene vergadering van de VVD heeft de notitie besproken 
in maart 1984 en besloten dat er een Cörnmiie diende te komen, bestaande 
uit hoofdbestuursleden van JOVD en VVD, met als doel om een samenwerkings-
overeenkomst op te stellen .  

In mei 1984 werd de commissie geformeerd. Namens de JOVD hadden Wim Hoving, 
Julius Remarque en Frank Rohof zitting in de commissie. Eindaugustus kon-

'den de Hoofdbesturen van JOVD en VVD een concept samenwerkingsovereenkomst 
aande verenigingen aanbieden. 
Tijdens de Algemene Vergadering te Nijmegen, d.d. 17/18 november 1984, nam 
de JOVD de overeenkomst aan. De VVD deed dit tijdens haar buitengewone al-
gemene vergadering te Dordrecht, december 1984, wel met enkele kantteké-
ningen. 

In de laatste maanden van 1984 werd door de vice voorzitter organisatie 
reeds gewerkt aan deuttvoerinq van de samenwerkingsovereenkomst; 
Het hoofdbestuur van de' JOVD heeft in haar vergadering van 8/9 december 
1984 de vice voorzitter organisatie benoemd tot het hoofdbestuurslid 
specifiek belast met de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. In-
zake de JOVD-delegatie in de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD werd be-
sloten: 
- dat gezien de adviserende taak van de commissie de JOVD-deleg'atie zo 

breed mogelijk dient te zijn samengestèld. Zij bestaat uit 5pèrsonen. 
- dat de, JOVD-delegatie:jaarlijks wordt benoemd door het hoofdbestuur in 

de maand december voor een periode van een jaar en kunnen worden - her-
benoemd.  
De Adviesraad wordt ingelicht en gehoord over de benoemde leden. 

-dat de JOVD-delegatieleden verantwoording schuldig zijn aan het hoofd,-
bestuur, het orgaan' 'dat de benoeming regelt. De vice voorzitter Orga-
nisatie treedt als contactpersoon op en tracht zoveel mogelijk te over-
leggen met de JOVD-delegatie 'over zaken die spelen in' de commissie. 

Begin januari 1985 zal het Hoofdbestuur de leden van de JOVD-delegatie be-
noemen en daarna een voorzittersoverleg regelen om de mening van de voor-
zitters van de districten te vernemen, omtrent de benoeming. 
De vice voorzitter organisatie zal begin 1985 een notitie uitbrengen over 
de interne uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, welke daarna zal 
worden besproken in de Adviesraad. 
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VORMING EN SCHOLING 

til 

De V _& S peiler wordt steeds sterker. ij De opgaande lijn van 1982 en 1983 heeft zich 
voortgezet, in 1984.10 zijn er achtereenvolgens 12 introdagen, 7 politiek gerichte 
cursussen en 12 organisatorische cursussen georganiseerd Onder politiek gerichte 
cursussen vallen cursussen liberalisme, democratie  etc  Onder organisatoriche cur-
sussen verstaan we cursussen over vergader/discussietechniek, public relations, 
congresvoorbereidjrig, spreken in het openbaar  etc.  . 
Er zijn dit jaar in totaal 12 meerdaagse cursussen georganiseerd In totaal hebben 
meer dan 500 mensen aan een cursus meegedaan. ,:. 

De. preiding van de cursussen is nog verre van optimaal. Toch is er een verbetering 
te signaleren vanaf september Hopelijk zet deze ontwikkeling zich in 1985 voort 
en dan voor alle districten.: 

Zoals hierboven al vemeld is Vorming en Scholing in beweging Vele punten kregen 
aandacht. De belangrijkste zijn: 
1. Meer zelfstandig werken van de districten. In de goedraaiende districten luk-
te dit vrij goed. De andere districten hadden o.a. door veel activiteiten te wei-

:: nig,aandacht en ruimte Voor. Vorming en Scholing. 
2 Van de meerdaagse cursussen zijn zoveel mogelijk verslagen gemaakt en eind 
194 is een begin gemaakt om ook van de ééndaagse cursussen eeriverslag te maken. 
Dzê verslagen wOrden de betreffende deelnemers toegestuurd als. naslagwerk. 
3. Het vormings- en scholi.ngssecretariaat heeft gefunctioneerd met Bruno Bruins 
en Ca'in de Boer... 

 

4 Uitbot!N van cursissen onder eigen beheer. Er is vrij veel gebrujk gemaakt van 
eigen mensen als cursusleider en spreker. Daarnaast is er gebruik gmaakt van 
cursusleiders van de Haya van. Somerenstichting. Soms is er gebruik gemaakt van 
dagvoorzitters, die door districten of afdelingen zijn verzorgd .- 
5. Ondanks, 'de toename van het aantal cursussen is Vorming en Scholing binnen 
haar begroting gebleven. 

In dit verslag is het belangrijk te onderkennen dat er helaas nog steeds zwak-
ke plekken zijn, die in 1985 zo snel mogelijk moeten worden opgepakt: 
1 De cursus voor cursusleiders is tot nu toe niet van start gegaan Toch zal deze 
moeten plaatsvinden om meer eigen mensen, de zgn. "ervaren JOVD-ers°, met een goe- 
de achtergrond cursussen te latengeven. 

. 

2 De deelraad heeft nog niet optimaal gefunctioneerd Het blijkt onder andere 
dat er teveel mutaties plaatsgevonden hebben om het beleid te continueren. 
3. De functie van de districten en afdelingen op het gebied van Vorming en Scho-
ling enigszins onduidelijk gebleven Met name het aantal cursisten per cursus 
bleek, een. aan'tal keren onder de maat. In de toekomst zullen districten en afde-
lingen hiervoor meer activiteiten moeten ondernemen 
4. Afsluitend kan opgemerkt worden dat er veel werk is verzet .dçp vele JOVO-ers 
en JOVD-afdelingen 
Het proces om meer mensen te laten deelnemen aan cursussen komt redelijk op gang 
Nieuw kader blijft nodig Getrainde en bewuste liberalen zijn altijd inzetbaar.  

Vorming en Scholing blijft in beweging, ook..in.de  toekomst. 



PUBLIC RELATIONS 

Ook het afgelopen jaar heeft het hoofdbestuur van de JOVD getracht 
een public relations beleid te voeren dat gericht is geweest op het 
bevorderen van wederzijds begrip tussen de JOVD .en die groepen van 
mensen en organisaties waar de JOVD voor haar voortbestaan en ima-
govorming van afhankelijk is. 
Voor de secretaris public elations betekende dat met name de con-
tacten met de pers bevordren en verstevigen. Het public relations 
beleid heeft geleid tot algemene bekendheid van de JOVD en verd 
ij 

uide- 
lking van de plaats van ij de JOVD als onafhankelijke politieke Jonge- 
ren organisatie in hét spectrum van de Nederlandse politiek. 

Helaas moet gezegd worden dat ook de JOVD niet altijd aan de keer- 
zijde van de medaile van algemene bekendheid ontkwam: negatieve 
publiciteit, iets wat gelukkig zeer sporadisch het geval was. 
Het is voor een politieke jongeren organisatie niet altijd even ge-
makkelijk om aan de weg te timmeren. Onder andere het public relati-
ons beleid van het JOVD hoofdbestuur heeft er toe geleid dat de JOVD 
wel degelijk serieus genomen werd. Meer dan voorgaande jaren was het 
eigen geluid en gezicht van de JOVD te horen en te zien in tal van 
verbanden, op radio en televisie, opsomming van alle publiciteit zou 
hier te ver voeren. 

Informatie van de pers werd 
verstrekt. 
Schriftelijk geschiedde dit 
JOVD-nieuwsbrief. 
Een overzicht hiervan volgt 

Overzicht van persberichten 

zowel schriftelijk alsmede mondeling 

door middel van persberichten en de 

hier onder: 

- JOVD presenteert nota jeugdwerkloosheid. 
* Themadag jeugdwerkloosheid 
JOVD hoofdbestuur Positief plaatsingsbesluit ononkoombaar maar 
niet onoinkeerbaar. 

- JOVD tegen binding bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking. 
-.JOVD  wil meer alternatieve straffen 
- JOVD voor eithanasieplan 0166. 
- JOVD pleit Vôor stopzetten middenschool experimenten. 
- JOVD wil minderjarigheidsgrens naar 18 jaar. 
- JOVD hekelt opstelling  VV  

• - JOVD PtànTheftpositieve aspecten. 
JOVD Groen licht voor proef Vrije verstrekking heroine. 

- JOVD ..hoofdbestuur tegen kernenergie als duurzame oplossing 
gievraagstuk 

- JOYD 'op dè bres voor landbouw.  
- JOVD heeft kritiek op plannen kabinet. 
- JOVD voorzitter treedt af. 
- JOVD-er in Raad voor het Jeugdbeleid. 
- JOVD Kontakten met buitenlandse jongerenorganisaties zeer belang- 
rijk. 

- Samenwerkingsovereenkomst VVD en JOVD. 
- JOVD verontwaardigt over uitlatingen Ploeg. 
- JOVD Jeugdwerkplan industrie schept te weinig banen. 
- JOVD organiseert seminar Oost-West problematiek. 
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- Anti-racisme campagne JOVD. 
- JOVD tegen 1445 maatregel. 
JOVD besluit stopzetting jongerenblad heroverwegen. 

- JOVD over PvdA/VVD. 
- JOVD Van Aardenne mag blijven, VVD treft blaam. 
- Nota Jeugdwerkloosheid wordt aangeboden aan minister de Koning. 
- Voorzitter internationaal jongerenjaar vervreemd zich van eigen 
achterban. 
Themadag RSV 

- Themadag mediabeleid .- 
I
- JOVD tegen  SDI  
- JOVD gaat verhuizen. 
- JOVD ontvangt delegatie Verenigde Staten 
- JOVD naar Wereld Jeugd Festîval in Moskou 
- Anti-racisme campagne JOVD succes 
- JOVD Themadag over henoemingenbeleid burgermeesters 
- JOVD Opstelling VVD inzake PC-Hooftprijs ontoelaatbaar. 
- JOVD wenst dialoog en discussie bij Wereld Jeugd Festival. 
- Kernenergie aanvaardbaar. 
- Jongerenorganisaties gezamelijk tegen plannen de Koning. 

LEDENWERVING 

In 1984 heeft er een grootscheepse ledenwerfcampagne plaatsgevonden 
Het hoofdbestuur heeft, deze campagne gepresenterd door afdelingen en 
districten op zes informatieavonden verspreid over het land in te lich-
ten. 
De belangrijkste onderdelen van de campagne waren ten eerste het nieu-
we propagandamateriaal waaronder de nieuwe strooifolder, het blad 
'jong en liberaal' voor belangstellenden en de blauwe informatie map 
"politiek ook jouw zaak!" 

Daarnaast konden nieuwe leden die zich na 1 meiopgaven de rest van 
het jaar voor één tientje JOVD-lid zijn 

Het hoofdbestuur stelde een subsidie beschikbaar voor afdelingen die 
een activiteit in het kader van de ledenwerfcampagne organiseerden 
Ongeveer 25 afdelingen maakten hiergebruikvan. 

EGO 



BINNENLANDSE POLITIEK 

Inleiding 

Het jaar 1984 heeft in het teken gestaan van het leren werken met de 
nieuwe Structuur van het hoofdbestuur. Een vernieuwing die ook gevol-
gen heeft gehad voor de politieke sector. Vér de nieuwe structuur was 
één lid van het hoofdbestuur belast met binnenlandse politiek, nu zijn 
er dat Vijf, namelijk de vice voorzitter politiek, secretaris- bestuur-
lijke en Juridische zaken, secretaris sociale en economischezaken, se-
cretaris ecologische zaken en secretaris welzijnszaken. 

De belangrijkste gevolgen zijn geweest verbreding van de deelname aan 
binnenlandse politiek via commissies en verdieping van de standpunt-
vorming. Ook het vertegenwoordigen van de JOVD naar buiten toe rich-
ting belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en, politieke 
partijen is toegenomen. 

De belangstelling voor de JOVD als organisatie en als politieke stand-
puntvormer is duidelijk toegenomen. Deze-belangstelling in de media 
is voor ons bijzonder belangrijk om nieuwe doelgroepen te kunnen be-
reiken. 

Politieke organisatie 

a. HOOFDBESTUUR 

Zoals hiervoor gezegd is het aantal leden van het hoofdbestuur die be-
last zijn met binnenlandse politiek uitgebreid. Naast de gevolgen van 
verbreding van de participatie door de leden in de organisatie en ver-
dieping van de kwaliteit van de standpuntvorming was er ook heel duide-
lijk een nadeel te constateren. Het betrekken van steeds meer leden bij 
de politieke standpuntbepaling roept organisatie- en coördinatieproble- 
men op. Op verschillende niveau's. 

Op micro niveau: in de relatie politiek secretarîs en zijn commissies. 
Op meso niveau: in de relatie tussen de verschillende politieke secre- 

tarissen en de vice voorzitter politiek. 
Op macro niveau: in de relatie tussen het hoofdbestuur als geheel en de 

politieke sector daarin. 

Vergroting van de noodzaak tot coördinatie heeft meteen een nadelige 
invloed. op het inhoudelijke poliieke werk; terwijl verbetering hiervan 
juist de opzet was van de in 1983 gestarte clustergewijze opzet. 

Dit geconstateerd hebbende zijn er een aantal maatregelen genomen om de 
tijd, die besteed diende te worden aan organisatie en coördinatie tot 
een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

Op micro niveau hebben de commissies meer vrijheid gekregen. Op meso 
niveau is er een regulier centraal coördinatie orgaan ingesteld: het 
Politbureau. Maandelijks of indien noodzakelijk ook tussentijds komen 
de vice voorzitter politiek, internationaal secretaris, secretaris be-
stuurlijke en juridische zaken, secretaris sociale en economische zaken, 
secretaris ecologische zaken, secretaris welzijnszaken en de secretaris 
internationale zaken bij elkaar om dagelijkse zaken door te spreken en 
het hoofdstuk Binnenlandse Politiek en Internationale Politiek op de a-
genda van de hoofdbestuursvergadering voor te bereiden, zodat de dis-
cussies hierover snel kunnen verlopen. 

Tot nu toe zijn de resultaten van deze maatregelen bevredigend te noe-
men. 



De personele invulling van de politieke functies was in 1984 als volgt: 

januari  _1984 vanaf 18 november 1984 

Eli Leenaars Eli Leenaars secr. best. jur. zaken 

Jaap de Mare Jaap de Mare secr. 'Soc. con. zaken 

Peter Bssems Peter Bessems, ,' 
secr. ecologische zaken 

Linda Bakhuis Roei van Goudoever secr, welzijns zaken 

b COMMISSIES 

Cluster bestuurlijk 'juridisch 

commissie Justitie 
commissie Minderhedenbeleid 
commissie Binnenlands Bestuur 
commissie Demostaat 

Cluster sociaal economisch 

commissie Sociaal-Economische zaken 
commissie Emancipatie 
commissie Sociale Zekerheid 
commissie Jeugdwerkloosheid 

Cluster ecologich 

commissie Landbouw ' 

commissie Energie 
commissie Milieu  

commissie Volkshuisvesting. ,, '". : 

Cluster welzijn 

commissie Euthanasie  

commissie Drugsbeleid 
commissie Onderwijs ' 

commissie Welzijn en Volksgezondheid 
commissie Kunst en Cultuur 

Het aantal commissies héeft zich in 1984' t.o.v. 1983 wederom vergroot, 
zij het in zeer kleine mate. Een nog verdere vergroting lijkt ons ondoel-
matig. Op de eerste plaats wordt het coördinatie probleem dan steeds gro-
ter en bovendien wordt het vinden van geschikte leden steeds moeilijker. 
We zullen dan ook trachten"öm de participatie 'van leden in •de organisatie 

en 'de politieke standpuntvorming'op dit niveaU te stabiliseren. Commissies 
blijven een grote rol spelen in de uitvoering van de' werkplannen. Wel zul-
len we in de toekomst onze prioriteit gaan verleggen van de quantiteits-
graad naar de qualiteitsgraad van'de commissies. Hier- blijkt eens te meer 
het belang van een goed schoiings- en vorniingsprogramma voor een politie-
ke jongerenorganisatie als deJOVD.  

: Ook blijkt wederom dat de interesse voor het cluster welzijn en ecologi-
sche' zaken ver 'achter blijft bij •de belangstelling vöor 'het cluster be-,' 
stuurlijk-juridisch en sociaal-economisch. De eerstgenoemde clusters zul-
len in de toekomst ook meer prioriteit dienen te krijgen 

Commissieleden wbrck'nop voordracht door het hoofdbestuur benoemd. Zij 
functioneren' onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 'Met toe-
stemming van het hoofdbestuur kunnen landelijke commissies uitspraken 
doen 'over actuele politieke zaken. Commissiës leveren een belangrijke 
bijdrage aan congresvoorberéidingén. Zij stellen resoluties op en komen 
met moties. In de regel vergoedt de JOVD de reiskosten van de commissie-
leden.  



Politieke uitspraken 

Hieronder volgt een opsomming - van de belangrijkste politiek uitspraken 
(m u v de persverklaringen) die door de JOVO zijn gedaan 

Dit gebeurde op: 
a, ons zomercongres in Kerkrade op 23 en 24 juni 1984 
b. de bijzondere algemene ledenvergadering (BAy) in Zwolle op 15 sep-

tember 1984 
c. het najaarscongres in Nijmegen op 17 en 18 november 1984 

ad, a 

motie cellentekort 
motie preventieve hechtenis 
motie alternatieve straffen 
motie mi

,  
ndejarig hei d 

motie taakvede1ing publieke/private sector 
motie ovrplatsing PTT 
motie markrwaard 
motie suprheffi ng 
motie olympische spelen Amsterdam 
motie i kunstberg 
motie iñtroombeperking hoger onderwijs 
motie middenschool 
motie euthanasie 

ad. b 

motie inschrijvingsduur verlenging 1.
resolutie drugsbeleid 

ad c 

motie golden ten 
motie parlementaire enquêtes 
motie ontslagrecht jongeren 
motie discriminatie op grond van politieke gezindheid 
motie he9inneØe vrouwelijke ondernemers 
motie bzuinigingen in de tweede lijnsgezondheidszorg 
motie schoolgeld voor leerplichtigen 
motie eerste fase opleiding 
motie assistent in opleiding 
motie hoofdfuncite van basisscholen 
motie beperking varkens- en pluimveeteelt 
motie 1445-maatregel 

Ui tvoeri92jannen198 

Over de uitvoering van de werkplannen 1984 zijn wij tevreden. Voor een 
groot gedeelte zijnde werkplannen uitgevoerd. Weldient hierbij aange-
tekend te worden, dat een groot gedeelte van de activiteiten zich ook 
buiten de werkplannen hebben afgespeeld. Dit kwam bijvoorbeeld omdat eer 
gedeelte van een werkplan onuitvoerbaar bleek of, omdat de actualiteit 
de uitvoering van een andere activiteit eiste. Hieruit hebben wij de 
conclusie getrokken dat in de toekomst de politieke werkplannen niet te 
gedetailleerd dienen te worden opgesteld, omdat hiermee elke vorm van 
beleidsruimte teniet wordt gedaan 

Voorzover activiteiten zich buiten de werkpiannen hèbben afgespeeld 
vindt U dit niet terug in onderstaand overzicht van de uitvoering van 
de werkplannen 1984. Een globaal overzicht hiervan kunt U in het volgen-
de hoofdstuk terugvinden. 



2.L werkplan pOlvtiekebetrokkenhei d 

Voorzover de uitvoering van alle oyeige werkplannen niet hieronder valt 
te plaatsen, zijn er ook andere activiteiten geweest 'speciaalin het ka- 
der van de uitvoering van dit werkplan. De folder is gemaakt en er zijn 
diverse activiteiten geweest,orn dit werkplan uit te voeren. 

Voorts is .er in 1984 door het hoofdbestuur een commissie ingesteld die 
een resolutie voor het najaar van 1985 moet voorbereiden, In deze reso-
lutie worden voorstellen gedaan om ee relatie tussen 'burger ën bestuur 
te verbeteren. Dp verdere uitvoering hiervan zal-derhalve in 1985 plaats-
vinden. 

2.2 Werkplan burgelijke_ongehoorzaamheid 

De commissie justitie heeft zich niet strikt aan dit werkplan gehouden. 
Zij hebben hun werkzaamheden veeleer verruimd naar het thema strafrechts-
pleging in z'n algemeenheid en hierbinnen het accent verlegd naar het 
thema alternatieve straffen in het bijzonder. Dit lag gezien de actuali-
teit ook veel meer voor de hand Over dit onderwerp is van hun hand dan 
ook een notitie verschenen De inhoud van de notitie is door het congres 
onderschreven In 1985 zal deze notitie worden gebruikt voor,  een totale 
criminaliceitsnota, waarin het gehele terrein van de strafrechtpleging 
behandeld zal worden 

2.4Wei]manie/1 i be ra 1 i sine 

Dit werkplan blijkt ook dit jaar weer moeilijk uitvoerbaar te zijn. Des-
ondanks is er een eerste aanzet gegeven, we.l'knog verder in 1985 zal 
doorwerken. Een werkgroep bestaande uit een a-anta1 prominente JOVD-leden 
heeft een discussienota liberalisme geschreven. Deze discussienota zal 
in 1985 aan de afdelingen worden aangeboden en zal als leidraad gaan 
dienen voor de liberalisme cursussen. 

2.5 Werkplan rechts extremi sme en racisme ' 

In 1984 ishet bestrijden van het rechts extremisme en het' racisme de. 
politieke prioriteit van de JOVD geweest De JÛVD heeft een brede decen-
trale antiracisme actie gevoerd Ongeveer 9Ö% van alle JOVD-afdelingen 
hebben activiteiten in deze actie ontplooid Een groot succes derhalve 
De antiracisme commissie heeft materiaal gemaakt Om deze' actie te onder-
s teunen .  

Tevens heeft dezelfde commissie op 31 maart 1984 een geslaagde themadag 
georganiseerd met als onderwerp: "Racisme en minderhedenbe1eid. Onder 
grote politieke belangstelling en belangstelling van de media discussi-
eerden een aantal Tweede Kamerleden van PvdA, CDA en VVD o . l.v. de Vrij 
Nederland redacteur Max van Weezel over dit onderwerp. 

''Een activiteit 'die niet strikt thuishoOrt in dit werkplan, maar hier 
dh genoemd dient te worden is de JOVD actie tegen de 1445-maatregel 

envöor versterking van de rechtspositie van buitenlandse jongeren in 
samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties en organisaties 
van buitenlandse jongeren 

2 6 Werkplan rechtpi  tie  minderjarigen 

De commissie justitie heeft voorstellen gedaan aan het congres van de 
JOVDom de impasse rond de verlaging van de minderjarigheidsgrens te 
doorbreken. Deze voorstellen zijn aangenomen. - 



In 1984 is zeer veel werk verricht op het gebied van de jeugdwerkloos-
heid en aanverwante probleemgebieden als vrijwilligerwerk, jeugdinkomens, 
ontslagrecht voor jongeren, het starten van een eigen bedrijfje,  etc.  
Op basis van de resolutie jeugdwerkloosheid welke in november 1983 door 
het congres van de JOVD is vastgesteld, is een nota 'jeugdwerkloosheid' 
geschreven. In dit omvangrijke diepgravende werk worden de standpunten 
uit de resolutie nader uitgewerkt, waarbij ook de bovengenoemde randpro-
blemen aan de orde komen. 

Op 19 mei werd er een themadag over jeugdwerkloosheid georganiseerd. Op 
deze dag gaven verscheidene instanties (politieke jongerenorganisaties, 
politieke partijen ministerie EZ, werkgevers) hun visie op het probleem. 
Tevens werd op deze dag bovengenoemde nota gepresenteerd. De nota is ver-
dér het onderwerp van gesprek geweest bij een bezoek aan de FME (de vere-
niging van werkgevers in de metaalindustrie) en een gesprek met minister 
De Koning in december 1984. 

Op 7 maart is er, tezamen met vertegenwoordigers van de Jonge Socialis-
ten en hét CDJA, een gesprek geweest met minister De Koning over de 
jeugdlonen. 

arbeids- 

proces/emancipatie/emancipatiebeleid/individualisering 

Op het (wat breder gedefinieerde) gebied van de emancipatie is in 1984 
veel werk verzet. 

De emancipatiecommissie van de JOVD heeft een conceptresolutie 'emanci-
patie' geschreven, die op het novembercongres aan de orde is gekomen. 
Helaas kon deze resolutie door een overvolle agenda niet geheel worden 
afgehandeld. 

In september is er een reactie opgesteld op het 'conceptbeleidsplan e-
mancipatie' van de staatssecretaris van emancipatiezaken. 

2.10 Werkplan algemeen economisch beleid 

In 1984 is de concepttekst voor de economische paragraaf vanhet Poli-
tiek Kerriprogramma (PKP '85) opgesteld In dit veelomvattende stuk, dat 
in maart 1985 door het congres van de JOVD is behandeld, zijn de hoofd-
lijnen van het economische beleid, zoals, de JOVD dat graag zou zien, 
vastgelegd Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen zijn taak 
van de overheid, innovatie, mededingingsbeleid, industriebeleid, over-
heidsbedrijven, lastenverlichting voor het bedrijfsleven, werkgelegen-
heidsbeleid, arbeidstijdverkorting, jeugdwerkloosheid, inkomensverdeling 
(inkomensvorming, directe belastingen en sociale zekerheid', indirecte 
belastingen en subsidies en profijt van de overheid), begrotingsbeleid 
en internationale economische orde 

2.11 en 2.12 Werkplan betaalbaar wonen en landbouw 1 

Deze werkplannen zijn uitgebreid tot werkplan ecologische zaken 

a. ALGEMEEN 

1984 was het eerste jaar in de geschiedenis van de JOVD dat er een 
hoofdbestuurslid speciaal was benoemd voor politieke activiteiten op 
het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, landbouw, volkshuisvesting 
en verkeer. Dit is tekenend voor het belang dat de JOVD vandaag, de dag 
hecht aan politieke vorming en bewustwording speciaal voor jongeren op 
gebied van genoemde terreinen. Het doel was hoofdzakelijk een analyse 
te maken van de problemen die zich voordeden op verschillende deelter-
reinen om zo vanuit liberale beginselen een discussie te starten binnen 
de JOVD. 



In samenwerking met andere organisaties is getracht de JOVD visie te 
profileren waarbij elke keer weer een terugkoppeling heeft plaatsgevon-
den met de eigen leden. Mede dankzij deze samenwerking is het gelukt 
ook jongeren buiten de JOVD te betrekken hij de.djscusstes rond vraag- 
stukken die met name betrekking hadden op:niii.iewraagstuk.ken en de ener-
gieprobliniatiek. 

b. MILIEU 

In januari 1984 heeft het hoofdbestuur een commissie ingesteld die spe-
ciaal belast was met het opstarten van een discussie binnen de JOVD om-
trent de problemen en vraagstukken rond de aanpak van milieuverontrei-
niging. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de soorten en het ka-
rakter var zware verontreiniging en aantasting van het milieu die recent 
en verder terug in de geschiedenis zijn ontdekt, met 'name zure regen, 
zware metalen in grondwater, bodemverontreiniging, uitstootgevaarlijke 
stoffen in de atmosfeer, verwerking radioactief materiaal. De bevindin-
gen van dit onderzoek zijn vastgelegd in een discussiestuk dat medio 
1984 aan het congres is aangeboden. Dit stuk heeft niet alleen gediend 
om een gedegen voorlichting te geven, maar ook om de ruimte aan te geven 
waarbinnen via een discussie naareeri oplossing gezocht moet worden. Er 
is regelmatig contact geweest met de Stichting Natuur en Milieu en de 
Gelderse milieufederatie om tot een uitwisseling van gegevens en visies 
te komen, 

c. LANDBOUW 

Door het kritisch volgen van de actuele gebeurtenissen op het gebied 
van het Nederlandse en EG-landbouwbeleid heeft de landbouwcommissie van 
de JOVD regelmatig haar visie geformuleerd in tijdens het congres inge-
diende moties. Op deze wijze heeft 'de JOVD uitspraken gedaan op verschil-
lende relevante deelterreinen van de landbouw (overschotten nielkproduc-
tie, mestoverschotten, prijsgaranties). Vaak heeft de commissie gesprek-
ken gevoerd niet landbouworganisaties, de landbouwcommissie van de VVD 
en leden van de Tweede Kamer. Tevens is er actief deelgenomen aan het 
congres van de PvdA "Landbouw en Milieu".. 

d. ENERGIEPROBLEMATIEK 

In 1984 heeft het hoofdbestuur getracht de problematiek rond de electri-
citeitsproductie in Nederland onder de aandacht te brengen. Een van de 
activiteiten hiervoor was een bezoek aan de kerncentrale in Dodewaard. 
Daarnaast heeft het hoofdbestuur een commissie ingesteld die als doel 
had een overzicht te geven van de verschillende energie opwekkingssyste-
men in Nederland en daarbuiten, en de voor- en nadelen van elk. Uitein-
delijk moeten deze analyses voorgelegci worden in een notitie. 

e. VOLKSHUISVESTING 

Op het gebied van de volkshuisvesting is in 1984 m.n. aandacht besteed 
aan de jongerenhuisvesting. 'Een commissie heeft getracht een oplossing 
te vinden voor de problemen die veel jongeren ondervinden bij het zoeken 
naar passende woonruimte met een gering budget. Hierdoor is: een aanzet 
gegeven voor een fundamentele discussie niet betrekking 'tot het totale 
volkshuisvestingsbeleid, waarbinnen  ht  hoofdbestuur reeds  nice  begonnen 
is en die in 1985 door de commissie zal worden voortgezet en afgerond. 

drugsbeleid ' 

Een resolutie drugsbeleid is 'in het najaar v 984 vastgesteld door het 
congres. Middels een aantal pe'rs'berichten is de. 'OVD mening in de open-
baarheid gebracht. Naast de principiële stellingnamé dt 'elk individu 
de vrijheid heeft  on  zijn/haar leven in te richten op' de wijze die hij/ 
zij wenselijk acht, moet een grote plaats ingeruimd worden voor een in-
tensieve informatieverstrekking over drugs. 



De resolutie heeft binnen de JOVD geleid tot een beter begrip voor ver-
slaafden en een betere kennis over verslavende middelen .  

2.16 Werkplan jeugd en kunst 

Eind 1984 is een commissie begonnen met een sectorgewijze bestudering 
van het kunstbeleid. De eerste sector die aan een nader onderzoek is on-
derworpen is het letterenbeleid. Er is een artikel gepubliceerd over het 
bibliotheekbelejd. 

2.23 Werkplan school verlaters/   l 

Het werkplan schoolverlaters is uitgevoerd in de çonimissie jeugdwerkloos-
heid. In de JOVD is de discussie opgestart m.bt, het stagebeleid wat 
heeft geresulteerd in een motie op het congres. 

213 en 2.14 

Dit werkplan is reeds in 1983 uitgevoerd 

2.19Wrkplan positie kinderen 

Dit werkplan is niet uitgevoerd. 

2.22 Werkplan homof ilie 

Dit, werkplan is in de fase van uitvoering in de oop van 195. 

Overige activiteiten 

Naast de uitvoering van de werkplannen heeft de afdeling Binnenlandse Po-
litiek van de JOVD tal van andere activiteiten uitgevoerd. Het zou te ver 
voeren om deze hier in dit kader in extenso te bespreken. 

Een aantal voorbeelden: 
Het organiseren van themadagen en fora over diverse onderwerpen, het 
voeren van gesprekken met maatschappelijke organisaties, het nderhou-
den van contact niet parlementsleden, het samenwerken met andere poli-
tieke organisaties, het reageren op de actualiteit middels persberich-
ten en standpuntverklaringen,  etc. etc.  



INTERNATIONAAL. 

1984 was in internationaal opzicht een geslaagd jaar. Veel mensen 
vertegenwoordigden de JOVD in het buitenland Delegaties werden ont 
vangen en werden uitgezonden naar het buitenland JOVD ers namen en 
nemen leidinggevende posities in het internationaal jongerenwerk in. 
Uiteraard zijn onderdelen voor verbetering vatbaar. Vooral het  corn-
missiewerk zal gestimuleerd moeten worden. 
Er zijn weinig liberale jbngerenorganisaties die zo'n indrukwekkende 
internationale staat, van dienst hebben als - de JOVD. Het is onze ge-
zanielijke verantwoordelijkheid dat zo te houden: 

Posities JOVD-ers in het internationaal jongerenwerk 

Per 31-12-1984 hadden de volgende JOVD-ers de volgende posities 

- Jules Maaten: President International  Federation Liberal  and  Ra- 
dical Youth  (IFLRY). 

Frank Rohof : Vice-president  Liberal Youth Movement  of  the Euro- 
pean Communities,  

-  Annette  Schrijvenaars: Voorzitter Nederlands Platform Interatio- 
naal Jongerenwerk (PIJON). 

- René van Splunteren : Hoofdbestuurslid Europese Beweging in Ne- 
derland. , 

Albert Kooirnan was In 1984 reserve jongerenvertegenwoordiger bij de 
Verenigde Naties. 

, 

IFLRY-LYMEC 

Zoals in  ht  voorgaande hoofdstukje is aangegeven bekleden JOVD-ers 
leidinggevende posities in de internationale federaties van liberale 
en radicale jongeren.  

De JOVD invloed is onder andere tot uitdrukking gekomen in de poli-
tieke standpuntbepaling van IFLRY en LYMEC. Mede door ons toedoen 
zijn structurele verandéringen aangebracht in de "zogenaamdé' poli-
tieke balans van 'IFLRY en LYMEC. Vroeger waren de radicale organi-
saties in de meerderheid. Thans is de situatie in evenwicht of mis-
schien de liberale organisaties, waaronder de JOVD in de meerder-
heid. De Portugese  ISO  is aspirant lid geworden en de Candien  Young 
Liberals  zijn volwaardig lid.. lovennes Reformista uit Spanje zal 
zich aanmelden, en wordt mede door de JOVD ondersteund. 'De trans-
atlantische oriëntatie van IFLRY is relatief goed met een Canadese 
en Amerikaanse lidorganisatie. 

IFLRY Serninars/Deleciatie/Activiteiten 

1. Seminar Alternatieve  Defense Stra-
tegies  9-12 februari West Berlijn 

2. Seminar Refugees/Executive  Commit-
tee  IFLRY 12-15 april Antwerpen 

3. IFLRY-Delegatie Sovjet-Unie 19-27 
mei 

4, IFLRY-Delegatie USA 9-22 juli  

JOVD vertegenwoordiging 

1. Anton Scholten en 
Liesbeth Weehuizen 

2. Frank Rohof, Luc Pru-
ijn en Albert Koolman 

3. Frank Rohof 

4. Frank Rohof 

WME 



5. IFLRYSummercanip 110 au- 5. Cornelie Hemmes 
,gustus Port Kalames Grie- 
kenland S  

6. Seminar Massa Media en De- 6. Linda pakhuis en  .Ingrid  
mocratie Kopenhagen Dene- Verschoor 
marken 

7.IFLRY Seminar Prostitutie 7. Frank Rohof en Ayold 
en Pornografie Renes 

8. IFLRY Delegatie Sodentaije 8. Frank Rohof en Linda 
Zweden Multilaterale Oost- Bakhuis 
West bijeenkomst 22-25 no- 
vember 

PIJON 

Hetpiatform internationaal Jongerenwerk werd ook in.1984 door de 
JOVO belangrijk gevonden. Toch begon bij ons ontevredenheid te groei- 
en over de manier waarop PIJON functioneerde. De service verlening 
was niet optimaaL  Ht  aantal activiteiten verminderde, mede onder 
druk van de organisatie van het Internationaal Jongerenjaar. in 1985 
zullen discussies plaatvinden over de organisatiestructuur. 
Desondanks participeerden er JOVD-ers in PIJON delegaties naar het 
buitenland: 

Participatie Delegaties/CENYC - Seminars JOVD_vertegenwoordi9ing 

1 Januari 1984  Executive Youth  Forum 1 arco  Swart  
van de EG Luxemburg 

2. Maart 1984 CENYC Seminar over 2. Johan Felius en Frank  
Youth  Struetunes in  Southern-Europa Rohof 
Straatsburg  

3. April 1984 Porugal Seminar en  Executive  3. Frank Rohof 
, 

CENYC Vinierio Portugal 

4. November 1984 PIJON Delegatie aan LSU • 4. MarcO  Swart  
Zweden 

5 November 1984 Oost-West Seminar CENYC 5 Albert Kooiman 
Oslo 

6. November 1984  Youth  Exchanges Symposium' 6. Johan Felius 
Straatsburg 

7. Multilaterale Oost-West bijeenkomst in 7. Albért Kooiman 
Spdental.je Zweden 

Bilaterale Delegaties/Contacten: 

Naast multilaterale contacten heeft de JOVD in 1984 ook ruimschoots aandacht 
geschonken aan bilateralecontacten. 

' 

Naast handhaving en uitbreiding vanonze Oosteuropese contacten, was vooral 
de uitbreiding naar de Transatlantische contacten verheugend. 



1. Maart 1984 

2. Augustus 1984 

Met betrekking tot bilaterale contacten hebben de volgende gebeurtenissen 

plaatsgevonden: 

6. December 1984 

Internationale Commissies: 

K.M.O Delegatie uit de Sovjet-Unie brengt 
tegenbezoek aan Nederland. 

De drie JOVD-ers in IFLRY-Delegatie naar USA 
krijgen aansluitend programma aangeboden door 
Amerikaanse autoriteiten, Jules Maaten en 
Liesbeth Weehuizen en Frank Rohof worden in 
staat gesteld vele contacten te leggen. 

Bilateraal Seminar met DJD vindt plaats in de 
Bondsrepubliek 

K.M.O Delegatie op uitnodiging IFLRY brengt 
tweedaags bezoek aan JOVD. 

Op uitnodiging van Amerikaanse Ambassade in 
Nederland maken Julius Remarque en André , Kop-
pens en Luit Tebbens Torringa een NAVO-trip 
langs Europese hoofdsteden (Wenen, Berlijh en 
Brussel) (Ook CDJA'participeerde in Delegatie).  

Judie  Schridman, International  Officer  van  
Americans for  Democratie  Action  brengt op uit-
nodiging van JOVD bezoek aan Amsterdam, Den 
Haag, Utrecht en als last  but  not least Enschede, 
als hoofdstad van Ttente. 

3. Augustus 1984 

4. November 1984 

5. November 1984 

Oost-West: 

De Oost-West commissie is in 1984 zeer actief geweest. In maandelijks verga-
deringen werd zeer intensief over een breed scala van onderwerpen gediscussi-
eerd. Voorbereidingen worden getroffen voor een actualisatie van de huidige 
Oost-West nota. Verder heeft de commissie zich bezig gehouden met de positie 
van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. , 

Daarnaast is de commissie ook ingeschakeld bij het Internationaal Jongeren- 
werk. 

Noord-Zuid:  

In maart 1984 kan de commissie Noord-Zuid haar pronkstuk voltooien., Sinds 
de Noord-Zuid resolutie van 1982 heeft de commissie zich bezig gehouden met de 
voltooing van de Noord-Zuid nota. Vlak nadat de JOVD commissie haar nota had 
uitgegeven 'kwam Minister Schoo met de herijkingsnota. De JOVD kon een nog libe-
raler alternatief presenteren. 
Vanaf maart zijn veelvuldige pogingen , ondernomen om een liberale Noord-Zuid 
stichting 'op te richten. 

Midden-Oosten:.  

Deze commissie bestaat uit een kleine maar zeer enthousiaste kern. De commissie 
houdt zich vooral bezig met de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. We-
gens tijdgebrek konden geen andere onderwerpen bespreken worden, 

Europa: 
 

In 1984 werd het initiatief genomen tot eenzéergÔteEth'opa commissie. En 
groot aantal onderwerpen worden bediscussieerd:' owel institutionele 'problemen, 
als ook de problematiek m.b.t. tot racisme-.' ' 

West-West: 

De commissie West-West is in de loop van 1984 opgericht. De commissie houdt zich 
bezig met het schrijven van een resolutie over West-West beleid die begin 1985 
gepubliceerd zal worden. 
Alhoewel het hoofdbestuurs afscheid van Jules Maaten ongetwijfeld in het jaar-
verlag vermeld staat, moet zijn waarde voor het internationaal beleid van de 
JOVD zeker gememoreerd worden. Vanaf 1981 gaf hij het internationale gezicht 
van de JOVD aan. 

26 



JOVD-HOOFDBESTUUR 

NIEUWE ZIJDS VOORBURGWAL 288 

1012 RT AMSTERDAM 

TEL. 020 - 242000 
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