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ard" lezer, 

tr u ligt het jaarverslag over het verenigingejaar 1986 van het hcofdbe'tuur 
e onafhankelijke liberale jongeren organisatiee000 vrijheid en democratie 

(JO'JDJ. 

,9C„5is weer een druk politiek Jaar geweest. Zowel de landeliJke verkiezingen 
te Tweede Kamer der Staten Generaal ais de verkiezingen voor de gemente-

no landen 4)'Oar oor' veel politieke beweg Th. De C'S ar_Lniseerde 
in dit kader een landelijke liberale jongeren-dag in de vorm ver een bruisende 
nenifestatie in e  Hertogenbosch, - 

'je landelijke uongre.eeen hebben to het teken ,gestaar. van eer, !-, here!- e,  invulling 
van een -landelijk defeniehe!eid, milieubeleid en, belascingeteleel zoals de 
JGVD dat voorstaat. 

ie basiekenflte benodigd voor een dergelijke liberale invulling is in 1966 weer 
televerd door de vale curauaaen die in het kader van Vorming en Scholing gege-
je„ zijn,. 'i-  iel animc hebben vei en de cursussen Drrzeke ot  on  1 ge 
Liberalisme weer doorlopen, keer ook icursussen, op het  terrain  van vergadertech- 
niek, spreken in het openbaar e., werden goed bezocht, 
vorming en Scholing binnen. de JOVD legt op deze wijze een uitstekende basis 
voor de  cress  iefunctie van de JOVD op vooral de"Haagse  politick"  

Gok buiten de Nederlendee grenzen is de JOVD actief ,. Naast het voorzitterschap 
ven de IFLRY.(infzrnatiorale Federatie van.'Liherai-e en Radicale Jongeren) dat 
de JOVD al enkele jaren bekleedt. heeft de JOVG in 1956 ook de voorzitter gele -
ver,' voor de LYNEC (Liberale Jongeren Beweging ven de Europese Gemeenschap) 

Door al deze activiteiten biedt de JOVD jongeren voldoende kensen os zich een 
mening te vormen over liberale  politick.  Daarnaast kan de JOU op deze wijze 
een belangrijke rol spelen als deelnee,er in vele politieke discussies 

Dit alles biedt vee], perspectieven voor opnieuw,  een actief verenigingsjaar 
in 1987. 

Namens het hoofdbestuur der JOVD, 

A.D,S.M. Nijs , - - I Amsterdam 
landelijk voorzitter a.i. 1 1 mei 1987 
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I januari 1986 was de samenstelling van het hoofdbetrtsuWs vriat: 

vrorzltter Julius Re:95r0se 
a1e:reefi secretarie Eric Belemena 

penning.   t Bert Heomes 

vice voorzitter pOlitiSk Eli Leenaars - 

vice voorzitter organisatie ktChij Sigmari 

internationaal secretaris Frank Bohof 

secretarie vorming en Scholing Barth de Boer 

secretariS bestuurlijk juridische zaken  Taller-  Willems 
serretarre sociaal economische zaken t LeO Feter Stoel 
secretaris ecologische Zaken :Rob Sonotcen 

acretsrewelzsnezaken 2n Brand 

erctretarls internationale zaken t Albert Eceoirran 
eeuetariC public relations t Arthur Fick1 

aecretaria promotie en lddenwerving :5li2hiel Wigmar 

In meert 1986 wordt he-c oofdbes-cvuruigebreid met de roet secretaris ur5A  sate  
Berm dient zich bezig te houden met de ondersteuning van niet goed lopende efdet1np-
Op derS post wordt hugo Broekman benoemd In november 1986 wordt Oskend dat Mch 

Wi.gmen tussentijds wenst al te treden Ver-af 16 november 1986 neemt Baptieat 

de functie functie  wear  els vice voorzitter organIsatie a i Or 31 december 198a steIl be-c 
hoofdbestuur zich dan ook als voegt samen: 

voorzitter Eric Balemana 

algemeen secretarie Johan Buitenga 

uenningmeeater Jan van der Laag 

vice voorzitter pclitiek t Leo Pieter Stoel 
•vica voorzitter organisatie 3! Bartiest coopaans 

internationaal secretaris Annelies keybeurn 

secretarie vorming en scholing t Max Visser 
secretaris bestuurlijk juridische zaken t Bernard Eileen 

uerrretsriZ sociaal economische zaken t  Annette  Sija 

arcretaris ecologische zaken t  Mayo  Schltink 
secretaris welzijnszaken t Ron Brand 

secretarie internationale zaken t Albert Kooiaan 
secretaris public rel8tions t Rob de Vries 

rtecremaris promotie en ledenwerving t Jaap Burger 

secretaris organisatie t Hugo Broekrean 

Het hoofdbestuur kwam in 1986 elf maal in vergadering bijeen en wel op de Volgende 

data en plaatsen t 
12 januari 1986 MB vergadering te Amsterdam 

16 lebruari 1986 MB vergadering te Amsterdam 

23 maart 1986 MS vergadering te Amsterdam 

15 maart 1986 Mit vergadering te Amsterdam 

22 mei 1966 MS vergadering te Amsterdam 

30 en 31 augustus H8 weekend te Haren 

29 September MB vergadering te Amsterdam 

12 oktober HE Vergadering te Amstordren 

il november MB vergadering te Amsterdam 

15 november 88 vergadering te Deventer 

30 november NB  vergadering te Aswterdam 

4 december HE vergadering te Amsterdam 



1SI? LO6W clan aaaiiiergiiriTijiriic 

30 januari 1966 98 vergadering te Amersfoort 
19 februari 1986 D9 vergadering te Amersfoort 
17 april 166 98 vergadering te AmersfOo.rc 
14 mei 1966 08 vergadering te Amersfoort 
1 juni 1986 08 vergadering te Aascerdaa 
18 juni 1966 09 vergadering te Amerefbort 
20 juni 1986 03 vergadering te burin-ik 
30 augustus 38 vergadering me Haren 
20 oktober 98 vergadering le Amsterdam 
17 december 98 vergadering te Amsterdao 

Al 0911986 SECRETARIAA1  

Personele bezetting 
Gedurende net gehele jaar,  1986 werkte Caroline Boutens op bel,; secretariaat, 
Agnec Nestra is wegens ziekte gedurende de maanden februari en meert vervangen 
door vrijwilligers en uitzendkrachten, Op 9 mei is het dienatverbend van Agnem 
Nestra bedindigd. Vanaf april heeft Alem Doornbos  hear  vervangen. Dit heeft 
geresulteerd in een dienstverband voor een jaar per 1 juli. 

Werkzaamheden 
Ook in 1966 verliepen veel activiteiten via het algemeen secretariaat. 
Hieronder volgt een globaal overzich van de eerkzeamneien en taken die het 
algemeen secretariaat heeft uitgevoerd. 

- Het beheren van net archief. 
Het bijhouden van notulen van vergaderingen hrofdbestuur, dagelijks bestuur, 
adviesraad en congressen). 

- 

Het uitbrengen ven een jaarverslag. 
Het voeren van de correspondentie. 

- Het uitgeven  '/an  de HB-info. 
Wet uitgeven van de .congresboeken. 
Het mede organiseren van congressen en andere evenementen. 

- Het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota en notities van commissies, 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal, 
- Het verzenden van informatie- en welkomstpakketten 
- Het uittypen en versturen van persverklaringen, 
- Het uitwerken en versturen van cursusverslagen. 

Het voorbereiden van vergaderingen. 
- Het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursleden  an  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. 

Reorganisatie 
Da tweede helft van 1966 heeft er een reorganisatie van het algemeen secretariaat 
plaatsgevonden gericht op het doelmatiger, efficiënter functioneren van het score-
tanieat. Een belangrijk onder-deel daarvan was het op orde brengen van de ledenad-
ministratie die mede door het niet goed fudciioneren van het in januari in gebruik 
genomen computerprogramma veel problemen opleverde. Aan het einde van 1986 was da 
ledenadministratie voor het overgrote deel weer op orde. 



c.uterprroremL,a te !nvanter1se; 
t-eer'ing voor net algemeen secretariaat er r de toekomec 

er in november een autOmatiseringscoamissie inceeteid, 

Contributie  moms  
n -ie inning verliep centraal via net algemeen seccecoriact, Er Werden  

'nice  mcccotgtrckaarten direct aan de leden gec tuort met hetreicking tot de concri-
gutie vocr 1986, in februari 1966 en in seccerioer 1955. De derde acceztgie5 
werd in november verstuurd aan de afdelingen  the  deze girokaart zelf verspreid 
hebben. In december as beelden om in januari 1987 de wanoetmlers over 1985 nog een 
cgejijkiai.d te geven de contributie te voldoen, Waarna hii geen gebruiW hdervsn 

opzegging van het lidaaatecnaç zou volgen. 

H5-4nfc 
net inf=,natie- en medei.eiingenolad ven het noofdbestuvr, HB-info verscheen in 
l'-36 tien meel. In maart, juni en oktober werd als bijlage een congresbeek mee 
gestuurd. In maart, juli en november wee een adresaznvraaghemk  ale  bijlage toe-
a€voegd. De congresboeken bevatten ei le zaken die op het betreffende. JO'JD men de 
orde zouden komen, zoals concept-resoluties, moties en ingediende amendementen, 

wOVIESREAD 

In 1956 heeft  de adviesraad  hat  hoofdbeatuLr over vele onderwerpen fan  advice  
gediend, De adviesraad vergaderde in 1985 drie  meal  met het hofdheetuur en wei 
op de volgende data en plaatsen; 

6 april te Amsterdam 
14 september te Amsterdaa 
14 december le Amsterdam 

Lid van de adviesraad zijn de voorzitters van de districten, een tweede vertegen-
woordiger uit ieder district en zes, door de algemene vergadering benoemde, 
buitengewone leden 
Or 1 januari 1986 weren buitengewoon lid van de adviesraad;  

Ada  den Ottelander ( 1987, herkiesbaar 
Jules Macten ( 1988, herkiesbaar 
Marco  Swart . 1959, herkiesbaar 
Herman  Vermeer ( 1988, herkiesbaar 
Luit Tebbene Tor-inga 1587, herkiesbaar 
vacature 

Qp 31 december 1985 waren buitengewoon lid van de adviesraad;  

Ada  den Otteiander ( 1987, herkiesbaar 
Julee Macten ( 1986, herkiesbaar 
Marco  Swart 1989. herkiesbaar 
Herman  Vermeer ( 1988, herkiesbaar 
Luit Tebbens Torringa ( 1983, herkiesbaar 
Julius Reaaraue ( 1989, herkiesbaar 

COMMISSIES VAN BEROEP 

Leden en plaatsvervangende leden van de eerste kamer van de commissie van beroep 
Waren op I januari 1986; 

leden Gijs de Vries (1985, herkiesbaar) voorzitter,  
Frank da Grave (1966, herkiesbaar; aecretsria  
Wander  Eiaaoa, (1937 herkiesbaar) 

a eruanger-He Ieden koelof  Housing  .O56 berkasaoaa') 
ne .crb 



leden Gijs us Vries il988, niet hsrk1esbsiLJ voozitter 
ank 8: Goeie (1985" niet ekiesbaar) crear1s  

Wander  Slaans 1947 issosac) 
pl:vei' €mnde lede:, 1)1± Leenaer (1989, herkiesbaar) 

Jan van lanen (1989, herkiesbner) 
Rce f H01,1wing (1888, her esbaar) 

Lede: en pavereangende leden van de tweede kamer van de commissie van beroep  
Saran  op I jansare I986 

leden i Herman  Vermeer  (1288, ne herkiesbaar) 
MOCO  Swart  (1287, nenkiesbaa-rJ 
Jan van lanen (1988, hedrirsbaar) 

nlaacsvarvengende WIm  Moving  (1989, herkieshaar  
Wander  31asnw (1987, herkiesbaar) 
Joost van Gilse (199$, herkleipaar; 

Ieden  on  plaatsvervangende iCderi van de tweede Kamer van de zosmiesie van  barter  
jaren op 31 deceebor 1936 

eden Neiman Vermeer (1989 '  niet herkiesbaar) 
Koel  can  Goudoever 983, neraleebeer) 
Jan van lanen (1988, het' iaapaar) 

plaatsvervangende leden Ira  -loving k:989 ,nietherkieebaari  
bander  Claautj (1987 herkiesbaar  
:oat  der'  Cuss (1988, nerklearaar,  

14800(1351E 

Op 1 januari 1938 hadden  tatting  in de kascpamissie 
leden Hup Hieltjes 

Mans Koppen 
iwit Tebbena Torringa 

plaatsvervangende leden 1 Robert van Eijk 
Peter Engels 
Albert de Vink 

Op 31 december 1, 986 stelde de kascommissie zien als volgt samen 
leden Luit Tebbens Torringa 

Constantijn Dolmens 
Albert Vink 

plaatsvervangende leden Max Visser 
Marcel Cubbels 
Henk van Kalkeren 

CONGRESSEN 

In 1986 vonden drie congressen plaaas 

15-16 maart te Deventer - 

Alwaar een milieuresolutie werd vastgesteld en waar o.a. de heren Winaemius, 
Nijpels en Reinders als sprekers optraden 

21-22 juni te 8unnìk 
Waar de ', O'JD zich middels een resolutie uitsprak over bet nationale defensie- 
beleid. G.e. Klaas de Vries  toad  to als spreker. 



. 
• Deventer 

D aar viste op een liberaal belastingstelsel in een resolutie 
De  user  Voorboeve als fractievoorzicter van ie VVD in de Tweepe 

r en de heer Kam als lid van da coanissie Dort, hielden een rede. 

nder werd de algemene vergadering toegesproken dor de burgenesaterm van 
verscnilleride gemeenten waar de congressen plaatsvonden, 

IEDACTILRAAD 

:1, a.v ra benoeming van de hoofdredacteur en bet aannemen van hem redactie-
cratuut door de algemene vergaderIng in november 1,986 werd da redactieraad 
ingesteld.  

De 31 december 1986 stelde Ize zich  alb  volgt samen: 

imden Arthur Fickel (i987 herkiesbaar) 
eerman  Vermeer  (1968 her-kiebmmr 
Julius Remarpoe (19-89. herkiesbaar) 

;loatavervmngande leden Jan van ClIme (1967. herkiesbaar) 
Earfc Swert (1988 herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1989 herkiesbaar 

3ERDEPSPRDCEDDRES 

Ie 1986 diende bij de eerste karser van de commissie van beroep de zaak 
Kerpen versus hoofdPestuur tnza95 de interpretatie van art. 18,4 FL6. roter 
aan-eiding van men beschikking van het hoofdbestuur ta,v, gen kandidaat-
stelling door,  een afdeling, 



ORGAN  IS  TOR!  S  CNEI-C,  

AFDELINGEN EN DISTRICTEN 

De afdelingen en districten zijn,  wear  mogelijk, begeleidt er, gemotiveerd - 

HB-ledeO bezochten afdelingen en districten en middel-,  de VVO-deelraad' vond 
de nodige coördinatie plaats, 

Net  NB  bracht officiële werkbezoeken aan de volgende districten: 
-Zeeland 
Brabant 

- Utrecht 
- Limburg 

Ir. 1986 werden de volgende afdelingen opgericht. 
- Maas &  Ijssel  

Ni  
- Nellendourn - -. 

- Tweestromenland 
- Westelijke Mijnstreek - 

- Bergen op Zoom 
- Alphen aan den Rijn 
- Hart van Nederland - - 

- Weert 

COMMISSIES 

coeraissie_congreaevaluatie:. - 

voorzitter:  Guy  Ten - 

taakopdracht: gezien van de congreaopzet en komen tot aanbevelingen ten aanzien 
de congressen in de toekomst, 

rapportage : De -commissie heeft in 1988 een rapport gepublibeerd, wat daarna is 
besproken in de adviesraad en de algemene vergadering. 
De. commissie is daarna ander dankzegging opgehawer.. 

commissie herziening Resolutie Onafhankelijkheid: 
o iie r 

ae 
 

eskoodrerh Herzien van de resolutie onafhankelijkheid en koesn set een ad; 
abn 

 
 de vereniging op dit ebibd. 

rapportage : De commissie zal in de loop van 1987 rapporteren,. 

coronimale herziening statuten enreglementen 
voorzitter: nog niet bekend, . . ..- . 

taakopdracht: Bekijken van: sfetuen en. reglementen en komen met aehhevelingdn 
aan het MB ter verbetering.-wbn.het.Bn en ander. 

rapportage : De commissie zal in 1967 rapporteren 

coesiaaie_Rottuaerberaad: 
voorzitter: nog niet bekend 
taakopdracht: Bekijken van de mogelijkheden van de oprichting van een orgaan voor 

oud-HB-leden en komen met een voorstel t,a.v, de opzet en doelstel- 
ling van een dergelijk orgaan. 

rapportage : Volgt in 1987 



. 
In de loop van 1985 heeft de JOYD na aan uitgebreide discussie in hoofdbestuur ,  
VV0-deelraad en adviesraad de notitie 880, wat nu?' gepubliceerd, Deze Ootit)e 
had rot doel de discussie binnen de JoVD te starten over de interne uitvoering 
van de aeaenwerkingsovereenkOmst. 

De JOVO, en in het bijzonder de vice-voorzitter organisatie, welke specifiek be-
last is met de uitvoering van da 880, hebben in de tweede helft van 1985 en in 1985 
a,d,h,v, deze notitie getracht invulling te geven aan de 880. 

Afdelingen en districten zijn waar mogelijk gestimuleerd om contacten te leggen met 
990--afdelingen, ondercentrales en kamercentrales> Zo kwam bij elk 115-bezoek of 
deelraad, de 580 tijdens het organisatorisch deel van de bijeenkomst aan de orde. 
Ut de vereniging geheel te informeren, en  has  begrip 580 algemeen bekend te  oaken  
zijn gedurende 1985 een drietal SWO-informatieavonden in het land georganiseerd, 
waar het een ad  ender  nogmaals werd toegelicht en weer ervaringen en idee8n t.a.v. 
Sc crektische uitvoering van de SWO tussen de afdelingen en de distrirten onderling 
kond-2n worden uitgewisseld. 

In 986 hanteerde de 3090 voor het lidmaatschap een introductiepr-ijs van f1, 10, 
Op deze wijze heeft de 3090 in het jaar van de verkiezingen de drempel voor jonge 
:icuralen verlangd om bewust met de liberale politiek een de slag te gaan. 
Pet voor de verkiezingen ie een groote opgezette liberale jongerendag gaorseniseerd, 
tea: vijftienhonderd liberale jongeren bijeen kwamen, 

na tree jaar 580, eind 1986, valt in het land te constateren; 
dat da meeste diatrictabesturen contacten hebben met kasercentrale-hesturen en 
waar mogelijk afspraken maken over het beleid t.a.v. net beleid voor opvang van 
jongeren 
bet afdelingen gestimuleerd worden hetzelfde op afdalingsniveau te doen; 
dat a,n, in het kader van de verkiezingen op alle niveau's afspraken zijn gemaakt 
m,b,t. aktiviteiten; 
dat in de helft von de, in de notitie "580, wat nu?" onderkende, witte vlekken, 
JOVD-'afdelingen zijn opgericht  
hat  tussen ua longer-encoritacten (jongerencommissies) en J0VDafdalingen en dis-
tricten contacten zijn gelegd. 8n dat op een aantal plaateen nieuwe JOVD-efde-
lingen zijn opgericht uit jongerencontacten, of jongerecdntecten zijn overgegaan 
in 3090--afdelingen; 

- aandacht voor met naam V&S op regionaal en plaatselijk niveau. 

Kortom, in 1986 is op  veal  plaatsen daadwerkelijk invulling gegeven aan de 580, 
was heeft geleid tot een stroomlijning van de contacten tussen VVD en 3090, wat 
de opvang van liberale jongerth ten goede kwam. 

--7-, 



Inleiding 

Het jaar 1960 nee- in t teken eataOn van de  tees  Verkiezingen  (lie  in dit  jeer  
hebben oltagevondan. in maart de meerteraadsverkieztngen en in mei de Teeede 

Kamerverkiezingen, 

M'DO 

In 1996 werd de .IOVD in as algemene vergadering van M'60 vertegenwoodrigd door de 

VVD en de algemeen secretaris later OC voorzItter. Per lOVI'-  project"Rosantiche 

uitgave" -is is aniil gebodan aan een drietal kamerleden. Tot nu toe zijn een 

20,000 exemplaren van dit beje verkocht. 

Des mndes..hersed 

Het Des Indes-heraad is in vier keer bijeengeweest, onde'9' Vocrzitterschap van 

dhr. Geertseas. Gemiddeld waren ongeveer 10 ledgn per,  bijeenkomst aanwezig. De JOVI) 

was in het  Gee  Indee_bermed e'ertegenw rot gd door de  ','VP  / Ann-Lize van was Stoel / 

Bert Lijclsnan, 

\rp_dewlraed 

Het afgelopen jaar ie voor het eret  can  2.-leelroed gehouden, Op t september za 

gesproken over de wijze waarop congressen voorbereid  cox-den in districten, en de 

wijze waarop de deelname van a' delingen en  leant  aan deze -voorbereiding verhoogd 

zou kunnen worden. 

Pol itburemu 
Het Politbureau ie in 1996 vier Heer b.ijeengeweest, In het Politbureau , zitter, da 

secretaris ecologische mare" alz.jnia(C" OL. aal coo?Ofl15OhC ..5 (er "er zo- 

nale zaken, beatuut lijk juridiSC zaken, de internationaal secretarie in de 'AT. 

Di  jeer  waren verdor regeiOat1g andere hoofdbestuursleden aanwezig. 

Gedurende het afgelopen 5renïging9jmmr ie een intensief beleid, gericht op een 

verbetering «en de 53e werkiflg tussen de grootste Politieke Jongeren Organisaties 

tot uitvoering gebracht 
111e congressen van de ir) mijn door  Ian  at meerdere leden van het hoofdbestuur van 

de JOVD bezocht. 
Het lustruacongres van  hat  ODJA is bezocht door vier leden van de JDVD, 

Tijdens het tweejaarlijks eleim5cOngrms van de  JS  waren zes JOYD-era aanwezig. 
De andere PJO's Zijn door de jOVO telkenmale uitgenodigd voor congressen van de 
JOVD,  'diet  is in ruime mate op gereageerd door de. PJO's' 
Dit heeft tesamen met de contacten VCC M0 geleid tot een goede verstandhouding 
tussen de PJO's, waardoor op eenvoudige weg tot Samenwerking kan worden gekomen. 

Contacten met politieke pa-rtij~-2~' 

In 1986 zijn alle congressen van de VVD en op é&n na alle congressen van 066 

bijgewoond door  één of 
m&erdere leden van het hoofdbestuur van de JOVD, 

Verder zijn diverse oartiradnt, themadagen en BA,  V's van Politieke partijen 

bijgewoond. 
OP 3 december heeft een overleg met de Tweede Kamerfractie van de VVD pIes-ta--- 

gevonden, 



103 a . 
a. matje 

In 1386 is sngesangen mee een verandering in de oagmnimmtieatruecuue' Van het elum eer. 
Gerucht is om deniemee cammisemes regionaal op te tenten. Die uit  hat  oogpunt van 
kneeneermintering, verlaging van de deelnamedreapel en  verb eat  functiuneren  tsar  
deelnen;ers m;hamr beter kenne. 

Commiasies 

In I956  function-eden de volgende comaimsiea 
- nelaatingcommismie voorzitter Johan Fetius (Zie toofdaanhachmount 1) 

ueonteaie industriebeleid; deze is eind 1936 omganaVen bij gebrek aan output 
coertimaie averheitmfintncetn taak I formulering begrctingenora  

tack  2 problematiek vegrijzing en verjonging, 
ntpend naar 1967 

- 
moemimmie etaatmwchuIdenproblemecI'ai deze ie minO 1986 Lnwctelei en hamtudair: is 
erterne mchuldenorohlematiek in Zuid-Pmaeike 

Hcufraandmcntapuntefl 

1 helmst:ngen  

luau ,ember  1986 heeft de JGVD de door de beiamtingcomrflimsia op9ewte1ee resolutie 
Dure en kiezen voor ten liberaal balastingstelwal aanvaard. Hierin pleit de .iOVD op  

bee  le ven beginselen  ale  gelijkheid i dt ndiVialimeaing heiverdeling draagsrmcht en 

part je c.ma. /uur; 
da invoering veem Un,  uniform belamtingtmrief 
te invoering van een bmeisinkomen  dice  van de verschuldigde belasting wordt afgetrokken 
omzetting ven de WIG in verlaagde werkgeverspremies en juno/mci emtimulering 
mu/ocring van een miiieuheiftng en bran;imtofheifing  

Tex,  introductie op de resolutie ie een bege2eidente nota (vooraf man  hat  congres)  an  een 

reauer gemaakt. Ge  commis.  ieleden nebben a,a. twee fo'a hezocnc ter gelegmnheed van ie 
werkzaamheden van de commissie Dort Teven-,  is een gesprek met de helastingdeekundige 
van ja VVD Tweede Kamerfractie over de resolutie gevoerd In 1987 zal verdere bekend-

asking  van de reaolutie plaatsvinden. 

2,jeugdwerkgarantielari 

In de tweede helft van 1986 is veel aandacht besteed aan het Jeugowerkgmrantieplan van 
minister Da Koning zoals in het regeeraccoord werd aangekondigd. Samen eet da-GPV 3D, 
36 CiliA is een jongerenplatform opgezet dat tracht invloed uit te oefenen op de tot-
standkoming van dit Jeugdwerkgarantieplan. Met name vindt de JOVD met deze organisaties 
dat er afspraken over scholing gemaakt moezen worden, dat het hedrijimleven erbij betrok-
ken moet worden, dat het begrip passende arbeid niet verruimd mag worden, dat er een 
goeds arbeidsovereenkomst moet zijn en dat sociale partners afspraken maken over  eat  na 
deelname aan het Jeugdwerkgarantieplan gebeurt. Ter bekendmaking _hiervan is een aantal 
keren contact geweest met de  peas  en is een proefgemeente bezocht alsmede de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten,  Dc  .JDVD heeft een aantal malen overleg gevoerd over de jt-
vaoring van her Jeugdeerkgarantieplan met de Tweede Kamerfractie van de VVD. 



moties . 
notie rapport commissie Oor-c: Hierin gaat de JOVD in hoofd1inen accoord met het door 

de commiaaz.e Oord voorgestelde Tevens vraagt Tij naar een staatm000znis-
cie elke de invoering van een bssisirkovzen onderzdeKt,het inkomensbe-
grip herziet en de uroblemaciek van de werknuucrsverzékeningen bestudeert.  

- motie uniforrenir:g TTW-tarieven: Hierin vraagt zie JOVD os eer. vJr,  ce ovarnsn zzujget-
neutraal uit te voeren zigerecie easnizi dén ontdoen dTkLcari±  dc-c stond 
kost, 'waarcij de iokomerzeeffdecten opsevene.en voruen in ce iromerzvualae-
cv or  

so-tie  bogrctingvnrrvn den  dour  de cosmisate ceenheidsdizvsrcTn •detr emv.rnzsE -'te mót 
oe, 

'vzvurirz werd vvoceuceld d.nz iC ikTtegruriiii een mmr vlui:vnu diOot Ce 

ziriezi szinbij alechcs touranve!vre  eon  ±i;mnc:zeringstevzirCVuiucgrre 

tao-con kernen zijn ie nTeO zicur -ie ceneniginv gemceetCirt  iv de 
gebe emicige ruimt v  -coon  scimut arerzde - eastregeten rem t1denuiC:±zvm 

POeS cve 

[eneoveichcei- tenicict or de cc v.,toien vwo hut cluster tljc :cgegiirc ze  an-c. de 
rrevencme:v ciunrrmst icorcuczmcn Plan en de ei cercerreva aiemmde rmne. het teogezeni--
wercenreotac ( -i). TeceCie is er [annie bet 0105 -eer- :zeugvwazkt San een 
v_kiecSh5id in de erteer' Oref Seri de tIL over nee nmgaer-vccoord 



8ztliibllk_JUhIDISChE PAKEC . 
Na vet zeer actieve 35cr 1085 met arLa hoogtepunt de discussie over de relatie 
burger  an  democratie, da resolutie"Damstaat 85 is ook in 1086 door vele 
JO'fD-era ct,ivitaïten ontolooid op het terreln van de bestuurlijk ioridiore  
oaken. - 

Tot en met no-venber 1086 was Talien Willems  secretarie bestuurlijk uridïsohe 
zdtvn, dearna ja zij opgevolgd door Bernard Tilaan, 

Le romaiwsie minderheden heeft zich vooral gebogen over de wijzogingen die in de 
Vreemdeligwn-wetin de loos van 1046 uajn aangebracht. Op ver novearercongres in 
ocarn  tar  heeft de commissie Dierover ccv or  lie  ingeoiend. In deze viie wordt van-
uit een liberale vieie kritiek geleverd op de dom de eteetssecretaria van .3 uaoire 
gepubliceerde nota waarin voor een herziening von de Vreeadalungenve-i werd gepleit. 
bekritie}t betrof voornamelijk de verblij±sreoh'teiijke Positie van de vreemdeling, 
In net bijzonder net ontbreken van een terugk.ear'-optie voor de,  tweede generatie. 
Positieve aspecten aan het herzieningzvooratei betroffen de vereenvoudiging van de 
v-eertabeachermivg, airs een facultatieve bszeaa.rachrift-procedure in her kader van de 
.oitzerteugspr-ocedura geschrapt wordt.  
Cog  nuitsb de 30118 hoeft de -JOOD een inbreng, proberen le leveren in do ciiacowr', e 
over de herziening van d's Vreemdelinganwet. In de Landelijke Saeevwerkvnga Overeen-
unmet  Buitenlandse Arbaidera neesa 'ie 1010 deel aan de puoitieke commissie' Ir  deze 
co -uslegie is uitgebreid gesproken over her herueeningevvorstel en hebben wij samen 
M  tie  andere politieke jongerenorganisaties gesprekken gevoerd aal diverse pane--
nenisladan. Daar ie vooral de terugkeeroptie voor de tweede generatie buitenlanders 
aan  tie  orde geweest, 

vn eonnii contrast mcc ria activiteiten op  hat  gebied van het nìndernedenbeleid 
staan de activiteiten van de commissie hinnenoanda bestuur, Vanwege georek aan 
0el.ngatellig is deze 005miaale aan hot eunda van 19,316 opgeheven, Voordat Co 
rtvvaieaie opgeheven werd heeft zij echter nog een diacuaziestak geraakt.  Lit  atJe: 
behandelt enkele aspecten van de inoiohtrng van het binnenlands nestuur. 
Acn'rereenvolgenw wordt in deze notitie aandacht beeteed aan: de verhouding 
rijk--gemeente de provinciale herindeling, de grote atedenprobiematiek en de 
intereaaaenteiijke samenwerking, Tot slat worden een drietal concluoies en s.snheve- 
ingan geformuleerd. 

Al  oat  al kunnen we concluderen dat zich op Deetuuclijk juridisch in 1086 vele 
onruikkelingan hebWan voorgedaan. Niet op al. deze ontwikkelingen heeft de JOOD 

in gunnen gaan. Not name willen wij in de toekomst meer gaan werken aan het naar 
ruiten crengen van onze  Loaning.  Ook daarbij zullen wij  'cot  de prioriteitenw'celi.ing 
moeten komen, Dat de prioriteit in 1086 bij het minderhedenbeleid lag hoeft in 
een liberale Organisatie natuurlijk geen bevreemding op te wakken, 



Europa 
11 

In het eerste SEWIeSter Van 1936, woarir: Reder] and her  voorzitterschap van de Europese 
Geureenecraappen heeleedde, stand Europese No  tie]:  bovenaan de agenda van het interne-
ticnale -cl oster ,  ],ondoa de F,G- tp 'n lIen haag. vonden le me- cate a.ctieiteitcn plaats, 
Zo presenteerde her JOVD-noofdbeetuur tijdens de top de notitie 'Zwartbuec Europa 
die een analyse gaf van  tie  oorzaken van de crisis in de EO en mogelijke oplossingen 
daarvoor. Zere nomilare  sure  w0000ercio door  dc  weragroep Inettwtaonele lenten vara de 
Eau'cnacr,msnisaie. leve vr m:l:vze, ia 1916 onder het voorzitterschap van Bortrem HA' - 

t  nam verder' nog deel aan andere jongerenactiviteiten tijdens de Toe weaerbrj  apt  
nare net Earoprea Jongerenparlement lenne:oc kan worden. 
In het kader van de ac:iv.ivei ten op tnatii;t,tioneel gebied werd op de JIVD congressen 
over le EG gecpr'raen aan cc  nand  van moties over het betreffende onderwerp Da serkgrono 
Institutionele Zakes hield zich  an dc  carrIe helft "ar: 1936 bezig net het bewtaedse'ev 
er, nader vitwethan  ran  .ap,casingen voor de ':apaeaa waarin de EG micra bevindt, in 1931 
zei hIerover eer nota verschijnen. 
Andere a,'er'wprocp"n van de Erropac:anoiaaie, overigens een gewaardeerde kcatanueeperanvr 
aeraaethode, hiercen tic:: bezig met neer politiek inhouoelljke empeoter  van Euro,aa, 
Ge werkgroep ewocrt voltooide nog nez in 1986 het eerste concept van een noritie over 
de Europese anoerr,e mark,. 
Ga werkgroep ke:r,teeaatrer,iame ' ,:ard in 1966 opgeheven nadat her aeal':ar, met da  DID,  
lat ze had r'aorraereid definItief werd afgeleet. De wereedocu',eentera die voorbereid  were':  
wijn wellicht in 1997 nog le gebruiken voor andere bilaterale contacten 
Race' aanasaoar:g  far.  oontac:cn 'eet efgevarer'oagden naar de Europees AaweaulGn van Ie 
Real van Europa werden in 1936 initiatieven genomen om tot wan werkgroep Raad van 
Europa ce karen die zich net cie r.andachtaveiden ':er: da Reed aeziC gaat houder:, 

M01 122A 

Dat deaidden-oostenprobleamtiek gecompliceerd is mag w1 ililkan uit wellicht le di,,'r'te 
nOta ole bet JO'JD-haafdbea:'anz' ooit heeft uitgegeven. En daze nota werd. georaont her 
Arebisch-Iee's9Iizch conflict nader uit de  loaner  Ie doen, Tevena  awarder,  de noge2i3k 
aplosaingen voor lat coraflioc nader belicht, 
De Midden-Goe:encomtu,aaae stond onder voorzitterschap van Ron 3et'aen, 
Grariddellijk na net voltooien var,  tie  nota nam le commissie een aanvang met het 
voor0erriden war, een conceptr'eeolotie over de algehele ?lidderwrDoatenPI'Qhleaatiek De 
resolutie moet  an  1987 ge;'earo geen met uitgebreide discussies, die moeten leiden tt 
door de vereniging gedragen atandtawn-ien irazame  dc  Midd.er:-.00ste,:problematiek. TUe' bege-
leiding van die rIuscuasie werd ',sr: reader als aanvulling op de  note  voorbereid, 
In juni kwam een  aerate  versie gereed van een  note  over de positie ven Gyrib' In ret 
lUIden-Oosten, leze nota zal in 1987 voltoc':o worden. 
Op het congres  warder,  diverse moties  aver  de llidden-Oostenprooleaatiek aengenuaren. De 
diverse standpunten werden uitgebreid op een lEERY-seminar in internationale kring 
besproken, In dit kader werden ook le contacten taCt de Arabische liga voortgezet, Een 
jongerenuitwisseling met het Midden-Oosten werd door gebrek aan fInanciële middelen 
niet gerealiseerd. 

Noord-Zuid en ontwikkeling 

Noord-Zuid verhoudingen vormen niet het middelpunt Ir: de aandacht van het gemiddelde 
1070-1id, Da vanuit  dc  JD'/D opgericht stichting international  Development  and  Liberals 
(IDEALS)  or'oh"ert ce inter'eaoe hiervoor te 'ier'eroten ouj de l:ba"a)en, hOreenc het JOVD-
'::oti'ihest,:jr is  an  net rtichtana'eare_wur van 7101 Jonara ']ui'ra:',ge ,ufgevasrdigd ira 1966 

air lS.ih,L6 zich bezag ene: in 1M7 ze ~Aar: , ew';',,Cn Ier,, he: ',rekker' ven 



Ook 1986 wee de .1090 lid van de MOVIB Algemene Vergadering, Julam Meeten trad 
in li'86 af eis NOVIB Algemeen Bestouralid, De 1090 er Marc Fadherg werd in zij, 
vacature benoemd. 

Zure--Afrika 

Met Ie belangx kke is escalatie van. net; conflict tussen blank en 00oct, -iorxxis  de  mi-
tuexce in Zuid-Afrtka Ieder congres een belangrijk discuset000r1t, Met name dian-u nier 
de --rot e WQAMAa gmomd te worden. tOte atendon-itre-;  Merlin  kenbaar 
aan net name de Zuidatrrkaenwe erobmasace en het Eositê luideli-'k Airiurm. 

noveebercongree 'aas de -'oorzi t ter van onze Zul defrikce.neo  on  
F-R-Fr Jouth konoment gastsoreker. Eerder het de IZIMI' een CO-oLnor ecrgor,ieeerd over ce 
Situctie in Zuid Afnima waar het ALtO orjo 500n9un-ren  noon  toelicnten, ta 11151 
bekrtobtigde haar plannen to  can  ,etudiex 0002 Zuidelijk A> En te 

0e ageneie wereldstudie omtrenc de me1'ecnrcot't'en k ,a':. ci,n'oer'ie  cam  os otle in een  
cyol n-n van de Vtl-cc'neiwale nier mer,eeamenhten, kou externe 0000itiew ver. 'ie provIncie 
Jeldorlend ., deze cyclue c-efinanciard, 
In 1187 zal overdo cyClus een eeoaiogenbundel "ereceijnen. In kam kader non  deco  
cvtla werden concerten crdor'Io,kde rot era. Anocaty lnterna:i-:nat en de dtennveki-
etierting alsmede met ds onri-'diasidente 
Th loCi vond de scholen tournee plaats van da  VII  jc01g00enve00e9eneionrdrger  uit 1085, 
Aller-t Kootrar; hezcc;yc in dit kader vele  echoic:;,  waarmee no 10911 nok onder de 
dacht  "an  de lee'l±ngen. 
Het jo0gerenvertege.n000rdi.gera.thcp o,'acn'r nog moer -verplichtingen met cich ;ree, J:ge-
runorgaercsaties werden oezorl't maar ooM internationale hijew'xkoxeten, Zn nafzi c-a jonge-
r'enverxegenwoordiger deel aan de zittingen van de 0181, her, mondiale olotfnra van jonge- 
renorgenimeties, alcaade aan eer, conaoltec van jongercncrganrsatioe  can  11115300 als 
non 'er; een Casino:' en  executive  van CEhyC, dat de koepelorganisatie ven P1,0k ie, 
Mare Fsdberg  ward  in 1956  ear-Ooze;,  to': pleoteeervangerd jong000nvertegenucoriiser vcur 
da 1190000 Algemene Conferentie alameda als Jongerenvertegenwoorthger in de ilationalo 
J:ESu0 000x:acie aari:eroa'p cvCr cultuur. 
Gezex;alijk met de JO diende de 1090 een  VII  project voor de jaren 11187, 1088 in hij PION, 

0uat-'i'Iest Defensie 

Or het junt-congrec stond een resolutie over het Nederlands Defensiebeleid ter,  diecuaaiei, 
diteindelijk werd een utvuerigo re'aolutie vastgaateld waarvan  hat  centraal element de 
Mamtechappelijke Dienstplicht vormde, Voorafgaande aan de raaolutiebehandelpng word 
door de rasolutiecomniaeie een groot aantal spreekbeurten in afdelingen en districten 
gehouden ter toelichting van het concept, 
Eind 1086 werd door de üoa't--Wesrcomeiwmie een bezoek gebracht aan de vliegbasis Twente, 
In juni werd de langverwaon t Oost-Westno-ta gepreeenteerd zoals die door i Coat--Wast-
commissie onder voorzitterschap ven André Koppers was voorbereid en door het hoofdbe-
stuur werd vaatgeateld. Da nota werd nader' toegelrrht mij o.a. de VS ambassade en de 
NAVO, Het Strategisch Defensie Initiatief van de VS werd ieder congres bediscussieerd 
en leidde tot de aanname van standpunten daaromtrent. 

Oost-Europa 

1186 bond rn het kader' van de Oost-Westcontacten een beiangrrjkw otMikkeCcng 
De Al! Enrogear;  loath  end tinten- Cooperatuc;; cr1  cart  'am opgestart, 

-. -. 

no - ''O Th "c. inoce-e pc:ce.e. •;en am' ;-tlo rn;;.:; ,-; -- , - 



een  oiicnBle relativering van het ïraaework  on  juli in Bonn ,Eind van dir jaar  warn  
reecnnan  sac  Ca voorbereidingen voor de all Eurpean  Youth,  and Student Conieranca in 
'lor opa waarvoor :9hZ? de gastorganneatia zou zijn Th januari 1907, 
Tevens zijn dTh jaar de contacten mar da jongeranor-ganiastias in de 7108, Bonen  an  
gonije gaccnrinoavr'd :n juni oracnter, Blcni1 Wigesm, Jan  /an  lar-;'n, Jon /50 Gilsa  err  
Frank Rohof een dazoes aan da ?orlma jOrgerenorgar' isatie lOMB. In aeptoober bric/ut 
Eric Baert.cns aan barcak -aan koskou, als JOVD vertegenwoordiger in de IFLlY-degoi1. 
In oktober bracht Annelies Meybaus ann bezoaw aan ria Hongaarse Jeugdraad -hOT, in  hat  
PaCer van aan PIJON-saminwr, Verder werd, door de JOVD oaeïganomen aan aan  Oust-Beat-
seminar, georgen caard door -onsa Dci tse zusteror9whiaa cie, da Dauwscne Jungdamokraten. 
Bind 1J86 is in net kader van PIJON eer, rrtjattlrl nap Pol-en opgericht. .tCanin haaiTh 
namens da JOVD Mar-old  ?-iakaske zitting. 
Tevens zijn dit jaar da contacten mi  da aohaeesde  ear  de DOR ca-ootinuaard, 

Wawt-beo- i 

Da Wast-Wertcomntis's :e heeft dii daar mat contirreiteitsoroolaman Ba kanrun gehad. Wal 
zijn er verstlhanrrcts oc-tivitepten op het gaulen V51/ 'Beat--Beat ondernu/Ihan. Zo is de 
3/F/B nare Ihatrok-lan ge//east ......er 'cLose--u:" project van M1,50/azz-rij een iteisze-

ling ie t ec dieren uit de Vben Zecerlad  ward  georgeniruer'd 

Tevens hebben  it  t jaar weer gecr;rs".ker, oicratr.ge.onden  sat  de VE--asbaassde Onderwerpen 

waren  our,  da  United  Statwe  Tooth  louncilh)SYC, die dIt jaar opgeheven is. Ben gedele-- 
gen-de van onze vuwtarcrganisaruia /103- (Yotn Cor  Democratic  tctioni  nit  de \15  bracht 

aan 5--daai-tm hazcek aan da JOUD, soorten twee oageo man net novesbacco'ograa, 
Een bezoek aan da RA/D  iv  op nIl omnient in vocrosraiding. 

Bilaterale contacten 

Ook dit jaar zijn waar veracheidano bvetcra1e rontacten codarhonden, Zo bracht -sen 
JOVC delegatie een bezoek aan da Bundes Dalegierter. Konfarenz van da  Deutsche Jung  

Damokraterr,  an  brachten zij ons een tegenbezoek tijdens het nova-sbarcongres. Da  Olt-
wisseling met de Deuta-uha  June  Jemokreben Zon  nit  aar geen donrgsrtg vinden door Ba 

slechts ci'snra.-.an die hierover in 1080  saran  e-amaakt. Daar-door' was net ni-it  mogelijk 

am financiBle ondersceunnng van iI'VC te krijgen. Dit  good  evenzeer '10cr de andere 

geplande uitwisselingen in dit Baar. 
In november brachten Johan Falius en Annelies BCyhanurn aan bezoek aan het congres van 
de Jonge Liberalen in Hamb-nog. Daar aarden graçn-esken gevoerd met de voorzitter en de 
internationaal secratar-is. 
Pogingen zijn ondernomen om een uitwisseling te organiseren met da VS. Ook dit is 
afgeketst os financiële redenen. Verder zijn dit jaar de contacten verstevigd set 
Vanst-ree Ungdom uit Denemarken, Tevens is aan delegatie ontvangen van onze zuster- 
organisatie  Norge  Unge Venstra uit Noorwegen. - 

Internationaal jongerenwerk 

In 1986 kaars de JDVD  stark  raar voren in da beide koepelorganisaties. Zij leverde 
zowel de voorzitter van -da Inter-nationale Federatie voor Liberale  an  Radicale Jonge-

ren (19LRY in da per-soon 'Ian  Jules Meeten, ala de voorzitter- van de regionale Orga-
nisatie da Liberale and  Radical 'Booth Movement  of  the European Communities  (LYMEC) 
in de per-soon  van Frank Rohof, In het kader- van deze organisaties Rebben veel JOVD'era 
kennis kunnen maken met het internationaal jongerenwerk. Zo bezocht Ron Batten het 
seminar over Midden-oostenproblsmatiek in Londen, Bas Klein bet Nationalisme seminar 
in Ber.ti' Anneliés Méybauk en Leo Pieter- Stoel het sociaal economisch seminar, 
was Wilfr-isd DerVse IFL9Y-vertegenwoordiger op aan Jeugd Foruebijeenkomat en 
namen Hilda de Wijn  an  Aby van Creveld deel aan, net 1908? sutmrercamp in Bsx-cs,ore. 
Do exsct,-:ivae In Londen  an  Keulen eerder' bijgeeonnd -door "a internationaal secretaris. 

:-p het U/"n-'- -nt -- r: in juni  ward  de 3 -Vt isr-e -'.ordLr-J C Frank Ron ' er- 



On  net internationaal jongerenwerk binnen de vereniging  seer  bekendheid ce geven 
werd in september een notitie internationaal jongerenwerk geschreven, De interns.-
tionale deelraad kwee twee keer bijeen, één keer voor het zomercongres en één keer,  
tijdens het ncven,bercongres. Tijdens deze deelraden werd gesproken over internetio-
nate activitei ten in IFLRY en LYMEC en over het internationale beleid var, afdelingen 
en districten. Ook dit jaar heeft de JOVO weer een belangrijke rol gespeeld in het 
Platform Internationaal Jongerenwerk Nederland (PIJON), waarvan Julius Remergue in 
1986 voorzitter werd. In de drie werkgroepen wee de ,ICt sterk vertegensoordigi.  
Fist  voorzitterschap Ven de werkgroep Oost-Weet berustte bij Albert Kooiman, en het 
vice voorzitterschap (later voorzitterechap>Van de werkgroep Europees Jeugdbeleid 
wee in handen van Annelies Meybaum, 
Vele JOVD'era kregen de kans om d,a,v. PIJON nader kennis te maken ee-t het interne-
tionaal. jongerenwerk. Zo bezocht Mabiblle v.8, Pers een seminar over  Youth  Exchanges 
in Bern en Wilfried Derkaen een seminar met hetzelfde onderwerp in Straatsburg. 
Albert Kooiman en Julius Reearque bezochten de  executive  van CEMYC ver-koepelende 
organisatie van FIlCH), ook was de JOVO vertegenwoordigd op de algemene vergadering 
van het Jeugdforum in Madrid, - 

kontakten met andere organisaties op het gebied van internationaal werk 

Ook dit jaar heeft de JOU haar Irwaliteitametel in het hoofdbestuur van de Europese 
Deweging Nederland weer bezet. In mei werd hei huishoudelijk congres in Groningen 
bezocht, en in december het politiek congres in Den Haag evenals de reguliere HE - 
vergaderingen. De jongerenorganisatie van do EBN is dit  jeer  zelfstandig geworden, 
De JOVD. is aanwezig geweest bij de oprichting van de 11 Jongerer, voor,  Europe'  (JE) 
en onderhoudt met deze organisatie goede contacten. 
De JOVO heeft dit jaar actief geparticipeerdir de stichting YES  (Young Europeans 
for Security).  Frank. Rohof nee deel aan een forumdiscussie over Europese 'fei4igheid. 
Aaneiies Meybaue en Eric Belemana hadden zitting in het juniorenconvent van de 
YES. Boor hen werd actief meegewerkt aan de voorbereidingen voor de YES cor'.fec-en-- 
tiea. Organisaties  wear  verder nog intensief contacten mee onderhouden worden 
zijn met name JASON en  NBC.  

al 



ZCOLOGIIE ZAKEN 

Commissies  

Dc  1 januari 1986 functioneerde binnen het clustor,  ecologische zaken eigenlijk slechts 
één commissie: de silieucomm.imsie. De landbouwcommissie bestond niet  seer,  en de 
commissie volkshuisvesting heeft eisentijk nooit goed gefunctioneerd. 
De milieucommissie is tot aan het meert congres, dat in het teken van het milieu stond, 
vier maal bij elkaar' geweest. Er werden verschillende spreekbeurten gehouden over de 
resolutie hij een aantal afdelingen. De resolutie werd met algemene stemmen aangenosen. 
Over de definitieve tekst van de resolutie is vervolgens van gedachten gewisseld met 
twee directieleden van de stichting Natuur en Milieu.  
Een volgende teak van de commissie is geweest het formuleren van een m aar - 2 over de aan 
leg van een gas/olie-pijpleiding door de Waddenzee, Hierover sas door het congres om 
een standpunt gevraagd, Tevens heeft de milieucommissie zich bezig gehouden met de op- 
mars van de biotechnologische ontwikkelingen in de proceindustria en op andere ter- 
reinen in de samenleving. Vanwege de grote raakvlakken met de volksgezondheid, is er,  
een samenwerkingsverband ontstaan sec de commissie Welzijn 50 volksgezondheid. 
Aan het eind van 1986 ie begonnen met een kritisch onderzoek op het gebied ven de 
milieu-effectrapportage, 

Op 18 oktober 1966 werd de landbouwcommissie nieuw Zeven ingeblszen De teak ven de 
commissie zal zijn het maken van een conceptresolutie over landbouwbeleid. Deze land- 
bouwresolutie,  mal zich voornamelijk gaan richten op de internationale kant van het 
landbouwbeleid, Er zal worden getracht een fundamenteel liberaal standpunt te formuleren 
over de landbouwproblematiek 

Presentatie binnen de vereniging 

Ten behoeve van ondersteuning van da milieuresolutie is sen aantal spreekbeurten gehouden. 
Er werd hierbij kritisch van gedachten gewisseld met de vereniging, 

Presentatie buiten de verentging 

Naast contacten act de VVD (Topkadercursus oktober oman landbouw, een thema-avond over 
milieu en contacten met verschillende kamerleden: De Beer, 'Te Veldhuis, Blauw) waren 
er contacten met de stichting Natuur en Milieu, vereniging Milieudefensie, de  European 
Youth Forest Action,  de Stichting Idedele Kamerbemiddeling en Huisvesting, Ie Landelijke 
Vereniging tot behoud van de Waddenzee, de Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek 



WELZIJNSZAKEN 

Algemeen 

In 1986 was een vijftal coflimissiem actief op het gebied van het welzijn. 
Dit waren de: 
- commissie Kunst en Cultuur 
- commissie Euthanasie -. 

-. commissie Welzijn en Volksgezondheid 
- commissie Drugsbeleid 

commissie Onderwijs 

Politieke uitspreken werden gedaan in de vorm van: 
nota Euthanasie (mei) 

- nota Drugsbeleid (november) 
motie Leenrecht (maart) 
sotiC Euthanasiewetgeving (maart) 

- twee moties inzake Rijksbijdragen eociamlotultureel werk (novetber) 
motie Verplichting exacte vakken voor meisjes (november) 

-. openbref man de Tweede Kamerfractie van de VVD inzake haar opstelling bij het 
• euthanasievraagstuk (maart) 

persverklaring inzake bezuinigingsplannen minister Deetman (september) 
persverklaring inzake legalisering softdrugs (november) 

Kunst en Cultuur  

Ds  commissie die zich met daze problematiek bezig hield besteedde haar tijd voorname- 
lijk aan de voorbereiding van de resolutie over dit onderwerp. Net  hoofdbestuur nam 
in oktober het besluit dat het maartcongrem 1987 in het teken zal staan van het kunst- 
en cultuurbeleid in Nederland. 
Da inventarisatie van het subsidiebeleid van de overheid ten aanzien van de kunsten 

ot 
- 

s-or die in i985 begonnen was, leidde ot eer conceptresolutie.  Ala  voorbereiding  
tot het schrijven hiervan werd een bijeenkomst bijgewoond van de Nederlandse Museum.-
vereniging over het museum als marketing/p,r.-inatruaent  
Ale  bijlage bij de conceptresolutie werd door de commissie een toelichting en door  
tees  leden werd een beschouwend artikel voor het theaanuamei over ktnst- en cultuur-
beleid van  hat  kaderblad LEF geschreven. 

Welzijn en Volksgezondheid 

De in 1985 door de vereniging aanvaarde resolutie inzake teteuthanasievraagatuk  ward  
in 1966 in een nota verwerkt. Deze werd op 1 mei door de resolutiecommissie en een 
delegatie van  hat  hoofdbestuur aan minister  Brinkman  van WVC ten depmrteaente aangebo-
den. Nogmaals werden de door de JOVO erkende uitgangspunten naar voren gebracht. De 
commissie is inmiddels opgeheven. 
In april werd samen met de secretaris bestuurlijk-juridische zaken door de secretaris 
welzijnszaken deelgenomen aan een themamiddag "Levensbeschouwing en politiek" georga-
niseerd door de landelijke werkgroep van humanistische Jongeren. Hieraan werd verder 
deelgenomen door jongeren van het GPJC, de CPN en de  JS.  Onderwerpen van discussie 
waren de Wet Geli  jke Behandeling,  euthanasia  en pedofilie. 
Samen met de internationaal secretarie werd in juli door de secretaris welzijnszaken 
een delegatie van da Norges Onge Venstre, de Noorse liberale jongeren, ontvangen. 
Gezamenlijk werd gediscussieerd over het euthanasievraagstuk en de meningen die hier-
over in Noorwegen en Nederland bestaan war-den uitgewisseld. 
Cc-k de commissie Drugsbeleid bracht een  note  uit. Zij verwerkte de tijdend de buiten- 

aige n nene ledenvergadering in september 1984 te Zwolle aa„ resoLt ve ie or 
Crugsrrobleratiek tin dr rots drussbele.Ld., Deze werd tijdens een persconfsrsntie in 

Li - - 



Door per5berichOo u-.n- irev de nota en je sterren van  
veel andacht in de media. De coeminwie in inmiddels opgeheven. 
Ce covaniscie Welzijn en Volkgezondheid ging 1.; februari (opnieuw) --mn start er. kende 
aanvankelijk een aanzienlijk ledental. Door tijdgebrek van diverse leden nam dit 
de loop van het  jeer  af maar door de samenwerking net de commissie Milieu, rewsortanend 
onder te secretarie soologische zaken, was er toch een continuiteit In dv werkzaamheden, 
Discussie wart o.a. gevoerd oven- abortus, ouderschap  an  voedeeldoors-ralvng. 

Onderwijs 

De commissie onderwijs besloot in 1965 haar blikveid be verruiaac van het hoger 
onderwijs naar ook het basis--, anddelhaar  an  beroapsondersije. Gediscussieerd werd 
oa, over da problematiek m.b.an hoogbegaafde kinderen, spreiding van openbare  an  
bijzrntere scholen capaciteiten- en interewse--ondarzoak en onderwijsbevoegddeid voor 
onder-wijzend personeel hij  hat  wetenschappelijk onderwijs 
Da tekst voor de Medezeggenschapsfolder werd door de secretaris welzijnszaken,  geschre-
ven en door het hoofdbestuur goedgekeurd. Deze fe-' er tal in te loop van 1967 uitge-
bracht worden onder middelbare scholen, 
In septaober  warn  een perabericht uitgebracht waarin stak geprotesteerd wer-ï tegen 
de bezuinigingsplannen van ainlster Deetman van Onderwijs in 'Wetenschappen. 
Da coördinatiecoamissie Jnivens±caitsrsdan werd in juli oogeheven, 



DOOMING EN  SCHOL  100 

Vorr e derde uijler van de JOOD, de Vorming en Scholing, stond het jaar,  1986 in 
rat teken van de continu!te1t 

lontinulteit bestond in na  aerate  plaats in de Organisatie VE,ncçlr ac; ailar- 
iei niveau's. In de regen nistricten werden in totaal tegen de 70 cursussen gaan-

waaraan in totaal een kleine 800 canaan deelnemen. 

continuiteit werd daarnaast bereikt in de personele sfeer: in  see  van de negen 
districten  (anon  net hoofdbestuur) was het Vocainga- en Scholingswerk gedurende 
getc-ei ci het groctate deal van 1998 in handen van dezelfde secretaris V&S, 
Daze continuiteit keen duidelijk de organisatie  tan  goede tevens duidt het aan 
let de  cost  Vorming en $onoling in de diverse districtacasturen langzamerhand als 
een bestourspost "in  his, own  rIgnt" wordt gezien én niet als een doorachuiffunctie,  

lea  derde Vond continuiteit plaats in de ondersteuning Van de districten door het 
algemeen seeretarisot. Ms een aanloopperiode ging de secretariaatsmede-werkster 
bES men duIdelijke rl spelen in ce uitwerking en verzending van curcuaverelogen, 
planning en underhouci contacten met de districtssecretarissen, zodat het algemeen 
secretariaat een vertrouwd aanspreekpunt werd op VIS-terrein. 

Ondanks deze positieve punten kende de JOOD in 12,136 toch aan drietel zwakkere 
districten, waar het Voraings- en Scholingswerk gedurende langere tijd op een 
laag pitje kaas te staan. Wisselingen van de V&S-\lacht in deze districten beloven 
achter veel goeds voor 1987 

Dechncludeerd mag worden dat  hat  Vorsings- en Scholingewerk zijn positie in het 
geheel van JOOD-activiteiten verstevigd,  heeft en op 1986 als een geslaagd jaar 
terug kan zien. 

In 1966 ia voorbereiding gestart voor een topkadercursus in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst door V&S en  Hays  van Soaerensoichting. 



ER LE:ErlR'JING 

Pru'nO t he Id 

In 1986 werd cent begin: gemaakt set de decer,trmllseie van de u:.t.voer van het 
proumizebeleid ,Als eerste werd het rrcmoteoa gedecentraliseerd, hiertoe werd een 
de districten een bedrag overgemaakt voor,  het Opzetten 'ren een eigen orosotietese, 
De bedrogen die hiervoor werden ovorg000ast aan de dialricten zijn: 

Noo"d 48,56 
Overijssel 4,96 
Gelderland 461,88 
Utrecht 43 22 
Noord Hollend 459.20 
Weet 471,12 
Zeeland 393,48 
Brabant 230,34 
Limburg 413 84 

In 1387 zal gehvelueer$ oor let t- t do districten Rrr gelden goed  bee-need  nebben en 
of de gede:entralieeerde opzet gewerkt heeft. 

in 1938 vonden er twee maal verkiezingen plaats, te weten: de Tweede KemervereiozIrg. 
en en de Geneenteraadverk,enirren. -Let PIL-beleid heeft zich voornamelijk op de 
Tweede Kemerver4iezlrgn gericht, Ten einde de dreepe voor geïnteresseerde marunomen-
de leden ce verlegen konden eelncer'esaeee'den gedurende 1988 voor f1. 10,-- lid eerder. 
van ee 3090. Deze actie, tezamen  tried  me liberale jongerendag (zie hieronder) heeft  
cot  resultaat gehad dat de 3090 meer dan 2000 nieuwe leden heeft mogen: inschrijven, 

0e liherae jcrgerendei 

Op 10 reel 1988 heeft de J0iL) in de Maascoort te Den  Loam  een. liberale jongerendag 
georganiseerd', om op deze  rear  nar  tie  liberale jongerernoolitiek neer onder de aandacht 
rare jongeren te brengen. 
GezIen: do opbouw van deze dag, een combinatie van errrusemervc en politiek en het gratis 
buevervoervennrt let hele land, wee er een opkmet van ongeveer,  1400 personen. 

Promotimma teriaal 

Begin 1985 Werd het proaotiernateriennl geactualiseerd en is begonnen vreE de overgang 
neer een klein centraal leveranciersbestand, teneinde de aflovertijden van nieuw 
promotiemateriaal ter verkorten. Ook aarden in 1986 oude ?&L-rekeningen in samenwer-
king met de penningmeester nagegaan en is er begonnen met hot alsnog innen van open-
staande rekeningen. 

Ook in 1986 word het propagandamateriaal weer centraal via het algemeen secretariaat 
verkocht. Het volgende materiaal ras in 1986 verkrijgbaar: 

FOLDERS 
politiek ook jouw zaak 

ROTA 'S EN NOTITIES 
- Oost--Westnota 
-- toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal tot de EL 
- het bestuur dec universiteiten de 9GB en  W51ó  184 vergeleken 
-- nota Midden 305ter,, Arabisch 1arm811ech confie :1 
- no to eutr-'rnntr:earine 



- notitie Desrnat 
notitie Minderheden 
politiek kern prograama (PEP) 1985, 1986 

- notitie wet gelijke behandeling 
- onderwijs in de EEG 
- euthanasie 
- snergiebeleid 
- drugsnota 
- belastingnotitie en redr 

DIVERSEN 
wegwijs in politiek Nederland 
de Liberalen (uitgave van de Teiderstichting) 
Litez'të, Egaliti, FraternitE (LEF) 
oude edities van Driemaster 
huishoudelijk reglement, statuten, reglement van orde 

- nodelregiesent voor afdelingen en districten 

RECLAMEMATERIAAL 
buttons 
stropdassen 

- dereeswhawls 
affiches (groot, blanco, klein) 
Dennen 

- eenstekers 
lustrumalmanak 1964 
steek- en brochespeiden 

-polo's 
- trbien 
- tassen 
- vlag 
- stickers (jong&liberaal,  liberals  do  it freely)  
- enveloppen en papier 

In 1986 werd het begrootte bedrag een verkocht propegandasnaterieal ruimschoots 
geheald - 



Juist in een 'roer politieke jongerenorganisaties belangrijk  jeer  als een 
verkiezingsjaar ja de secretaris P ,R, t Voorlichting er in geslaagd een 

dialoog tot stand te brengen en te behouden tussen da JOOD en de voor haar 
relevante publieksgroepen, waarmee 'net woderzi jds begrip is - bevorderd  
Ale  gevolg hiervan is de pOsitie war, de JOOD als grootste politieke- en 
onafhankelijke .jonge.renorganisatie alsmede de functie en het doel van de 
JOOD behouden gebleven, zoniet vergroot. 
Met name men de (parlementaire) pers, een belangrijks publieksgroep van 
de JOOD, werd naast de politieke standpunten ook voorlichting gegeven. 

Ook het verstrekken van achtergrondinformatie en het bieden Ven' een stuk 

service aan de pars is  een belangrijk ondexdeel'gweest van  hat P.M. an  
Voorlichtingsbeleid v-en het hoofdbestuur. Hsermea is meer bereikt dan 
alleeri politiek nieuws de politieke uitspraken 'ren da JOOD en de daar-
aan verbonden invloed kunnen hierdoor beter' begrepen worden, Minder dan 
in voorgaande jaren -is de JOOD geldentificeerd als de jongerenorganisatie 
van de VOO. 

Het bevordereri van de relaties tussen de JOOD en het publiek kwam onder 
anders tot uiting in de publiciteit die de JOOD genoot op radio en televisie, 
eet name door da talloze fors en intervIews tijdens  ',it  verkiezingen, bij ie 
aanbieding  ran  de euthanesienota en tijdens da congressen en tijdens de 
liberale jongerendag. 
Ir de ge-schreven media kregen vooral da standpunten ten aanzien van de eutha-
nasIekwestie en- de kritiek op  hat  liberale gezicht van da VVD  veal  ssndscnt. 
Dok in de plaatselijke- en regionale geschreven media kreeg de JOOD opvallend 
veel aandacht, niet alleen door da landelijk ingenomen,  standpunten, maar ook 
door standpunten van de afdelingen, verkiezingsfora e.d. 
De JOOD heeft er hierdcor in 1085 voor kunnen zorgen dat zij een actieve, on-
afhankelijke en daardoor kritische politiek liberale jongerenorganisatie ie 
gebleven. 

Driemeeter 

De Driemaster verscheen, in  hear  38ste jaargang,  acht maal. Er deed zich een be- - 

larigrijke wijziging voor in de verantwoordelijkheden var de redactie  an  het hoofd-
bestuur.  Op het novembercongres werd besloten dat de hoofdredacteur in het vervolg 
rechtstreeks door de algemene vergadering gekozen zal worden. De hoofdredacteur 
benoemt en ontslaat zelf de redacteuren en is daarbij veantwoording schuldig aan 
de algemene vergadering. Eventuele conflicten tussen da redactie en bet hoofdbe-
stuur als uitgeefster ven de Driemaster) zullen in het vervolg aan een redactie-
read worden voorgelegd. 

De  semen-stalling van da redactie was op 1 januari 1086  ale  volgt: 
Auke Baas hoofdredacteur  
Milan  Wielinga eindredacteur 
Jacco de Bast eindredacteur - 

Jurjan  Oiling  redacteur  
Ingrid  de  Groan  redacteur 
Marleke de Koning redacteur 
Bart Driessen redacteur 
1oct Kelder redacteur 



Op 31 deeirOer 1986 was de samenstelling-,  
3ans Deden hoofdredacteur 
Jvrt Kelder cindrenecteur,  

cc  dc  Bac t redetseur 
redacteur  

Theta  Boerseas redacteur 
Par ece de Pening redacteur 
Edw5n Pol redacteur  
Waiter  RdmeLingh redacteur  

The  th-ouditor tred gedurende het jaar 1066 de secretaris P.3 en VeerilcottO  

Tat  juni  ear  dit Arthur Fickèl daarna  Pod  de Vries 
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