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1.  

-VOORWOORD 

Waarde lezer, 

Voor U ligt het jaarverslag over het verenigingsjaar 1985 vanhet hoofd-
bestuur van de onafhankelijke liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie (JOVD). 

1985, .het .4a waarin de jonge liberalen zich opnieuw waagden aan de for-
mulering van een Politiek Kernprogramma (PKP). Een liberaal programma dat 
iedere tien jaar wordt opgesteld en dat als leidraad dient voor het poli-
tiek beleid van de JOVD. 

De groei van de vereniging ging gestaag door en mede als gevolg hiervan 
werd het algemeen secretariaat, het kloppend hart van de vereniging, in 
een andereaccommodatLe gehuisvesd. Amsterdam bleef echter het  domicile..  

Naast de politieke en: de organisatorische steunpilaren werd de derde ak 
van de vereniging: vorming en scholing verder uitgebouwd tot een düide-
lijke component. 

Op internationaal terrein werd getracht de invloed van de JOVD binnen de 
IFLRY en de LYMEC verder uit te breiden. 

. 

1986 zal een jaar worden dat veel energie van hoofdbestuur e eeniging. 
zal vergen. Het is van wezenlijk belang dat jongereu"kenininöfb1ij-
ven nemen van het reiiéñ en zeilen van de Nederlandse politiek, dip- zo- 

beslissingen in onze maatschappij neemt. Voor een onafhankelijke li-
berale JOVD is hier zeker ook een rol weggelegd.  

Moge dit verslag een inzicht geven in het functioneren in 1985 en ver-
trouwen schenken voor het volgende verslagjaar. 

Namens het hoofdbestuur der JOVD 

.1 

E.R.M. Balemans Amsterdam, 
Algemeen secretaris Mei 1986. 
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HOOFDBESTUUR 

Op 1 januari 1985 we de samenstelling van liet hoofdbestuur als volgt 

voorzitter Julius Remarque 
algemeen secretaii Linda Bakhuis 
penningmeester Luit Tebbens Toiringa 
vice voorzitter politiek Antoin Scholten 
vice voorzitter organisatie Marcel Gubbeis 
internationaal secretaris Frank Rohof 
secretaris vorming en scnoliiig vacature - 
secretaris bestuurlijk-juridische zaken : Eli 'Leenaars 
secretaris sociaal-economische zaken : Jaap de Mare 
secretaris ecologische zaken : Peter Bessems 
ecretaris welzijnszaken : Roei van Goudoevér 

secretaris inrnationale zaken Albert Koolman 
secretaris biic relations : Arthur Fickel 
secretaris pOlitieke campagnes vacature 

In januari, 1985 werden Carin.de Boer en Ton Hooijmaijers door het hoofdbestuur 
benoemd. tot respectievelijk secretaris vorming en scholing én secretaris pro- 
motie en ledenwerving (voorheen werd deze functie aaigeduid als secretaris po- 
litieke campagnes). . 

Op 6 oktober 1985 wordt hekenc. dat Ton Hooijmaijers tussentijds wenst af te 
redeñ Vanaf 9. november 1985 neemt Michiel Wigman deze functie waar. Op 31 

december1985 stelt. het hoofdbestuur zich danook. als volgt samen: 

voorzattel Julius Remarque 
algemeen secretaris Eric Balemans 
Penningmeester : Bert Hemmes 
vice voorzitter politiek ,  Eli Leenaars 
vice voorzitter organisatie Michiel Wigman 
internationaal secretaris Frank Rohof 
secretaris vorming en scholing : Carin de Boer 
secretaris bestuurlijk-juridische zaken : Talien Willems 
secretaIs sociaal-economische zaken : Leo Pieter Stoel 
secretaris'èdblogische zaken :. Rob Scolte 
secretaris welzijnszaken . : Ron Brand 
secretaris internationale zaken = . ., . : Albert Kooiman 
secretaris public relations " : Arthur Fickel .« 

secret.a -is pomotie en ledenwerving . : Michiel Wigman (ai.) 

ilet hoofdbtuur 1an in d985 dertien maal in vergadering bijeen en wi op de 
volgende data en plaatsen:  

13 januari 198 HB vergadering te Amsterdam 
J.3 februari 1985 HB vergadering te Amsterdam 
02 thaart 1985 HB vergadering 

1
te Amsterdam 

15 maart 1985 HB vergadering te Biddinghuazen 
29 en 30 maart 1985 HB weekend te Zeist 
27 april 195 HB vergadering te Amsterdam 
19 mei 1985 HB vergadering te Amsterdam 
1,6 juni 1985 . HB vergadering te Amsterdam 
10 en 11 augustus 1985 HB weekend te Bunnik 
08 september 1985 HB vergadering te Amsterdam 
06 oktober 1985 FIB  vergadering te Amsterdam 
03 november 1985 HB vergadering te Amsterdam 
01 december 1985 HB vergadering te Amsterdam 
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Het dagelijks bestuur kwam in 1985 acht maal in vergadering bijeen en wel op 
de volgende data en plaatsen: 

19 februari 1985 1 DB vergadering te Zwolle 
13 maart 1985 DB vergadering te Deventer 
16 april 1985 D3 vergadering te Zwolle 
04 juni 1985 DB vergadering te Zwolle 
27 augustus 1985 DB vergadering te Amersfoort 
19 september 1985 DB vergadering te Amersfoort 
23 oktober 1985 DB vergadering te Amersfoort 
21 november 1985 DB vergadering te Amersfoort 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Personele beië'C~Ing 

Gedurende het gehe1ejaar 1985 werkte Agnet Nestra op het secretariaat. Tot 1 
december 1985 was dat in het kader van de Werkgelegenheidsverruimende Maatregel 
(WVM) van het Ministerie van Sociale Zaken en vanaf 1 december 1985 tot en met 
31 december 1985 op contractbasis volgens de welzijns-CAO van het Ministerie 
van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. 
In augustus 1985 heeft  Danielle  deKruijff haar dienstverband bij de JOVD beëin-
digd. Ter vervanging van  Danielle  werd Caroline Boutens in dienst genomen. Tevens 
werd in augustus 1985 Karin Isaks in dienst genomen ter ondersteuning van de se-
cretaris vorming en scholing. Deze V&S-me4ewerkster werkte tot en met 31decem-
ber 1985 20 uur per week. Op  31 december 1985 beeindigde Karin Isaks haar dienst-
verband. 
In 1985 werd het algemeen secretariaat in haar werkzaamheden bijgestaan door 
vrijwilligers, zoel uit eigen JOVD-kring als daarbuiten, en ' één of meerdere le-
den van het hoofdbestuur. 

Huisvesting 

Per 1 juli 1985 heeft de JOVD  dé huur van de twee ruimten in het Stikkerhuis, 
gelegen aan de N.Z. Voorburgwal 288 te Amsterdam, opgezegd en werd uitgekeken 
naar. nieuwe huisvesting. 
Het nieuwe kantoor werd betrokken op de eerste verdieping van het pand gelegen 
aan de Prins ilendrikkade 104 te  Amsterdam. 
Na een zomer van verbouwen en verhuizen werd Op27 september 1985 de nieuwe be-
huizing, in aanwezigheid  an  diverse prominente politici, JOVD-leden en journa-
listen, officieel geopend door de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Ka- 
mer drs. E.H.TV.M. Nijpels. V 

Niet alleen is de huidige behuizing veel ruimer, maar bovendien werd tevens de 
kantoorinrichting vernieuwd. Voorheen werd immers gebruik gemaakt van de faci-
liteiten van het Stikkerhuis. 



Werkzaamhedn,. :fc flJ 

5 Ook in 1985 verliepen veel activiteiten via het algemeen secretariaat. Met 
recht kan dit dan ook het bruisende centrum van de vereniging worden genoemd. 
Hieronder volgt een globaal overzicht van de werkzaamheden en taken die het 
algemeen secretariaat heeft uitgevoerd: 

- het beheren van het archief 
- het bijhouden van notulen van vergaderingen (hoofdbestuur, dagelijkbestuiir, 
adviesraad en congressen) 

- het uitbrengen van het jaarverslag 
- het voeren van de correspondentie 
- het uitgeven van de H8-info 
- het uitgeven vn de congresboeken 
- het mede organiseren van congressen en andere evenementen 
- het uitwerki-'n,n vervolgens uitbrengen vannotas en n011t1es van commissies 
- het beheren-en verkopen van propaganda en informatiemateriaal 
- het verzenden van informatie- en welkomspakketten 
- het uittypen en versturen van persverklaringen 
- het uitwerken en versturen van cursusverslagen 
- het voorbereiden van vergaderingen 
- het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursleden en commissies 
- het voeren van de ledenadministratie 
- het berekenen en voorbereiden van de maandelijkse afdrachten 
* het innen van de contributie 
- het voeren van het personeelsbeleid 
- het fungeren als vraagbaak voor de vereniging en externe instanties. 

HB-info 

Het informatie- en mededelingenblad van het hoofdbestuur., H)3-info, verscheen in 
1985 tien maal. In maart, juni en oktober werd als bijlage een congresboek mee-
gestuurd. In november was een adressenvraagbaak als bijlage toegevoegd. De con-
gresboeken bevatten alle zaken die op het betreffende JOVD-congres aan de orde 
zouden komen, zoals concept-resoluties, moties en ingediéïidë  amendementen. 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie was in 1985 een groot probleem. Het computerprogramma-
bleek dermate veel kinderziekten te bevatten dat het functionerenvanYhet al-
gemeen secretariaat op zich en als servaceverlenende in tantie aan de vereni- 
ging ernstig belemmerd werd. De informatievoorziening.~ de vereniging liep 
hierdoor vaak vertragingen op 
Ook de contributie-inning verliep centraal via het algemeen secrètariaat. Er 
werden drie acceptgirokaarten direct aan de leden gestuurd met betrekking tot 
de contributie voor 1985, in december 1984 en in februari en mei 1985. De 
vierde herinneringskaart werd verstuurd aan de afdeling van de wanbetaler in 
september 1985. 
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Propaganda- en- informatiemateriaal 

• Ook in 1985 werd het assortimen propaganda- en informatiemateriaiuitge-
breid. Indat jaar was het volgende verkrijgbaar via het algemeen'secretariaat: 

FOLDERS  

-voor een energiek beleid 
- emancipatie h >' 

- Noord-Zuid samenwerken 
- politiek, ook' jouw zaal . 

anti'racise . . . . . 

VRAAGBAKEN 
adressenvraagbaak 

- politieke vraagbaak 1980-1983 
- map politiek, ook jouw zaak .-'. .'. 

NOTA'S EN NOTITS 
- O6st-Wést6ta  
- VN en de bevrijdingsbewegingen  

- toetreding van Griekenland, Spaje'er)'ortugal tot de EG 
- jeugdwerkloosheid in de EG , . ...:.. 

- VN handvest als-handvat  

- bundel sociale zekerheid 1 . . 

- zwartboek justitie . 

- de tweede mand , 
, . ' ,: 

:.• • 

- vrede & veiligheid. . . . . . 

- rondom, China " 

- het bestuur der universiteitén de WUB en WO '84 vergeleken 
- nota Midden-Oosten 
- nota automatisering 
- nota milieu 
- nota jeugdwerkloosheid 
- notitie demostaat . . . 

- notitie minderheden,. . . ..... . . 

-. poitekkernprograma (PKP) . 

DIVERSEN  

- ter ±ntroductie  

- liberalisme in beweging 
- wegwijs in politiek Nederland , 

- de liberalen (uitgave van de Teldersstichting) 
- de toekomst van de parlementaire democratie ' >. .• 

- Jong en liberaal (infoblad) ., 

- Liberté, Egalaté et Fraternité (LEF) 
- oude edities van Driemaster 
- huishoudelijk reglement, statuten, reglement van orde 
- modelreglement voor.f1elingen en districten 

RECLAMEMATERIAAL,  

- buttons  

- 'stropdassen ' 

- damesshawls 
- affiches (groot, blanco, klein, vrede en vrijheid, anti-racisme) 
- pennen 
- aanstekers 
- lustrumalmanak 1984 
- speldjes (steek- en broche-) 
- tassen (lang en kort hengsel) 



stickers  (liberals  dolt  freely,  jong en liberaal, anti-racisme) 
- JOVD vlaggen 
- sweaters 

JOVD wijn(rood) 
- briefpapier 
-. enveloppen S  

DRIEMASTER 

De Driemaster verscheen, in haar 37e jaargang, in 1.985 tienmaal. De samenstelling 
van de redactie was op 1 januari 1985 als volgt: 

Wilfried Derksen : hoofdredacteur 
Auke Baas .- , redacteur -. 
Jurjen 011in - redacteur 
Ingridde.Gr.oen., ,: redacteur 

Op 31 december 1985 stelde de redactie zich als volgt samen 

Auke Baas -i:. hoofdredacteur  
Milan  Wieliñga :_eindredacteur 
Jacco de Baat :eindredacteur 
Jurjen  Oiling : redacteur 
Ingridde Groen :redâctétir 
Marieke de Koning ; redacteur 
BrtDriessen : : redacteur 
Jort Kelder : : redacteur 

Als HB-auditor trad gedurende het jaar 1985 de secretaris public relations van 
het hoofdbestuur op. . 

Op het novembercongres te Dordrecht nam de algemene vergadering het besluit om 
met ingangvarn21 juni 1986 de hoofdredacteur, op voordracht van het hoofdbe-
stuur, te ].aten kiezen door de algemené vergadering van de JOVD. Verder werd 
door het hoofdbestuur een commissie benoemd die belast werd met het opstellen 
van een concept-redactiestatuut. 

ADVIESRAAD 

In 1985 heeft de adviesrad het hoofdbestuur over vele uiteenlopende onderwer- 
pen van advies gediend. Deadviesraad vergaderde in 1985 driemaal met het 
hoofdbestuur en wel op de volgende data en plaatsen: 

13 april 1985 te Amsterdam 
31 augustus 1985 te islerdam 
16 december 1985 te Amsterdam 

Lid van de adviesraad zijn de voorzitters van de districten, een tweede verte-
genwoordiger uitiederdistrict en zes, door de algemene vergadering benoemde, 
buitengewone leden. 

Op 1 januari 1985 waren buitengewoon lid van de adviesraad:  

Ada den Ottelander 
Eric Brinckmann 
Jules Maaten 
Roelof Houwing 
Marco Swart 
Hans Veitkamp 
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Op 31 december- 1985 rn buitengewoon 1i .  d n de. adviesi8a4:  

Ada  den Ottelander 
Jules Maaten. 
Ma3co  Swart  
flerman  Vermeer  
Luit Tebbens Torringa 
vacature 

Op 16 december 1985 heeft Hans Veitkamp zijn buitengewoon lidmaatschap van de 
adviesraad beindigd. 

COMMISSIES VAN BEROEP 

Leden en plaatsvervangend leden van de eerste kamer van de commissie van beroep 
waren op 1j(flUTi 1935: 

leden : Gijs de Vries (1985, herkiesbaar) voorzitter 
Frank cie Grave (1986, herkiesbaar) secretaris  
Wander  Blaauw (1987, herkiesbaar) 

plaatsvervangende leden : Johan Remkes (1985, niet herkiesbaar) 
Arietta Blok (1986, niet herkiesbaar) 
Marco  Swart  (1987, herkiesbaar) 

Op 31 iecember 1985 stelde de eerste kamer van de commissie van beroep zich - :á1s  
io3t samen.  

leden Gijs de Vries (1988, niet herkiesbaar)—voorzitter 
Frank de Grave (1986; herkiesbaar) secretaris  
Wander  Blaauw (1987, herkiesbaar) 

plaatsvervangende leden : Arietta Blok (1986, niet herkiesbaar) 
Marco  Swart  (1987, herkiesbaar) 
Roelof Houwing (1988, herkiesbaar) 

I eden en plaats iervangend leden van de tweede kamer van de commissie van beroep  
mien  op 1,  januari 1985 

Leden : Herman  Vermeer  (1986, herkiesbaar) 
Marco  Swart  (1987, herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1988, herkiesbaar) 

plaatsvervangende leden : Wim Hoving (1986, herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1987, herkiesbaar) 
Joost van Gilse (1988, herkiesbaar) 

Op 31 december 1985 steldé de tweede kamer van de commissie van beroep zich als 
volgt sarien 

leden : Herman  Vermeer  (1986,:herkiesbaar) 
Marco  Swart  (1987,herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1988, herkiesbaar) 

1 'ts/ervarIgeucLe leden  Warn  Hoving.  (1986, herkiesbaar)  
Wander  Blaarni (1987, herkiesbaar) 
Joost van Gil se (1988, herkiesbaar) 



KASCOMMISSIE 

Op 1 januari 1985 hadden zitting in de kascommissie: 

leden : Huub Hieltjes 
Hans Koppen 
Adriaan Geelhoed 

plaatsvervangende leden : Robert van Eijck 
Peter Engels 
Albert de Vink 

Op 31 december 1985 stelde de kascommissie zich als volgt 'samen: 

leden : Huub Hieltjes 
Hans Koppen 
Luit Tebbens Torringa 

plaatsvervangende leden : Robert van Eijck 
Peter Engels 
Albert de Vink 

CONGRESSEN EN BIJZONDERE ALGENENE VERGADERINGEN 

In 1985 werden drie congressen en één bijzondere algemene vergadering georga-
niseerd en wel op de volgende data en plaatsen: 

16 en 17 maart 1985 te Bidlnghuizen (Algemene Ledenvergadering) 
22 en 23 juni 1985 te Eindhoven (Jaarlijkse Algemene Vergadering) 
21 september 1985 te Utrecht (Bijzondere Algemene Vergadering) 
09 en 10 november 1985 te Dordrecht (Algemene Ledenvergadering) 

t, 
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ORGANISATIE 

Districten 

In het begin van het verslagjaar heeft erin ,dlyèrse districten een her- 
indeling van de afdelingsgebieden die binnen de distri çten vielen plaats- 
gevonden Dit was het geval in de districten Noord, Gelderland, West en 
Noord-Holland .  
Daarnaast heeft het hc3fdbestuur beoeken gebracht aan ' de districten Noord 
Gelderland, West, Overijssé1 en dord-Brabnt0 De districtsbijeenkomsten 
met het hoofdbestuur in de districten Noord-Holland, Lïmbütg en Zeeland • , 
werden door de besturen van die'districtenafgelast terwijl district Utïht''.' 
niet werd bezocht vanwege besprekingen over dheropri :hting van dit dis- 
trict, 

Afdelingen 

In 1985 werden de volgende afdelingen opgericht 
- Land van Cuyk, - De Hunze, - Kwartier Madland 
- Den, Helder; ' - De Bilt, 
- Zeeuws Vlaanderen, - Zeist 

In datzelfde jaar werd de afdeling Steenwijk opgeheven en werden de nog be-
staande 'leden van deze afdeling ondergebracht bij naburige afdelingen 

Verder werd de naam van' de afdeling Zuid-Oost Utrecht.gewijzigd in de afde-
ling Heuvelrug Zuid 

Commissies 

De commissie reglementenherziening werd opgeheven en vervangen door de ju-
ridische commissie, die tot taak kreeg het hoofdbestuur te adviseren over 
juridische zaken die aan haar werden voorgelegde 

De commissie congresevaluatie, inmiddels beter bekend als de commissie Kerpen, 
werd ingesteld met als belangrijkste taak een nadere analyse te maken van de 
congresopzet en de accommodatie waar de congressen plaatsvinden De commissie 
zal medio 1986 met een rapport komen aan het hoofdbestuur waarna bespreking 
van dit rapport zal plaatsvinden met de adviesraad en de algemene vergadering 

Tevens werden er voorbereidingen getroffen voor de instelling van een commis-
sie die de resolutie Dees, beter bekend als de resolutie onafhankelijkheid, 
opnieuw te bestuderen en mogelijk te herzien, 
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Er zijn in 1985 drie congressen en én Bijzondere Algemene Vergadering 
(BAy) georganiseerd en wel op de volgende data en plaatsen: 

Op 16 en 17 maart 1985 het voorjaarscongres te Biddinghuizen (Flevohof) 
Ter discussie stond het Politiek Kernprogramma (P1(P) dat de visie van de 
liberale jongeren geeft op een aantal zaken die politiek hete hangijzers 
zijn. Een politiek kernprogramma wordt door de JOVD edere tien jaar op-
nieuw geformuleerd 
Sprekers op het voorjaarscongres waren: 
M. van de Berg voorzitter van de Partij van de Arbeid 
L. van Raalte-Tuinman hoofdbestuurslid van de VVD 

Op 22 en 23 juni 1985 werd dejaarvergadering gehouden in Eindhoven On- 
derwerpen van discussie waren de resolutie Euthanasie en de resolutie 
West-West. 
Gastsprekers op de jaarvergadering waren: 
J. Blaauw lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD 
D. Junior consul van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland 
E. Schoo - minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Op 21 september 1985 werd een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden te 
Utrecht. Deze was noodzakelijk omdat op het voorjaarscongres het politiek 
kernprogramma niet kon worden afgerond. 

Op 9 en 10 november 1985 werd het najaarscongres gehouden te Dordrecht 
Ditmaal was onderwerp van discussie een liberale visie op het Nederlands 
staatsbestel, Een en ander was geformuleerd in de resolutie Demostaat. 
Sprekers op liet najaarscongres waren: 
F, Korthals Altes -- minister van Justitie 
H. Glastra van Loon - lid van de Eerste Kafrierfractie van D'66 
J. de Ruiter - minister van Defensie 

De congressen werden in 1985, traditie getrouw, geopend door de burgemees-
ters van de stad waar de JOVD te gast was, 
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De relatie JOVD - VVD 

Na een zeer bewogen jaar 1984, waarin de JOVD een sarnenwerkingovereenkomst 
aanging met de VVD in november 1984 is 1985 een relatief rustiger jaar ge-
worden.  
Dc  cSmuijcie Jacobse, die een permanent discussieplatform was met betrek- 
king o menwerkingsovereenLomst, onderzocht de nadere invulling van 
du nn  awcikingsovexeenkomst en bestond uit een delegatie van JOVDV  ers en 
een delegatie van VVli'ers 

Op 1 januari 1985 bestond de JOVD-delegatie in de commissie Jacobse uit: 
- Arthur Fickel 
- Marc Rutte (secretaris van de commissie) 
- Marco  Swart  

Herman  Vermeer  
- Michiel Wigman 

Op 31 december 1985 was de samenstelling inmiddels gewijzigd en bestond de 
JOVD-delegatie in de commissie Jacobse uit: 
- Marc Rutte (secretaris van de commissie) 
Marco  Swart  

- Herman  Vermeer  
- Wim Hoving 

Marcel Cubbels 

De besprekingen in 1985 hebben als meest duidelijk resultaat gehad een twee-
tal cursussen die zijn georganiseerd in nauwe samenwerking tussen JOVD en VVD 
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POLITIEK ALGEMEEN 

J •')..; .., 

1985-h 
 
eéft voor p.oliti1 activIteiten van de JOVD in het teken vanvoor-

bereidingen op de verkiezirkgeh gëstaan. 
In zijn algemeenheid kan er een onderscheid. worden aangebracht tussen ener-
zijds het qxterne optreden en anderzijds het Politiek Kern Programma 

1
en tot 

slot diversen. .. .• . 

Het hoofdbestuur heeft het externe politieke optreden trachten te intensiveren. 
Niet alleen in pub12c1ta1re zin, maar ook in de zin van politieke contacten. 
Deze poging is zeker geslaagd te noemen. Naar aanleiding van verschillende 
po,itieke onderwerpen heeft de vice voorzitter politiek in een aantal gevallen 
samen met•tcpolitiek secretarissen overleg gevoerd met de VVD--, D'66 en PvdA-
fractie.-- 
- Des  Irides  beraad: Sinds ongeveer 10 jaar komen regelmatig vertegenwoordigers 

van de VVD, D66 en PvdA in het haagse hotel Des Indes onder de vlég.van de 
JOVD bijeen om te bezien in hoeverre politieke samenwerking tussen genoemde 
politieke partijen tot de mogelijkheden behoort. Ook in 1985 is ook overleg 
met wisselend succes voortgezet, De JOVD was vertegenwoordigd middels de 
vice voorzitter politiek. 

- M50: De JOVD heeft bij MSO als projectdrager van een tweetal vormingsprojec-
ten gefungeerd. 
Het ene project had als onderwerp mondiale vorming en bevond zich in een af-
rondende fase. 
Het andere onderwerp had als onderwerp staatsinrichting en bevond zich in 
een voorbereidende en vormgevende fase. 

- In het kader van de verkiezingen heeft de JOVD zich ook beziggehouden met de 
posities van (ex) JOVD-ers op de lijsten voor de TK-verkiezingen, Deze "lobby" 
is door de voorzitter en vice voorzitter politiek in gezarnelijkheid uitgevoerd. 
In één geval is het succes niet maximaal geweest, in het andere geval mag er 
van tevredenheid gesproken worden 

Politieke Kern Programma (PKP) 

Elke vijf jaar presenteert de JOVD een politiekbaar programma (PKP), zo ook 
in 1985. De bedoeling hiervan is om een samenhangende politieke visie op de 
periode 1985-1990 te geven. Verspreid over 2 algemene vergaderingen is dit 
PKP door het congres behandeld en met een aantal wijzigingen aangenomen. 
Toevalligerwijs kwam de totstandkoming van het PKP overeen met de totstand-
koming van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Begin novem-
ber heeft het hoofdbestuur in een perspresentatie (het PKP '85) dan ook in dit 
kader aangeboden. 
Tevoren zijn er gesprekken gevoerd met de D'66-, VVO-- en PvdA-fractie over het 
PKP. Zowel de D'66- als de VVD-fractie konden zich voor een groot gedeelte 
in het PKP'85 van de JOVD herkennen. Dit was voor ons aanleiding om te conclu-
deren dat D'66-VVD-samenwerking geen irreeele wens is. 

Diversen 

- Wg. ideologie: In 1985 heeft he hoofdbestuur van de JOVD een werkgroep ideo-
logie ingesteld. Taak van deze werkgroep is een studie te doen naar de fun-
damenten van de liberale ideologie vanuit een principiele invalshoek. Vanuit 
deze invalshoek moet ook gekomen worden tot een lib?rale visie op verschil-
lende maatschappelijke, ontwikkelingen en de plaats van het liberalisme In het 
politiek spectrum in. de toekomst. 

- De JOVD is middels de vice voorzitterpolitiek en andere hoofdbestuursleden 
vertegenwoordigd geweest op alle D'66- en VVD-congressen. 
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Politbureau: In 1985 is dit deelcongres van het hoofdbestuur gemiddeld 



BESTUURLIJK/JURIDISCHE ZAKEN 
. 

S 

Na en aktief 1.984 met de succesvolle anti-racisme campagne als hoogtepunt, 
is ook 1985 een heel bedrijvig jaar geweest. Er waren veel commissies aktief, 
het.; PlitiekKern:Programma moest worden gerealiserd,en.er  was een resolutie 
en natuurlijk ij vele moties op het bestuurlijk-juridisch terrein 
Tot maartwa's Eli Lenäars secretaris bestuurlijk-juiidisch,.na maart werden 
de honneurs:orergerromen door Talien Willems. .. 

.... Voor dicluster was1.nét als voor alle andere clusters,. ,een:,prioriteiten- 
pin opgesteld De belangrijkste punten die en 1985 gerealiseerd dienden te 
worden, en ook gerslIsedt'd zijn, waren: 
- Kriminaliteit, openbare orde, alternatieve straffen. 
- Staatsrechtelijke vernieuwingen. 
- Kiesreciit. niet-Nederlandse ingezetenen 1986. 

De cie justitie heeft zich vanaf maart met de problematiek rond de krimina-
liteit, de openbare orde en de alternatieve straffen bezig gehouden. •Dit heeft 
zij gedaan aan de hand van de beschikbare literatuur en een kreatieve geest.. 
Het resultaat was een nota "Kriminaliteitsbestrijding". In deze nota wordt 
gewezen op de noodzaak preventief op te treden, dus niet louter en alleen 
cellen-uitbreiding. In deze nota wordt de nadruk gelegd op de alternatieve 
straffen, dienstverlening in plaats van gevangenisstraf, voor de minder 
zware delicten. 

De staatsrechtrechtelijke en binnenlandse bestuurlijke hervormingen zijn door 
de commissie Demostaat onder haar hoede genomen. Deze commissie hiift de reso-
lutie "Demostaat, burger, en democratie" opgesteld. In deze resolutie zijn 
een aantal revolutionaire denkbeelden opgenomen, zoals onder andere een nieuw 
kiesstelsel, direkte verkiezing van de Senaat, een gekozen minister-formateur 
en een koningshuis zonder politieke invloed. Deze en vele andere voorstellen 
zijn in november op het congres besproken en aangenomen. 
Voorafgaande aan het congres in november heeft de commissie zich aktief bezig 
gehouden met het geven van toelichting op de resolutie in de afdelingen en. 
districten. Ook heeft deze commissie, in samenwerking met district Gelderland, 
een thema-middag georganiseerd. Het motto van de thema-middag was: "Parlement; 
kapitein of loopjongen". 
Tijdens deze middag is door de heren Diepenhorst (CDA), Patijn (PvdA), 
Geertsema (VVD) en de Graaf (D'66) onder leiding van de heer Jurgens (lid van 
de commissie Biesheuvel) gesproken over de voorstellen, in de resolutie 
"Demostaat, burger en,democratie" gedaan. 
Ondanks de vele punten van kritiek die deze heren hadden op de resolutie, 
bleek op het congres in. november dat de meeste JOVD'ers zich konden vinden 
in het merendeel van de voorstellen gedaan door de cie Demostaat. 

De commissie Minderheden, voorheen anti-racisme commissie, heeft zich gebogen 
over het kiesrecht niet-Nederlands ingezetenen 1986. Deze commissie heeft een 
brochure opgesteld waarin de problematiek van minderheden behandeld wordt. In 
deze brochure worden onder andere aspecten als de huisvesting, werkgelegenheid, 
positie vanvrotfwen :n.  de tweede.geneatie.en natuurlijk het kiesrecht, bkekea 
Deze brochure is bedoeld als handleiding voor JOVD'ers die in de afdelingen 
en districten bezig zijn met deze problematiek 

Naast deze aktiviteiten zijn veel commissies aktief geweest in de voorbereiding-
en rond het Politiek Kern Programma (PKP). De cie justitie heeft zich tot 
maart gebogen over de problematiek van de burgelijke ongehoorzaamheid, de 
rechtspositie van ambtenaren en de minderjarigheidsgrens... 
De cie binnenlands bestuur heeft zich beziggehouden met het formeren van. 
standpunten betreffende deregulering, decentralisatie en reorganisatie binnen-
lands bestuur. Dit laatste onderwerp heeft deze commissie nader uitgewerkt 
in een notitie, 
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De cie minderheden heeft gebrainstormd over het minderheden en vreemdelingen-
beleid. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen op het ma ,t-çQngTes waar 
het PKP, wat betreft het binnenlandse gedeelte, is aangenomen..  

Medio april is de werkgroep, gelijke behandeling ingesteld. Deze werkgroep 
.heeft' zch binnen zeer korte termijn de probiematik rond de gelijke'beiande-
ling eigen gemaakt. Dit heeft in juli geresulteerd in een notitie gelijke 
behandeling. In deze notitie komen onder ander de grondrechtenkwestie, 
commissie gelijke behandeling en de positieve aktie aan de orde. Op basis van 
deze notitie hebben gedachtewisselingen plaatsgevonden met politiek Den Haag. 
Deze gedachtewisseliñgen zullen hun voortgarg vinden In 1986, in de hoop dat 
dit mede mag leiden tot een goede Wet Gelijke Behandeling.`  
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SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN 

Inleiding 

Het jaar 1985 wordt waar het cluster Sociaal Economische Zaken betreft 
gekenmerkt door veranderingen. Het Politiek Kern Programma is in 1985 witt-. 
gesteld, ehetgeen, waar het het economisch politiek deel betreft, de be-
kroning was op het werk van de commissie Algemeen Economisch Beleid. 
Vrijwel tegelijkertijd heeft Jaap de Mare het hoofdbestur verlaten. 'Na juni 
1985 nam Leo Pieter Stoel de honneurs waar met betrekking tot de functie 
Secretaris Sociaal Economische Zaken, Het vaststellen van het PKP betekende 
het begin van een nieuwe periode voor het cluster Sociaal Economische Zaken.  

Commis s1 ï. 

Tot de zomer van 1985 heeft de commissie Algemeen Economisch beleid zich bezig 
gehouden met het formuleren van delen voor het PKP.. Met het vaststellen van 
het PKP zijn haar werkzaamheden beeindigd. 
In november zijn de commissies Belastingen en Industrie Politiek ingesteld. 
De taak van de Belasting commissie is het formuleren van een resolutie 
voor het november-congres in 1986, eventueel vooraf gegaan door een aantal 
moties. 
De taak van de commissie Industrie Politiek is het formuleren van standpunten 
met betrekking tot het Industrie Beleid. De commissie heeft zich in 1985 
bezig gehouden met het EUREKA-plan.. Hiertoe is een project ingdiend bij de 
Jongeren Ontplooiings Stichting, zodat een themadag over dit onderwerp geor-
ganiseerd kan worden. In 1985 is tevens een begin gemaakt met..het schrijven 
van een nota met betrekking tot het EUREKA-plan. 

Overige activiteiten 

In het ,begin van het jaar is de themadag "Lessen uit RSV" georganiseerd. 
Deze themadag is zondermeer een succes geweest. Er waren ± 120 mensen aan-
wezig, de landelijke pers heeft er uitgebreid aandacht aan besteed. 
Verder heeft deJOVD diverse malen gereageerd op publicaties die onder dit 
cluster vallen, zoals het WRR-rapport met betrekking to het basisinkomen 
en de Miljoenennota. 

1 
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WELZIJNSZAKEN 

Algemeen 

In 1985 was een vijftal commissies op het gebied.vaxt: het welzijnsbeleid actief. 
Dit waren de 
Commissie Kun5t & Cultuur 
Commissie Euthanasie_  

- Commissie Welzijn -,& Volksgezondheid 1 0 
Commissie Drugsbeleid 
Commissie Onderwijs 

Politieke uitspraken werden gedaan in de vorm van: 
Resolutie euthanasie (juni) 
Motie draagmoeders (juni) 
Motie bejaardenzorg (juni) 
Motie subsidies amateursport (juni) 
Motie studiefinanciering (juni) 

- Persverklaring inzake P.C.  Hooftpiijs (februari) 

Kunst & Cultuur - -: 

De commissie die zich niet dit :welzijnsterrein bezig hield was in 1985 op vele ,  
fronten actief. Onderzoeken naar het bibliotheekbeleid, staatsprijzen en film-
beleid resulteerden in een drietal artikelen in het verenigingsblad 
Naar, aanleiding van de affaire iond het niet toekennen van de P C Hoofturijs 
werd ecn persverklaring uitgebracht, waarin de houding die de VVD in deze kwestie  
innam werd bekritiseerd, .- 

Door diverse leden werden bijeenkomsten bijgewoond van de Nederlandse Museum-
vereniging en de Teldersstichting over resp. sponsoring van musea en liberaal 
kunstbeleid. 
Met het oog op een eventuele (mini-) resolutie werd begonnen met een inven-
tarisatie van het:subsidilebeleid van de overheid ten aanzien van de kunsten-
sector,  

Welzijn / Vplkè'gëödheid 

Op de algemene ledenvergadering in juni heeft de vereniging  zilch  uitgesproken 
over het euthanasievraagstuk. In de resolustie die met betrekking tot dit 
onderwerp werd aangenomen erkent de JOVD als uitgangspunten het recht van ieder 
individu om over zijn of haar eigen lichaam te beschikken en het respect voor 
het leven. De arts die op uitdrukkelijk verzoek van een patient euthanasie toe-
past, dient, naar de opvattingen van de JOVD ongestraft te blijven, mits aan 
een aantsl voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden dienen in een wettelijke 
regeling verwerkt te zijn. 
Eveneens op bovengenoemde vergadering werden uitspraken gedaan over de positie 
van draagmoeders en over de bejaardenzorg, 

Media 

In februari heeft de JOVD een themadag georganiseerd over het mediabeleid. 
Onderwerpen die, met een forum van deskundigen, werden bediscussieerd waren o.a.: 
- Medianota 
- Commerci€1e televisie en het derde net 
- Boetes aan omroepverenigingen 
- De nieuwe media (kabelkrant, abonneetelevisie e.d.) 
- De positie van de gedrukte media in de nabije toekomst 
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onderwijs 

De Commissie Onderwijs heeft in 1985 verscheidene persverklaringen doen uit-
gaan over op dat moment actuele zaken, zoals: 

collegegelden 
studievoorzieningen 

In de vorm van een motie en een artikel in het verenigingsblad werd ruime 
aandacht besteed aan het probleem met betrekking tot de studiefinanciering. 
Naar aanleiding van het in november 1984 genomen besluit universiteitsraad-
verkiezingen werd door de Coordinatiecommissie Univera:Lteitsraden de notitie 
"JOVD en universiteit" opgesteld, waarin suggesties worden gegeven t;er ver-
groting van de betrokkenheid van JOVD-afelingen hij universiteiten en 
universitaire politiek,  
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ECOLOGISCHE ZAKEN 

Commissies en werkgroepen 

Op 1 januari 1985 functioneerden binnen het cluster ecologische zaken twee 
commissies: een commissie milieu (en energie) en een commissie landbouw. 
De commissie landbouw heeft in het eerste kwartaal van 1.985 enige malen verga-
derd over de uitgangspunten van het landbouwbeleid.. Da discussie is uiteinde-
lijk uitgemond in een "discussiestuk landbouw", verschenen in oktober i985 
Begin 1986 zuilen de resultatpn van de discussie aan de vereniging worden 
gepresenteerd. 
De commissie milieu (en energie) is in de loop van 1985 15 maal bijeengekomen. 
Gedurende de eerste maanden van het jaar, werd hoofdzakelijk aandacht besteed 
aan de energieproblematiek, wat heeft geleid tot het ontstaan van een "notitie 
energie", Vanaf maart 1985, heeft de commissie zich voornamelijk beziggehouden 
met het samenstellen van een concept-milieuresolutie, als voorbereiding op het 
congres van maart 1986 (zie ook verderop). 
Een commissie volkshuisvesting werd door het hoofdbestuur ingesteld in mei 1985V 
De commissie is in de loop van 1985 5 maal bijeengekomen. Door verscheidene 
mutaties in de samenstelling van de commissie bleef deze gebrekkig functioneren. 

Congresvoorbereiding 

De voorbereiding van het "milieucongres", te houden in maart 1986, heeft 
binnen het cluster een groot deel van de aandacht en energie opgeeist. Een 
concept-milieuresolutie kon door het hoofdbestuur in november worden vast-
gesteld. In contacten met afdelingen en districten, werd getracht de discussie 
binnen devereniging zoveel mogelijk te stimuleren. Daartoe werd tevens een 
knipselkrant samengesteld, (zie verderop), 

Presentatie binnen de vereniginE, 

1985 werd ingeluid met een tweetal artikelen in het verenigingsblad Driemaster, 
over de thema's milieu en landbouw. In de eerste maanden van het jaar werd 
bovendien veel tijd besteed aan de totstandkoming van het Politiek Kern 
Programma (PKP), 00k een energiendtitie en een tweetal knipselkranten (april 
en december) zagen het licht. De decemherknipselkrant, geheel gewijd aan de 
milieuproblematiek, werd door het hoofdbestuur in een oplage van 40 exem-
plaren binnen de vereniging verspreid; 

Presentatie naar buiten 

Contacten werden onderhouden met een reeks van organisaties en instellingen. 
De JOVD was vertegenwoordigd op de VVD-landbouwdag in februari. In april vond 
een gesprek plaat tussen de landbouwcommissies van VVD en JOVD. In maart werd 
deelgenomen aan de VVD-themadag milieu, Een interview met minister Winsemius, 
t,b.v, het milieuthemanummer van LEF (te verschijnen in januari 1986), vond 
plaats in december. Andere contacten waren die met de stichting Natuur & Milieu  
(ova.  over de inpoldering van het Markermeer), de  European Youth Forest Action  
(EYFA), de Stichting Ideele Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), de Platte-
lands Jongeren Gemeenschap Overijssel (PJGO) en verscheidene politieke jongeren-
organisaties, Het JOVD-standpunt over de inpoldering van  ht  Markermeer werd 
in februari in een persverklaring verwoord, 
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VORMING EN SCHOLING 

In navolging van voorgaande jaren blijft de V en S-peiler zich versterken. 
Het VornrLngs- en Scholingsgebeuren in de JOVD heeft zich ook in 1985 duidelijk 
geprofileerd 
Er hebben een 60-tal cursussen, verdeeld over verschillende nivo's plaats-
gevonden. Het streven is om iedere "werkbare" maand een itormings- en scholings-
aktivil±it in elk district te laten plaatsvinden. De ene keer gaat het om een 
introavond, een andere keer wordt er een heel weekend gewijd aan bijvoorbeeld 
het onderwerp "politieke stromingen" 
Een conclusie die we kunnen trekken is dat de gewenste kwantiteit (jr 60 cur-
sussen per jaar) in 1985 ruim is gehaald. We moeten nu werken aan de kwaliteit. 
In totaal hebben ongeveer 700 mensen ineegedanri aan de cursussen. 

In het cursuspakket van 1985 vallen in het bijzonder op de cursus forumtraining 
(topkader) en de cursus voor cursusleiders. Beide cursussen zijn een aanzet 
voor een grotere betrokkenheid van het hogere kader binnen de JOVD voor het 
vormings- en scholingswerk. 

De belangrijkst kenmerken voor de cursussen in 1985 waren: 

- Vanaf de tweede helft van 1985 heeft er een duidelijke ondersteuning vanuit 
het landelijk ALGEMEEN SECRETARIAAT plaatsgevonden (verslagen, corresponden-
tie, coordinatie) 
Er is n.a.v. de begroting voor 1985 een budget per district vastgesteld, De 
verdeling is gebaseerd op het aantal betalende leden per district. 
Een duidelijk en steeds sterker functioneren van de V en S-deelraad. Tijdens 
bijeenkomsten werden half jaarprogramma's doorgesproken en getoetst. naar ver-
scheidenheid in nivo ? s, spreiding in data en gerelateerd aan het budget. 
Daarnaast zijn taak- en functieverdeling aan de orde geweest. 
In de meeste districten is een volwaardig cursusprogramma ten uitvoer ge-
bracht. 
Een minpuntje: Een (te) groot verloop van de vormings- en scholingscordi-
natoren in de verschillende districtsbesturen,  Dc  "V en S--post" is nogal eens 
een doorschuifost. De gevolgen zijn dat de informatie en kennis over V en S 
niet altijd voldoende wordt overgedragen aan de nieuwe coordinator, waardoor 
het V en S-programma in de verdrukking kan komen. 

Opvallende veranderingen t,o.,v, voorgaande jaren zijn: 

Iets meer een centrale aanpak. 
Om juist de "nieuwere districten een goede kans op ontwikkeling te bieden 
en om een duidelijker beleid naar cursusleiders en sprekers te voeren heeft 
het HB een aantal taken iets sterker naar zich toegetrokken. Met  manic  voor 
wat betreft de planning en de secretarile voorbereiding is er centraler op--
getreden. Een gevolg van deze keuze is het invullen van 20 uur administratieve 
ondersteuning op het Algemeen Secretariaat. Helaas is dit pas de tweede helft 
van 1985 van start gegaan, 

- Ook was de budgettering een belangrijk instrument om beter te signaleren 
waar wat georganiseerd wordt en welk prijskaartje hieraan hoort, 

- Grotere spreiding van aktiviteiten. Er heeft een groter aandeel van het totale 
cursusprograrmna plaatsgevonden in de jongere districten. De districten Noord 
en Gelderland draaiden als vanouds, ])e districten West, Noord-Brabant en Lim-
burg hebben een zeer voortvarend programma afgewerkt. De districten Noord-
Holland, Overijssel en Zeeland hebben goed gedraaid, District Utrecht moeten 
we helaas een probleemgebied noemen, alhoewel er vel een aantal V en S-
aktiviteiten hebben plaatsgevonden, 

- Er zijn twee cursussen georganiseerd in samenwerking met de VVD en het kader 
van de SWO. 
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PUBLIC RELATIONS  

Ook dit jaar is de secretaris Public Relations & Voorlichting van de JOVD 
er in geslaagd een dialoog tot stand te brengen tussen de JOVD en de voor 
haar relevante publieksgroepen, waarmee het wederzijds begrip is bevorderd. 
Als gevolg hiervan is de positie van de JOVD als grootste politiek, en 
organisatorisch onafhankelijke liberale jongeren organisatie alsmede de 
functie en het doel van de JOVD behouden gebleven, zo niet vergroot. 
Met name aan de (parlementaire) pers, een belangrijke publieksgroep voor 
de JOVD, werd naast de politieke standpunten ook voorlichting gegeven. 
Ook het verstrekken van achtergrond informatie en het bieden van een stuk 
service naar de pers is een belangrijk onderdeel geweest van het PR & 
Voorlichtingsbeleid van het JOVD hoofdbestuur, Hiermee is meer bereikt dan 
alleen politiek "nieuws"; de politieke uitspraken van de JOVD en de daarmee 
verbonden invloed van de JOVD kunnen hierdoor beter op waarde worden ge-
schat en kunnen beter worden begrepen. 
Minder dan voorgaande jaren is de JOVD geidentificeerd als de Jongeren-
organisatie van de grootste liberale partij in ons land, de VVD. 

Het bevorderen van wederzijds begrip tussen de JOVD en het publiek kwam 
onder andere tot uiting in de publiciteit, welke de JOVD genoot op radio, 
televisie en in de gedrukte media. 
Met name rond congressen, themadagen en de presentatie van het Politiek 
Kern Programma (PKP) van de JOVD genoot de JOVD publiciteit, Dit is belang-
rijk want publiciteit heeft alles te maken met het vergroten van de invloed 
van de JOVD op de (liberale) politiek. 
Naast begrip en kennis van de JOVD is hiermee wellicht ook het respect voor 
de onafhankelijke liberale jongeren in ons land toegenomen. 
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INTERNATIONALE ZAKEN 

Europa  

Na aanvankelijke moeilijkheden met de Europa-commissie bleek zij na een gron-
digeherstructurering zeer succesvol. Onder voorzitterschap van  Bertram Hof-
mann,  die aarinee Auke P3as opvolgde, kwamen de verschillende interessevelden 
waaromheen werkgroepen waren opgericht goed uit de verf. 

Als eerste werd een project afgetond rondomRechtsradicalisme in Nederland en 
de BRD welke als basis diende voor de organisatie van een seminar met de  
Deutsche  Jungdemocraten. Hiermee werd getracht een goede integratie van het 
Internationaal Jongerenwerk met politiek inhoudelijk werk tot stand te brengen. 
De werkgroep Liberale Radicale en Democatische Ideeen in Europa leverde een 
belangrijke bijdrage aan de ideologische aspecten van het Internationale 
hoofdstuk van het Politiek Kernprogramma. 

De werkgroep Export bereidde een studie voor naar het slechten van de barriè-
res binnen en aan de grenzen van de EG van het handelsverkeer. Op basis van 
dit onderzoek zal in 1986 een nota verschijnen. Eveneens zal in 1986 en wel 
bij de overdaracht van het voorzittersschap van de EG een Europa Zwartboek 
geprestenteerd worden welke voorbereid is door de werkgroep InLernaionale 
zaken van de commissie en waarin het falen van vele punten in de EG wordt 
blootgelegd en verbeteringe hiervoor worden aangedragen. 
Op grond van de JOVD-standpunten is een actieve positieve lobby vroor een 
verdergaande eenwording van Europa naar de politieke partijen en de ministers. 

Midden Oosten 

De Midden Oosten Commissie onder voorzitersschap van eerst Bernard Wastiaux 
en later Ron Batten, rondde in 1985 de romp van haar nota over de dor Israel 
bezette gebieden af, welke in 1986 als omvangrijke nota moet gaan verschijnen. 
Hiertoe had zij een omvangrijke studie alsmede onderzoek opgezet. Contacten 
met vele Ambassades, vertegenvoordigers van Arabische landen, Israel en de 
PLO alsmede met het CIDI werden hiertoe aanmerkelijk verbeterd. Speciale ver-
melding verdient hierbij het contact met de Arabische Liga. 

Een uitgebreide studiereis als follow-up van het project uit 1983 werd voor- 
bereid maar helaas tot 1986 uitgesteld, .Wel bracht Frank Rohof als Interna-
tionaal Secretaris een bezoek aan het congres van de Irakese Jongeren orga-
nisatie in Bagdad. Albert Kooiman mocht op een van zijn reizen alsmede schrif-
telijk contact met de Syrische Revolutionaire Jeugd onderhouden, Naast deze con-
tacten met Arabische landern werd ook getracht een uiwisseling met Israel tot 
stand te brengen. Ondanks het vinden, met bemiddeling van de Israelische Am-
bassade, van een pa'tnerorgenisatie kan door financiele problemen zo'n uit-
wisseling niet plaatsvinden. 
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Ontwikkeling 

Ontwikkeling vormde een belangrijk onderdeel van de politieke activiteit van 
de JOVD. Gekoppeld aan een dicussie over het voortbestaan en zo ja in welke 
vorm van de  NCO,  welke begeleid werd met een JOVD-discussienota, werd een 
motie aangenomen over het belang van de taken (en rol) van de  NCO  namelijk 
voorlichting en bewustmaking over ontwikkelingssamenwerking. Met deze stand-
punten voerde het JOVD-Hoofdebesuur een actief beleid. In een grootschalige 
lobby werd de rol van de JOVD in de veld onderstreept. Gesprekken vonden 
plaats met Hoofdbestuur of fractie van politieke partijen de verantwoorde-
lijke minister Schoo alsmed& met het Dagelijks bestuur van de  NCO.  Jules Maa-
ten nam namens de JOVD zitting in het dagelijks bestuur van de NOVIB. 

In 1985 werde Noordzuid stichting Ideale opgericht met als voorzitter Jan 
van Zanen. Projecten om liberalen bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken 
zijn door de stichting voorbereid. Fund  raising  vindt thans plaats. 

Ondanks de vele activiteiten van JOVD-ers op het vlak van de ontwikkelings-
samenwerking was het niet mogelijk een Noord-Zuid studie commissie te be-
mensen. Wel werd door het Hoofdbestuur een Verenigde Naties-commissie ingesteld. 
Deze commissie is de eerste gedecentraliseerde, dus voornamelijk uit een 
provincie bemensde commissie. 

WdelijLALKika 

In 1985 stond de situatie in Zuid Afrika en de strijd tegen de apartheid 
vaak in het centrum van de aandacht. Zo ook op het JOVD-congres. In juni werd 
een uitvoerige motie aangenomen over de rol van overheid versus individueel 
inwoner van Nederland. Deze motie vormde tevens de grondslag voor de para-
graaf over Zuid Afrika in het Politiek Kern Programma. 

Om de dialoog met tegenstanders van het apartheidsregime in Zuid Afrika toch 
niet -geheel af te snijden werden contacten gelegd met onze zusterorganisatie, 
de PFP Jonge Progessieve. Een delegatie in IFLRY-verband naar Zuid Afrika en 
de Frontlijnstaten bleek wegens grote tegenstand van andere IFLRY-lidorgani-
saties onmogelijk. 

Als onderdeel van het JOVD-beleid ten gunste van contacten tussen socia-
listische jongerenorganisaties en de JOVD als onderdeel van een ontspannings-
pakket werden in 1985 de bilaterale contacten met een aantal prioriteits-
landen voorbereid. Zo bracht een JOVD-delegatie van vier man (Julius Remarque 
voorzitter, Linda Bakhuis, Frank Rohof en Albert Kooinian) een bezoek aan de 
KMO (Sovjet Unie). Naast interessante politieke contacten werd dit bezoek 
aan Moslou voornamelijk belast door discussies over de voorbereidingen van 
het Wereld Festival voor Jongeren en Studenten, dat in een uit 1948 stam-
mende tradite in 1985 in Moskou zou plaatsvinden als Xlle Festival. 
Kan dit Festival namen in de IFLRY-delegatie voor de JOVD, naast Jules Maaten 
als voorzitter van de IFLRY, drie leden deel, te weten Arthur Fickel, Rob  

Vermeer  en Harold Makaske. Hun deelname was mogelijk mnadat dit Xlie festi-
val i.t.t. de tradeite een politiek veel bredere voorbereiding kende waaraan 
dus ook andere politieke stromingen dan socialistische- of revolutionaire-
deelnamen. 
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Van beide reizen zijn de ervaringen in verslagen terug te vinden. 

Naast ijhet Festival von er in 1985 geen of ficile bijeenkomsten over het weer 
opstarten van de All  European Youth  and Studen Coorperation plaats. Toch geeft 
de toch veelal constructieve samenwerking voor het Festival,  alsmede signalen 
uit Moskou een indicatie dat in 1986 de AEYSC weer voort kan gaan. 

In de bilaterale sfeer werden tevens afspraken gemaakt met de ZSPM (polen) 
voor een uitwisseling in 1985. Daar het ministerie van WVC geen financiele 
ondersteuning uit gelde van het cultureel accoord wilde' leveren, omdat de
JOVD te laat haar subsid'ieve1rzoek zou hebben ingediend, vonde uitstel tot 
1986 plaats. Afspraken voor een kennismakingsbezoek aan de FDJ (DDR) in 
1986 werden tevens in 1985 gemaakt. 

Bij PIJON werd samen met de  JS  een project vooreen uitwisseling met UTC 
(Roemenie)ingediend, Wellicht kan dit in 1986 een  follow--up krijgen. 

Oost---west 

Onder voorzitterschap van André Koppers bereidde de Oost--west commissie in 
1985 een omvangrijke studienota over het huiterilandsbeleid van de Sovjet---
Unie vanaf de tweede wereldoorlog voor. Na vele concepten en uitgebreide dis-
cussies zal deze nota in begin 1986 onder verantwoordelijkheid van het Hoofd-
bestuur verschijnen. 
In 1985 was een ander fel punt van discussie de nederlandse deelname aan het 
Strategisch Defensie Initiatief van de Verenigde Staten. Na discussies op 
het junicongres werd uiteindelijk toch de HB-motie bij consensus aangenomen. 
Ook werd door de Oost--west commissieleden deelgenomen aan de thernadiscus-
siedagen die door bijvoorbeeld de atlantische commissie werden georgeniseerd. 
Verslagen hiervan werd door de commissie vastgesteld. 

Daarnaast brachten delegaties van de commissie vele bezoeken aan het-NAVO--
Hoofdkwartier in Belgi. Dit ten behoeve van de inhoudelijkevoorbereiding 
van het multilaterale JOVD/seminar in begin r85  over Westeuropees Veilig-
heids Beleid, Hierote werd een uitgebreide engelstalige reader vervaardigd. 

Tenslotte vormde de commissie een uitgelezen sprekerspool een uitgelezen 
sprekerspool ter ondersteuning van de discussies in de afdelingen. 

Internationaal Jongerenwe rk 

In 1985 had de JOVD de eer gastorganisatie van het tweejaarlijkse IFLRY-
congres te mogen zijn De centrale rol die de JOVD in de IFLRY kan spelen 
mag mede blijken uit de gigantische merdeheid waarmee Jules Maaten tot 
Voorzitter van de Federatie werd herkozen. Ook was de JOVD vertegenwordigd 
in nagenoeg elke IFLRY activiteit of dit nu seminars of delegaties betrof. 
Talrijke JOV--ers konden op deze manier met het fenomeen Internationaal 
Jongerenwerk kennis maken. Een andere mogelijkheid hiertoe besond via het 
Platform voor Internationaal Jongerenwerk (PIJON), Ook in nagenoeg al zijn 
delegaties, seminars of activiteiten namen reguliere JOVD--ers m/v deel, 
De JOVD was in alle werkgropen van PIJON vertegenwoodigd waarbij Albért: 
Kooirnan zelfs tot voorzitter van de PIJON-werkgroep Oost--west werd benoemd 
en daarmee adviseur van het PIJON--bestuur werd. 
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Als voorzitster van dat PIJON-bestuur trad begin 1985 de JOVD-ster  Annette  
Schijvenaars af, Zij had mede hervormingen binnen PIJON in gang gezet waar-
bij de taken van PIJON opnieuw inhoud gegeven moesten worden -zodat deze 
beter bij de aangesloten organisatie zou aansluiten. 
Dienstverlening vormde en vormt hierbij het centrale begrip.Met de taak de-
ze hervormingen tot stalid te bregen werd Julius Remarque voor de periode 
hiertoe in het PIJON-bestuur door de JOVD aangewezen. Het ligt in de verwach-
tingdat de hervormingen in 1986 hun beslag krijgen,  

Annette  Schijvers volgde binnen M50 Eric Brinckman op als medewerker Mondiale 
Vorming, welke het M50-JQVD project Zwart,wit of kleur over mondiale vorming 
moest afronden en als onderdel daarvan het Close-up project over jongeren en 
politiek inhoud moest geven. Als onderdeel van het zwart/wit of kleur-project 
fungeerde ook de Jongerenvertegenwoordiger in de regeringsdelegaties naar de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en naar de Algemene Conferentie, 
die door PIJON benoemd worden, De JOVD droeg voor deze beide functies ook in 
1985 weer kandedateri voor. Tot jongerenvertegenwoordiger  near  de AVVN en plaats-
vervangster werden respectievelijk Albert Koolman en Christiaene de Wade 
benoemd, 

In de LYMEC bekleedde Frank Rohof de functie van vice-voorzitter. Door finarf-
dele problemen orgeniserde de LYMEC in 1985 geen activiteiten. 

Verslagen van vele van de bovengenoemde zaken waren in vrijwel iedere Drie-
master te lezen evenals vele artikelen van algemeen iriternarionaal politieke 
aard. 

Bilaterale contacten 

Belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de bilaterale contacten was de 
de poging een uitwisseling met de Verenigde Staten op te zetten. De neder-
landse en amerikaanse overheden stelden hiervoor fondsen beschikbaar,, echter 
helaas niet voor politieke jongerenorgenisaties. Detocht van Frank Rohof, 
een PIJON-pilot delegatie, naar de V.S. was dan ook tot moslukken gedoemd. 
In 1986 wordt getracht private financiering mogelijk te maken. 

Een begin van contacten werd ook gelegd met de Volksrepubliek China, De Am-
bassade in Nederland werd door een JOVD-delegatie bezocht, interesse werd aan 
de All Chinese  Youth Federation  kenbaar gemaakt. In 1987 zal de JOVD trachten, 
nadat in 1986 het cultureel accoord in werking wordt gesteld, tot een werke-
lijke uitwisseling te komen. 

Naast deze nieuwe ontwikkelingen werden de gebruikelijk contacten met libe-
rale en radicale zusterorganisatie onderhouden. Speciale vermelding verdienen 
hierbij de bilaterale seminars met de  Deutsche  Jungdemocraten, met name die-
:. die in Gelderland i,s,m, het district aldaar werd georganiseerd. 

Commi ssiewerk-PKP 

Nadat een eerste concept voor een internationaal hoofdstuk door het Hoofd-
bestuur na bespreking met de vereniging werd teruggetrokken, werd een tweede 
concept in de maart driemaster gepresenteer. Doordat n.a.v. de binnenlandse 
gedeelten de procedure rondom het PKP vele complicaties had opgeleverd, 
werd veelvuldig contact gehouden met de Internationale Deelraad, Op de spe- 
iale BAV in september kon het hoofdstuk met een minimaal aantal plenair te 



behandelen amendementen aangenomen worden. (Het PKP leverde een groot aantal 
interessante discussies op, welke tot in de afdelingen gevoerd werden) 

Meer duscussie leverde de concept resolutie over West-West beleid op, welke 
op het juni-congres behondeld werd. De resolutie commissie onder leiding van 
Frank Rohof zag op een noofdstuk na haar gehele resolutie fundamenteelgeamen-
deerd worden. Na het congres moest het HB dan ook een nieuwe commissie be-
noemen om de aangenomen resolutie vn een onderliggende nota te voorzien. 
Deze West-West commissie stond onder voorzitterschap van het enige lid van 
de Wet-s-West--resolutiecommissie dat niet was afgetreden na het junicongres, 
Annelies Meybaum0 

In t er nationaal  Jon eren api 

Ook in 1985, het I.J.J. nam de JOVD deel aan de Nationale Werkgroep Jonge-
renjaar, die verantwoordelijkheid droeg voor de centraal georganiseerde pro-
jectèn in het kader van het Jongerenjaarom mede te bepalen welke invulling 
het Jongerenjaar kreegDe JOVD probeerde ook een decentraal project in 
het kader van het jongereen jaar door de overheid gesubsidieerd te krijgen. 
Dit Project dat over medezeggenschap van scholieren ging, kreeg die sub-
sidie echter niet, ondanks het beroep dat door de JOVD hiertegen was inge-
steld, 

De JOVD-er Albert Kooiinan nam in zijn hoedanigheid als VN-jongerenvertegen-
woordiger deel. aan hoegenaamd alle relevante internationale bijeenkomsten. 
Hij was aanwezig in de PIJON-delegatie,op de Alegemene Vergadering van 
CENYC, in de nederlandse delegatie, op het Wereld Festival van Jongeren en 
Studenten, Verenigde Naties Centrum, als internationaal Secretaris van de 
Nationale Werkgroep Jongerenjaar, de conferentie voor Nationale Jongeren 
jaar Comiteit, en op persoonlijke titel aan een westeuropees vooroverleg 
van jongerenvertegenwoordigers in Oslo. In New York nam hij deel aan. de 
Algemene Vergadering van de VN en de in dat kader was hij voorzitter van het 
Western Groepsoverleg en mocht hij als eerste en wellicht ook laatste neder-
landse jongere de plenaire Algemene Vergadering van de VN toespreken 
tijdens de VN-conferentie over het Internationaal Jogerenjaar, 

EL2itc_t en 

In januari organiseerde de JOVD een multilateraal seminar met deelnemers 
van haar zusterorganisaties en USYC over het Westeuropese Veiligheids-
beleid, Sprekers waren uitgenodigd van NAVO en vredesbewegingszijde0 De 
rijme mogelijkheden voor gewone leden om aan dit driedaags seminar deel 
te nemen werden volledig benut. Toch was het een seminar, dat voorname-
lijk door fondswerving gefinancierd werd, uitzonderlijk een groot succes 
genoemd worden. Een reader over het Veiligheidsbeleid verscheen ter onder-
steuning van het seminar. 
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