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1 Jc.ri l.P ••4ae cc 

Vrz I tter 
Al. qaeeen ret aria  
Penn  . nqrneeater  
Vi -Viorzitter Pol. I ti el< 
Vice-Voorcitter Orpaniaatlic ai. 

ternatnaal. 8retaria 
Secretarie Vorming & Scholing 
Secfeterie 8eetuuriiiR-juridi 

crcmtarie S ia1-eccmncmrni  ache  zaken 
Secretaris S ogieche zean 
Secretarie Wel a I nea aken 

retarie r run tionale zaken 
eris Public Ratione 

Sreteie promotie' en 
ie Orpanleatie 

Op 21 aeart 1987 treden Jean Burger n H Sr 
vervangen door Baa Klein reep Constantijn osie 

Op 21 april.. 19137 treden Eric Ba1amenc en Jch 
al. Het zomerecngras van 20 juni 1987 benoemt  
ate  voorzitter en Fabienne Bont  ale  elnemmr n 
WastiaUc volgt dan be aftredrde Le-Pieter - 

mrdt benoemd tot eretarie iaal.-mcon-ii- - 

Op het na iamrecon ree mar, 21 ncvomher - 

hoibbeetuurdl. eden a-f. Een deel hiervan vri. Ith 1 
Een mz)srnlaaie bestaande uit Arrette 1l.ijs Thmll - 

reemcr cr1  »It  de ramdracht  mien  ni cue hO-fdbeetum - 

Op 28 december 1987 benceedt de Al  gemene 
HooIddeetuur a I zodat het 4oa'fbbeetuur zich 
volgt earnenmatel.t - 

Vorzitter a.i,  
Oloomeen S rm-mm:erie a 1. 
Pennirgeeemter a.i.  
ViceVeorzitter  Politick  ei 
YiceVooreitter Cireeni  amble  a 1 
lnternmtionaai secretaris a I 
Secretarie Vorming en Scholing a I 
SecHetarie Vool1cbting ai 
Secretarie Or niaatia m I 
Politiek eecreterie ei 
°olitlek emacretmmtle ai 
Politiek eecrskarie mi 

Vooruitlopend op cie rmorganicatmediscUeeie van 
Hun-Idheetuur uit 12 personen 
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Ht  HOOdhestULLr kwam in 1987 17 rn-sal in veradmrinq bijeen en wel cc 
de volgende data en p1stsen: 

15 -Februari 1987 te Amsterdam 
5/12 aprl.1 1937 te Amsterdam 
18  aril  1987 te Amsterdam 
21/26 april 1987 te Amsterdam 
6 mei 1987 te Amsterdam 
17 mei 1987 te Amsterdam 
26 mei 1987 te Amsterdam 
13/14 juni 1987 te Amsterdam 
16 juni 1987 te Amsterdam 
1 juli 1987 te Amsterdam 
1/2 augustus 1987 te Amsterdam 
23/24 augustus 1987 te Amsterdam 
6 september 1987 te Amsterdam 
12 setembr 1987 te Amsterdam 
14 seotember 1987 te Amsterdam 
6 oktober 1987 te Amsterdam 
18 oktober 1987 te Amsterdam 

Het Dadelijke bestuur kwam in 1987 driemaal in vergadering bijeen en  
eel  op de volgende data en plaatsen: 

13 januari 1987 te Amsterdam 
24 februari 1987 te Amsterdam 
17 maart 1987 te Amsterdam 

2. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

2.1 Personele bezetting 

Aan het begin van 1987 werkte op het Algemeen Secretariaat twee 
medewerksters: Alet Doornbos en Carolihe Boutns. 
Zowel Alet (1 juli 1987) als Caroline <l augustus 1987) namen 
gedurende het jaar vrijwillig ontslag wegens het vinden van een 
betrekking elders. 
Als gevolg van die terugloop van de subsidie krachtens de tijdelijke 
regeling subsidiering politieke jongeren organisaties en het wegvallen 
van de WVM—regeling, sas het niet mogelijk om na het vertrek van beide 
personeelsleden deze -functies wederom volledig in te vullen. 
Per 1 september 1987 trad, voor 38 uur in de week, Hanna Bertelkamp in 
het kader van de Maatregel Langdurig Werklozen bij de JOVD in dienst. 

Door deze terugval in arbeidskracht (van 88 naar 38 uur in de week) 
moesten er prioriteiten gesteld worden t.a.v. de taakuitvoering. 
Voorrang kregen de ledenadministratie en het voorbereiden van de 
congressen. 

Aan het einde van 1987 werde financiele positie van de JOVD beter, 
zodat de JOVD voornemens is per 1 januari 1988 een tweede- medewerkster 
aan te trekken. 
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2.  2 Heri:o oh ad on  

Ook in t980 von i e tien voolact vitoiton via hot oloemeon :t.  
Hi  eronder voit  eon  alcbool over:,. Cht van do ork:eoanon  on  L 0iefl 
die het alaoIDOefl sacrotariact hoeft uitvoerd. 

- Hot beheren von hot archio. 
- Het bijhouden van notulen van vortadoninoon H0o+dbostUL,r, doaoli k  

bostuur, Adviesraad  on  ccnc,rosson. 
- Hot uitbronnen van oen jaorvorsioz. 
-  Ht  voor-en van do corrosoondontie. 

Het uitgaven van de HB-info. 
- Het uitgeven van congresboeken. 
- Hot mede organiseren van congressen  on  andere evenementen. 
- Het uitoorkon en vervolgens uitbrengen von nota's  on  notitios v;n 

commissies. 
- Hot beheren  an  verkopen van propaganda-  on  in+ormatioeatoriaal. 
- Hot verzonden van in+ormatl-  on  weikomstoakkotton. 
- Het uittvpen  on  versturen van persverklaringen. 
- Hot uitwerken  on  versturen von curousverslapen. 
- Hot voorbereiden van vergader-ing.  

Ht  algemeen ondersteunen von hoo+dbostuursleoen en commissies. 
- Hot voeren van do ledenadministratie, 
- Hot berekenen en voorbereiden van de maandelijkse aldrachten. 
- Hot innen van de contributie. 
- Hot voeren van het personeelsbeleid. 
- Hot fungeren als vraagbaak voor do vereniging  on  externe instanties. 

2.3 HB-in+ 

Hot in-Formatie-  on  mododolinqablad van hot hoofdbestuur, HB-info 
verscheen in 1984 -acht saai. In maart, juni,  on  november word als 
bijlagen men congresboek meegestuurd. In april was een 
adressenvraagbaak als bi.Jloqo toegevoegd. 
Do congresboeken bevatten alle zaken die co hot betraF'fondo JOVD-
conqres aan do orde zouden komen, zoals roncept-resolutioe, moties  on  
ingediende amendementen. 
In 1987 onderging do HB-in-fo qua uiterlijk een verandering: het 
formaat ging van 44 naar A. Hiertoe werden pagina's verkleind. 

3. VEREN I GINSSORGANEN 

3.1 Adviesraad 

In 1987 heeft de Adviesraad het hoofdbestuur over vele onderwerpen van 
advies gediend. De Adviesraad vergaderde in 1987 twee maal met het 
hoo'fdbestuur  on  wei op de volgende data  on  plaatsen: 

18 april 1987 te Amsterdam 
12/13 september 1987 te Nunspoet 



L. d ven de dviesreaö j n de vocre ttre van de d 5tri zten. een 
ta4CCde vertspsneaor.di per uit ieder district en zes. door de ei  amend  
verpaderjnq benoemde. bLt1tenoeepne leOen 

I Januari 7 r lip  1 van de  

Ada  den Ottelander (1987, herkioaar 
Jules Maaten (1987. herkiesbaar) 
Herman  Vermeer (1987, herkiesbaar) 
Luit Tebbens Torninga (1988, herkiesbaar) 
Marco  Swart (1999. herkiesbaar) 
Julius R'emarpue (1999, herkiesbaar) 

Op 31 december 1997 waren buiteneeoon lid van de Adviesraad: 
4 

Herman Vermeer  
Luit  Tebbens TorrinQe 
Marco Swart - 
Julius Remarpue 
Ada den Ottelander 
Jules Maaten  

(1998. herkiesbaar) 
(1988, herkiesbaar. 
(1999, herkiesbaar) 
(1989, herkiesbaar) 
(l998 niet herkiesbaar; 
(1990 niet herkiespaar) 

32 Commissies van beroep 

Leden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de commissie 
van beroep waren op 1 januari 1987: 

Leden : Gijs de Vries (1988 niet herkjesbaar) 
Frank de Grave (1989 niet herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1987. herkiesbaar) 

P1v. leden Eli Leenaar (1989, herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1989, herkiesbaar) 
Roelof Houwing (1988, herkiesbaar) 

Leden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de commissie 
van beroep waren op 31 december 1987: 

Leden Gijs de Vries (1988 niet herkiesbaar) 
Frank de Grave (1989 niet herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1990 niet herkiesbaar) 

Plv. leden : Eli Leenaars (1989, herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1990. herkiesbaar) 
RoeloFHouwing (1988, herkiesbaar) 
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Lden  an  oltavervancende Ieden  "an  da Teesde k:em -  van coine( ss: a van 
osroec earen op I Januar ?87 

Leden Herman  Vermeer  (1989, herkiesbaar 
Marco 8art (1987, herkiesbaar) 
Jan van Znen (1935, ner(:lesoaaj-)  

Ply.  leden Wim Hoving (1989, herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1987. herkiesbaar) 
Joost van Silze (1988, herkiespaar) 

Laden en plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de commissie 
van beroep waren op 31 december 1987 

Leden Herman  Vermeer  (1989, herkiesbaar-) 
Roei van Goudover(1990. herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1988 herkiesbaar)  

Ply.  iePen : Wim Hoving (1989. herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1998 niet herkiesbaar) 
Joost van 5i1z8 (1988, herkiesbaar) 

Er dienden in 1987 Qeen beroepsprocedures. 

3.3 Kascommiscie 

Op i januari 1987 hadden zitting in de kascommissie: 

Leden : Luit Tebbens Torrinqa 
Albert Vink 
Constantijn Dolmans 

P1v.leden : Max Visser 
Marcel 3ubbels 
Henk van Kalk- wren  

op 31 december 1987 stelde de kascommissie zich als volgt samen: 

Leden : Tanja Haak 
Marcel (3ubb915 
Luit Tebbens Torrinqa 

P1v.leden : Paul Wolderdorp 
Ernst Visser 
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34 Ra d' acta - aac 

radactrd Cr1 aaatar 41.1a Is QP I i anuar1 1927 als v1t 

Leden Arthur Fika1 19 herkiesbaar)  
Harman  Vermeer harkiaahar) 
uUua Rrnarqua (19i39 herkiesbaar) 

Flvdan Jan van Gilsa I98$ harkt baar) 
liarLo  Swart  1999 her leebaar)  
Can  van lanen (1909, rkiesbaar) 

op 31 decanbar 1997 atelda daze zjh  ale  vjgt samen,  

Arthur Fickel (1992 niet harkiabar' 
Herman  Vermeer  (1999, harkieebaar) 
Jullue Remarqua (1989 f  hark aebear) 

P1v,ledan  Can  van Gilea (1992 niet herki bear)  
Jan van lanen (1989, herkiesbaar) 
harn  Swart  (1989 v  herkieabaar) 

4 EQkIi 

4, 1 9gamaai 

a) n9resaan 
In 1.937 nden dna grassen laata 

21 22 maart ta Cmrdra),t. 
)<unet  an  Cultuur was  hat  cangresthana. In libarale kringen aan 
uniçum De  hear  Ginjaar, vrzittar VVD sprak  aver  de kaars van het  
Liberal  i cme, 

29 21 juni te Gunnik. 
Da CdVD cm.naresseerde over  hat  MiDasten. Niet alleen  hat  
Arabieç)- 'Iareelisch rIit kwam  tar  sprake, maar mak A+ghanistan 
Libanon. San de eolfoorlog, Libje warden bediecueciaard. 

21. - 22 navamber te Deventer,  
De CDVD Privecyremalutie werd anamar. De CDVD sprak zich uit 
tegen da invacring van aan lagitimale plicht. 

SMIZU 
In 1997  ward  da CDVD in de algarnne vergadering van M8 
verteganwaardigd door da VVP en de Secretarie Vorming  an  Scholing. In 
1997 werd gewerkt aan  hat  CDVDproject politieke,  stromingen aan 
stripverhaal waarin scholieren kennis maken met da diverse 

in Nederland. 
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v n ho:j. 
dno vvh Jcuse 'm. F i7P.oe en lthe 

oovme -den el k a4rF vol lii  eve ea  te "ndn om  hat  I ibr1 
olvi.d in de Nesjen1 endaai aal i tiEI, te v t -ken, 
Vn oud aher La do J OV,  O organiaator van  hat  Da Inda Deraa, 

di 
In het Palithureau zitten oeli imk eecretariaaen d-- 

en de VVP Behalve  ricer  asnicidino van de corigreesaan ie 
het Folitburaau  oak  bileangaweeet am over d miljoenennota te 
dcl iberen 

a Çagjjrn çgjg pj 
Alle congressen van JO en COJA wierden door- I at meerdere- leden van 
h Hothaatuur bezocht, Tevens werden congresaen van JEi  an  PPR'-IO 
be7ee,ht,.  
Met de andere PJQ'5 werd sasenmawerkt op het gebied van de minimurrr 
jeugdlonen en het Jeugd  dark  3arantiepien. 
In 19137 zijn alle cangreseen van de VVD bezocht, Ook werden 
cangrrzeeen van D'66 bezocht en zijn di veree themadagen I3AV a  an  
partijraden van politieke partijen hgmwaond, 

42 13oials econocia  

Projectgroep averheidt-ncrrcien, 

erete taak wan het faruieren van een norm 'oor het, 
-financieninqatekorz van d- overheid, OP  hat  nov embercongrea ie niertoe 
een motie gevresanteerd en tangenomar, die zich uitspreekt voor het ook 
bij d rijksovenhtd toepassen van het systeem van ecbeding tussen 
gewone en kapitaaidienat waarbij het vorderingeacido van de overheid 
bestaat uit de averheidsinveeteringan 
Verder heatt de proJectgroep zich bezig gehouden met de gevolgen van 
vergrijzing voor da collectieve sector H$.erdver zijn enige moties 
gepresenteerd aan het congres en je een artikel geschreven in het 
themanummer van Vrijheid tz Democratie dat over vergrijzing ging.  
Sinds sCptember houdt d commiasie zich bezig met het verschijnsel 
sub sidiea Doel .1e het schetsen van Seri overzicht van alle 
rijkaaubaidi es, het opstellen van een politieke cursus en  hat  
schrijven van de najearanasolutie vdor 1909, 

Proj ecgroap 13tmatsschuldenprohlematjek, 

Da projectgroep is gedurende 19137 bezig geweest met  hat  zich inwerken 
in de problematiek, Uitinde1jjk moet dit resulteren in een nota  diem-
eis basis zal gaan dienen voor een politieke cursus, Inmiddels is op 
het nmvemrmbercongree een  tie  van de projectgroep aangenamen waarin 
gepleit wordt voor een combinatie van renteverlaging voor da 
schuldenlanden en een toename van  debt-equity  swaps en bet tegengaan 
van protectionisram om aldus dL,  schuldenprobLematiek ta vee1içmhtmn, 
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e  1 vn 

Da lijn ven intensieve bainie mat  hat qdwmrerant 
waarmee aanvang wee gemaakt in 1986 is in 1997 dreetro4fkan, 
Landelijk resulteerde dit in voortdurend bijhouden van en reageren op 
ontwikkelingen in be politiek, beide in samenwerking net da andere 
PlO's  an  be jongerenorganisaties van de vakbeeningen ( in het cpn 
jongeren ptform) Een motie waarin opgeroepen wordt tot  ht  opnemen 
van een ho1inomponent, het betrekken yen  hat  bedrijfsleven in  hat  
JNG en  hat  garanderen van normale arbeidsvoorwaarden  ward  op het 
zomercongres aangenomen. Over het JWO i-s regelmatig overleg met de 
VVO-fractie ge  east,  
Verder heeft het district Utrecht  ht  3W9 tot onderwerp van d 
distritsreaolutim gekozen. Een distriçtscommissie heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar  hat  IWO en er is een reeolütie geschreven voor 
het districtscongrae in januari I908 

Minimumjeugdloon. 

Meteen na het bekend worden van de kabinetsplannen over de kortingen 
op het mInimumjeugdloon, is wederom in samenwerking met het 
ionqerenplatFore protest aangetekend tegen de verlaging. Op  hat  
junicongres is hierover een motie aangenomen gelijk aan het JWO is 
hierover overleg  eat  de-VVD-fractie geweest. 

Overig. 

Naast bovenganomde hopfdterreinen zijner moties aangenomen gericht 
op fixibilisarinq van de winkelsluitLngewat intensivering  an  
structurering (m.n. in Europees verband) van hettechnoiogiabeleid, en 
zijn er verscheidene moties aangenomen waarin uitgesproken  ward  dat de 
regering vast moet houden aan d drie doelen ver  ht  rsqaerakkoord 
m.n, op die momenten weer stijging van de cpiledtlave lastendruk  doer  
een aantal kabinetsmaatregelen dreigde.  Near  aanleiding van de 
Miuioenemota is aan brief uitgegaan naar  pare  en VVD-fractie waarin 
geprotesteerd wrd tegen een aantal maatregelen die specifiek de 
positite van jongeren aantasten of andsszine strijdig zijn met eerder 
i ngenomen, IOVD-standpunten. 

4,3 

Privacy 

Op het navsmbercongres heeft de 30V0 gediscussieerd over de resolutie 
Privacy. 
Centraal stond de vraag  walks  controle da overheid mag en moet 
uitvoeren om burgers aan de rachtregsl te hauden zonder dat hun 
privac', in het gedina komt. 
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in be 5,tcht1ng tSik eon  plattorm voor jongere marnadan. heei 
JOVD autied gmpmrtcip eer d om invloed uit te oetenen op het 

minderhedenbeleid ir i4adar1ard Concreet werd gewerkt Pp taaie fan  hat  
ECIR—advics warkoclegenheid voor tninderden 

Eunot .onaren parlement 

N. a. v de parlementaire ene ucte touwaubaibica in de Tweede Kamer ja 
gedlecueaieard over  hat  -functioneren, en de bontrole -Functie van het 
priement De vieie im gegane-ard dat de Eerste Kamer gebruik dicht te 
maken van haar grondwettm2ijkm recht om een enquete te houden. De 
mini abri al a verantwoorde I t jkheid in al haar kracht moeten worden maar 
het houden van een enpuate moet rk! -t par da$initie eer motie van 
wantrouwen inhouden Ilotica van mcii ike atrakking ei in door  hat  
congrea aanvaard 
Daarnaat  hew-Ft ht  hoodbeetuur een discuamim opgeetart 

hmtgevenqenimweeen 
de rol van de politie in het atra-mracht 
ondernamingracht 

Dame onderwerpen in commi mei mm heeprokan en aan de vereniging 
vooraelegb 

4 4 Wale  i-jo  ED 

PIPE 

Da iDVD hee-it  uitvoerig in afdelingen da problematiek rondom  PIPE  
bnmprukan 
Op da congrammean heeft hj erover bealut tvormi ng p1 aatmgmvordmn hei: 
neem de vraag over de behandeling van Pibeomtianten door 
permonami c-luncti onari scan 1 evenavareakeraera en e.i mkanhuj swaman mtond 
centraal 

Emafncipati a 

In 1997 ie een aanvang genomen eet het onderzoek naar de eventuele 
voortzetting van deniet-aennmnommn meenoiomtimreaolutie van da PIlED 
uit 5, W4 Een projectgroep is opgemtart met bet opzetten van plannen 
voor het meer hatrakken van minderheidagroapen binnen da 

Kunat en Cultuur 

De remaluti a kunst  an  cultuur i a heeErokan op het maart-copqrae te 
Dordrecht De JEEP pleit daarin oa voor be instelling van nieuwe op 
te richten kunstraad 
Deze kuratr aa. d combineert het geheel van de huidige ehvie4organen 
dondeen en I  cabal  i ike regelingen in de kuneteneegtor tot een integraei 
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V onQinn studiciuur 

Met do fr-actie cc lieten op het terrein van nndor-b ie van cie VVD, 
PVDA en £5 , 636 i% overleg gevoerd over do wensel ijkheie tot invoeren von 
de verlenging van de lnoohriivingoduur van studentan actie-f in het 
pot1okove1d 

Baai ovorci no 

Het WWF-ropoort "Baaievoroing in hot ondoraiie in door de 
ondorwi .iecornmieeio von do JOYD uitvoerig goanol yceerd  on  bokri ti aood 
Via Cotlea hee+t  deco  OOmiCOie een uitspraak van hot congrea hierover 
gevraagd. Het nardeel over do hacivoroing ie nogatiei 

Leerlinoenetatccut 

Do 3DD hocit bij Stootaeecretonia 91nioar-Maas otern aanoedmonoon  on  
do inVvor±ng von een l eer! irigenotatuut Dit ototuat moet de 
modozoggonechap van leerlingen in hot voortpt onderalie tegalen  on  
door hot echdo.ibeatuur bekrachtigd worden Via do lOVD--foidr 
medecoggenochap he'f t do J OVL1 liberale scholieren aen. handvot 
aangereikt cc op hun ochool  eon  regeling te troF+en 

86 

Mii ceo 

Do eil.oucocmieeie he+t do oiuieue-ftontropportape geovaiooerd  
Hi,  cnn or ito ontact c'ruat met pol i bi  eke  partijen  on  Z i in in 
oidii nqen h. erover thorachi iwontomoten gehooden 

Landbouw. 

in 1997 olin do voorbereidingen goatart voor de opzet von oer 
iandhonwreooiutio voor hot maart-congroel99B De oorkteerking In do 
i andb Dl. wweroid en do onvolkornoncihoden deanin Z  .jn a vartrakpunton 
gckocen Hot iondbouwnrgcnicetieo ie druk overleg hierover gevoerd. 

- Ic EQ14  

Ht  jaar 1997 stond in hot teken von een verdere ccbocowar 
etroocli inino van do Vorming-  an  Sçhoiirgeworkartomhedon 9trocwnl I jniflg 
von hot kAS  work  was nodcatiijk ala gevolg van 5 trk tnugïopeflbc 

nanci cie ciddelon waardoor pot  cinder  ci ddol n de opgaande
. 
 I in vor 

voorgaande jaren ceet worden gczoontinueerth 
Uitbouw vond plructa eet name op hot gebied van opleiding von 

cursulejdgr en orgoniectie van topkadercurcueaen- 
Hieronder volgt per Vorming 14 $çholtngeonderdeei goechroven vers  lac;  
van activiteiten 



Xn wa den jn tal 7 o;r eeeafl geu;amni. ze -t wae -13 a r i091 
leden deelnnzzn. inçL hbeUngmn. De erzanizate  '-an  deze 
cureueeen wee protendeele in tender van de t trit rieeen D. 
in nauwe eemenwerking met de landelijke secretaris VlS.  Coo  matje in 
de uitvoering werd bereikt in de ha jaarlijkse V&S-deslraad waar alle 
vs searetarissen participerenWeliswaar werd niet in alle dtrctn 
op gelijke wijze aan cursus organisatie inhoud geoever toch ken 
aeconetateerd warden dat bet aantal cursussen als geheel is gestegen .  
Oak  het aantal deelnemers ging omhoog,  

52 Cursucletdere 

In 197 warden twee cursussen voor cursusleiders oeorqanieeerd di 
samen een afgerond geheel vormden. In da eerste  cur-cue lag het accent 
op de voorbereiding van de cursussen terwijl de tweede cursus neer 
aandacht besteedde aan bet af-Fectiaf overbrengen van cureussta-f Op 
deze wijze ontvingen zeven nieuwe cursusleiders een volledige 
opleiding en werd de kennis van een aantal ervaren cursuale-jdre 
opge+riet In totaal kon de  JOVE,  in 197 een beroep doen op 3ó 
uureusleidere uit eigen kring 

5.3 Cursusmateriaal 

Er werd begonnen met de opzet van curauceodeuLen waarbij uitgangspunt 
was dat cursussen zoveel mogelijk gelijk-geschakeld werden, Tevens 
begon de landelijke secretaris met de centrale inzameling van 
curmuematerieal Op aanvraag kon dit materiaal via het algemeen 
secretariaat aan cursusleiders ter bes-chikkino t.order geetcld Ten 
slotte werd een V&S handboek geschreven ten behoeve van da V&- 
eonretarieEen - 

1i 4 Topk-adercursussen 

In april 1987 organiseerden JOVO en VVD  earner  de tc-pkadercureuesmn  
near  een liberaal  jongeranbm3.eid welke daar 32 JOYD en VVDjongeren 
werden bezoht In september begonnen de voorbereidingen voor de 
organisatie van de tepkedercu.rsuz 'LiberaUame op zijn kop° welke 
ever-cane  in samenwerking met de VVD georganiseerd werd 
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i. 

Afdelingen61 110 

8eurende 19137 had do 30W) 31110 betalande lpden, verspreid o''or 8$ 
e4da.') inon 
Er zijn in 1987 neon da1inon nporicht not zomin  ale  opgeheven. 
In do 30W) ie in 1987 een bezinning geweest op hot iunotionoron van do 
ode1ingon  on  diotriten. Do Adviesraad heeft daarvoor  eon  enquete 
gehouden over de betrokkenheid von do leden van de JOVD bij d 
orq.onisotio. Hot Hoof dhootuur heeft intern  beleidsplatig stappen 
gonnoen cm de a-f de11ngn  wear  de bio von do vereniging te laten 
<orden. 1j hoe-ft eon  begin gemaakt om de activiteiten von a-f dolingen 
vekOr to bezoeken ZIJ ie begonnen to inventoricoran 1ke van de 81- 
adelinqen nood en  cinder good  functioneren Zij hoe-ft  veel 
individum1 dviezen gegeven  eon  eI do1lngen 
Dietriuten zijn in do deelraden von do 301)0 nauwer betrokken gemaakt 
hij hot motiveren van a-fdelingen. 

6.2 RpttqgceC,  cod 

in 19137 hebben een aantal oud-hca-fdbeotuurolodon van do 301)0 de 
Stichting Rottuomerhoroad opgericht Deze ctichtinrl heelt  ale  doe  
uitgaande van de liberale beginsolen hot onderhouden van contacten  
tun  nud-hofdhoetuure1oden en  ht  fungerend hoodbootuur van do 
30VD Hiertoe ie  eon  adroseenbotand van alle hoodbootuureledon vanaf 
do oprichting van de 30W) in 1949 opgezet. Tovone ie  eon  aanvang 
ge maak kt et do eerste 'bijeenkomst von do donetoure van  doze  8t1chttn; 
in 1980h 

6 3 

Herziening rocolutie ona4henkoliJkhaid 

Een comrnieel heelt in 19137 de  took  op zich genomen  dc  30W) r000luti-e 
onafhankoli jkheid to horziar Deze roltie 12opa1t welke politieke' 
beetuurlijko activiteiten van 301)0 bestuurders mat elkaar te 
coobineron zijn  on  welke niet om do politiek onafhankelijke status van  
dc  301)0 te garanderen 

Saonwerk I ngeovereenkoeot 

In do eaeonwerkingeovoroenkooet tuecon 30VDYVD wordt de basis Gelegd 
voor zoaenwer-king op hot terrein van Vorming en Scholing  on  do- opvang 
von liberale jongeren tuscan 701)0  on.  VVD.I N 1987 hoe4t de 301)0 in  
divorce  reg-ioe bi jeenkometen gehouden om  ht  deel  on  do inhoud van do 
eaeenwerkingemveroonkomet uit 'to c1ragen In  divorce  regio's 10 
samenwerking tussen 301)0 en VVDaldeiingen op. gong gehouden  on  
gebracht 
Voor divereC Vorming en Scholingecureuceen in den lande zijn 1)1)0--
Jongeren uitgnodiqd 
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ri c -  

i' Vr.iizhin; 

Je JOVD in 17  cinder  in he  pare  dan hct iaar 
damc-r flat had meerdar e,rzn 
1 icreeret wee 7 een pmlitiek. mat  jeer  zonder vk omen za± de 
terceec van de media vcor de JOVD autometiazh'T'inder w,_> 5. Vmorta 

werd de  on]  itieka output van hnmdbeatuur en vercniqirn - en in het 
bijzonder van het tbureau - domr interne 

C-men werd odrCr eccoord' met  ht  verachijaeel men vOuw  ale  
voorzitter' da cuthanaic-kweetie en de noriepingen rent he kweetie 
hiuj'Ft die vrouw voor tter?' In de maanden novecbr en december 

e de pers een mor grote ba neteJ1no aan de  hag  voor de 
interne- MB-problemen, Seri zaak waar de cecretarie Prmatie en 
Voorlichting eturwod tegen trachtte no te Lradri 

flEvalleanh wee cie stemde sterke pos i t  cinering van de gflvri a]s 
c-oe-hankeliikc politieke Jon 9 erenmrgentsatie OfcThonn het geen 

hndb  22 9 tuursbaleid wee zitc a te zetten tegen gedcindvar'Fde 
nmedcrmertii. trad de JQVD niet zeiden .ciublkciijk met he VVD in 
di eciuemi e. 

7 INTE7rONAT et,  

7. 1 

in 197 hee4t da ]OVD gancicigd en in da d' Versa rrrgicia cootectan te 
laten leggen act politieke iongerericrganieat lee uIt het bui teni  arch,  
Zn hee-f t  district '4cicird en bezoek gekregen van  dc Jung  Liberalen uit 

de adeiing j2arorie van rcdc hee-Ft  een Poolem delegatie 
antvcngen die ook-  het lendalijk corigrem van  dc  JOVD hebben bezocht. 

In februari wee de JOVD gastheer van een groot conferentie in 
Amsterdam  cinder  cuepicien van de Internationale Federatie voor 
Liberale en  Radicals  deugd 1FLRY) waarvan de 5DVD het 
voorzitterschap bekleedt, Dit wee de zgn AEYSEC-cnnicrentie 
Politieke icingarenorgenjaatis' en etuoertenorqanieatie uit  float  en Weet 
kwamen daar bijeen 

72 -,g,m c& b 

Diverse IFLRY en LYfIEC cccrigreeeecn zijn door iOVDera bezocht. 
Daarnaast ie no uitnodiging van de KOMOSL, de 3ooçerenorganieatie van 
-de Ceemunietiache Partij in de Sovjet Unie, een bezoel< gebracht aan be 
Sovjet Unie, 
In december ie een 3D1-emminer bezocht 

16 



L.gni poiit 

GQ het juni-conores hee+t de  JOVE,  'zedi ecueeieerd a-var de divree 
hrndhearden in hat Middan-Dactan. Niet e11 an 
Piiaat jnaa izraal scr- a carl az 'ae aan aad-  maar-  ook d e keata 
Afghanistan, da 3'cl-faorioo. 8cadan a.d. 
Hierbij zijn ook de contacten met de Lirabische Lioc aangehaald. 

7.4 Externe rnsn 

Da JOYD heet in de volgende organisaties haar vertanoordiaing in 
1997 gehad: 

- Europese Beweging Nederland 
- Stichting IDE.LS 
- PIJON 
- NOV IE 
-  NOD  
- JASON 
- YES 

17 



VvD/3ovD 

VOORWOORD 

Dok in 1987 heeft de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD at olezier 
oewerkt aan het voorbereiden van adviezen aan de hoofdbesturen van 
beide ornisaties.  
Dc  Samenwerkingsovereenkomst (SWO) van december 1984 namseerde in 1987 
de helft van de daarin voorziene looptijd. Einde 1988 moet worden 
geadviseerd over wat er aan het einde van de vijf Jarige SWO-oer ioce 
zal moeten gebeuren. 

In 1987 concentreerde het werk van de commissie zich op twee 
hoofdpunten het jaarplan 1988 en het zgn. dubbellidmaatschap. 
Het jaairplan 1988 kon ruim op tijd aan de hoofdbesturen warden 
aangeboden nadat alle geinteresseerden inspraak was ceboden. 
Ook het advies inzake de problematiek van het dubbellidmaatschap werd 
in 1987 uitgebracht. 
Over dit  lactate  punt nop enkele kanttekening. Het dubbellidmaatmchao. 
d.w.z. het lidmaatschap van jonge liberalen van zowel VVD  aim  JOVO ie 
zo oud als de  JOVE.  Zeer veel JOVD-ers waren einde 1949 ook actief 
binnen de VVD. Daarnaast waren er nogal wat jonge VVD-ere die zich als 
lid van de JOVD aanmeldden. 
In alle geledingen van de VVD vinden we daar voorbeelden van. 
Een van de doelstellingen van de SWO is die activiteit van jongeren in 
zowel VVD als JOVD te bevorderen en, waar mogeli ik, te 
vergemakkelijken, 
Die mogelijkheden blijken, op landelijk niveau, beperkt. 
Regionaal en plaatselijk zin er evenwel nog kansen te over. 
Eindhoven levert daarvan een omerke1iik voorbeeld. 

Door een aantal wijzigingen in de samenstelling van het dagelijks 
bestuur van de VVD veranderde de samenstelling van de commissie in de 
loop van 1987 eveneens. Wet gelukkig niet veranderde was de sfeer van 
vriendschap en creativiteit, waarin wordt samengewerkt. 
Ik ben allen, zowel de vertrokken leden als de nieuwekomers, bijzonder 
erkentelijk voor hun inzet en inbreng. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Marc Rutte. die het secretariaat 
van de commissie, vanaf het begin van de werkzaamheden, op 
voorbeeldige wijze heeft waargenomen. Op I november 1987 werd zijn, 
tijdrovende, karwei overgenomen door Marcel Gubbels. 
Gelukkig blijft Marc gewoon lid van de commissie. 
Bedankt Marc! 

De commissie vertrouwt erop, in 1988 in dezelfde constructieve geest 
het werk te kunnen voortzetten als in 1987 het geval is geweest. 

H.H. Jacobse 
Voorzitter 
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EL.G 1N ET1S 

1. 8nsts!lina van do commisoe 

Do I januari 1987 was de commissie als \olot sarnenpesteld: 

H. 3acaOs 
Ni. Rutto 
L. Gir.jaar 
S. van 5oudevor 
Ni. Duobels 
H. Hovinp 
Ni. Piette  
ow.  E. Tuvnman 
H. Ver-meer 
K. Wede 
flfl4. H. Wortelboer 

Voorzitter 
Secretaris - JOVD 
VVD 
JOVD 
JOVD 
30V D 
VVD 
VVD 
3 DVD 
VVD 
VVD 

- ingaande Januari 1987 werd dr-. L. Sinjaar door het hoofdbestuur van 
de VVD als lid van de delegatie vervangen door dhr. D. Eannzzrn. 
- per 4 juni werO  ow.  H. Wortelboer door het hoofdbestuur van de VVD 
als lid van de deleoatie vervancen door dhr. GA.A. Verkerk en dhr. B. 
Eenhoorn door  ow.  A.A. Aevelts Averink - Wineemius. - 

- per 1 november 1987 heeft dhr. Ni. Rutte de unc+ie van secretaris 
neergelegd en werd oogevoigd door dhr. Ni. Dubbele. 

Per 31 december 1987 was de commissie  ale  volgt samengesteld: 

H. Jacobse Voorzitter 
H. Dubbels Secretaris - JOVD  
mw.  A. Aevelte Averink tJinsemius VVD 
S. van Goudoever JOVD 
W. Hoving JOVD 
Ni. Piette VVD 
Ni. Rutte JOVD  
mw.  E. Tuynman VVD 
G.  Ver kerk VVD 
H.  Vermeer  JOVD 
K. Weide VVD 

1aD.RQ. 

De commissie kwam in 1987 zeven keer plenair in ver9adering bijeen: 

13 januari te Amersfoort 
26 februari te Amersfoort 
22 april te Utrecht 
20 juni te Bunnik 
25 augustus te Amersfoort 
6 oktober te Amersfoort 
9 november te Amersfoort 
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Dc  22 april sri 23 setmmber 1987 werden de verqderingen van de 
Landelijke Commissie Jonqerenbeleid van de VVD bijgend door een 
aantal c:,mmissie-leden. 
Tussentijds hebben enkele werkoroepen uit de commissie zich 
beziggehouden met de voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten . 

3. werkzaamheden 

- Vaststellen jaarverslag 1986 
- Inzake een inventarisatie van knelpunten heeft de  secretaris van de 
commissie medio november 1986 een brief cestuurd aan de besturen van 
de kamercentrales van de VVD en de districten van de JDVD met het 
verzoek om informatie ta.v de uitvoerinp van d 
samenwerkingsovereenkomst. De commissie heeft kennis genomen van d 
ontvangen reacties en besproken. 
- Veel tijd is besteed aan de discussie inzake de problematiek van het 
dubbellidmaatschap. Tijdens de november vergadering heeft de commissie 
haar uiteindelijke advies vastpesteld en aan de hoofdbesturen laten 
toekomen. 
- Opstellen jaarplan 1998. 
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-- 
vn de seaerrki g': Cv5r5a Zi 

Jenfl die da eerfeneekne tussen d VVD en  OD  nada' 
.d iatmn vsn 

- 
nwe issie jeuqdbleid 

- ":).w jongerenbelei d VVD/JDVD 
landel ijke jnrenbieid 

- iaatie van hetgeen qereeliseerd kun warden van  hat  
=7 van do commissie Jongerenbeleid VVD/,DVD i ss  

te jubeieLd 

DE  eleid adviseert  hat  hodbastuur da VVD atiea 
-- 

- en Tweede' }<açesr a;, de VD-ledn "in  hat  Eurapase perlemant 
nie cnranbs.teid in de ruimste zin van  hat  waard. 
ee  commissie hebben UVfl-1ean  sitting  dia h*raaasiva betrokken 

ongren, hij d hel devoreinq an/a-F birvsn us VVD tie-t 
ie opvana van jonpe VVD-iden 
verslag jaarïe een  maakten da volgende leden deal uit van da 

E.n. van BarkestJnTeriinqer Voorstter 
ckhui-je mecrat aria  
Ferrier  

Fokkink 
en 
wksrka 

)nhc-Luijandijk advi eerend lid Eerste Kamer 
H Kemp adviserend lid Twade Kseer 

-. •, .kwtal edrrand 1cI Tweede Kasar 

verslag van team partiicaamiasia e srt hr  aal worden 
n als bijalge in  hat  jaarverslag van  hat o-Idheatuur 

0G2 Lan jalijke Commissie Jongerenbeleid 

-va1i jke aosaieaia Jongerenbeledd kwee in I997 drie keer si Jean 
; :pril 23 september en 11 navembe 
ne ate  vergadering onder voorzitterschap van ru, E. 'een lta'- 

en de laatste vergaderingen,  under  vuoraittarauhap van ;se 
Avarink Winsamiue di a sinds de jaarlijkse mane  

vorandering van mei 1987 in  hat  dali Jku bestuur o a belast is mat 
jsrendeleid 

Leden van de LCJ  sun  da beetuurslesan van to kaewraantralew in  hat  
ar belast mat rat jongerenbeleid. 

Or winwesle inventariseerde p welke wijze in de keaa'reanSrei ee  ears  
en 'uud wordt aana,aVmven aan  hat  jansrenbelsd Regelmatig 1„mrden 
101001 

 
Oerveringen en aandaahtepunten u1t9auis55id 
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v ï nqarrba1aid VVi/JOVF 
1 ht zarjar van man yr  10 p2qa 

varamr mt  VVD  /OVD. 

avd Vn  hat  vermaç:mar maren alla karcentrmlm 
rtnrcii in am LCJ 1s lid van  hat  h bemtunr met 
vyaarenda ataa. inda de aanrking verasnkacmt-, wa'ndm (1W 
C. den Dttelmrdmr de vergaderingen bij. Da  hear  M Rutte 

cQardthatr jmarQlannan YVD/ãOVD. orvt rçetjg ver deringan op 
verza': van de comr4issie, bij 

*Jrp1an 1997 

Er --i-in drie 1anarija pcmte,1 te nnrheiden net de 
tijdana da jaariijtme alcaa rjng mei 1987 te 
anrmcheidan pri ittenli 1at 

Vorming en Scholino 
2 Opvang jongaran; 
l Learakket ngermn 

ad,1 
îaeen VVD  an  IDVO mordt rm1matig irmatia timmlS ver 
wedarai. jrlma activi tei  tan  op net  terrain  van Vorming en Schol ing 
tarairda tot een betere af atammirg van craaaen te garakan 
8ep)ei11 wordt dat de leden van da IC-VD  da mogelijkheid moeten krijgen 
om tegen gereduceerde  an  jaar de  cur an  va, da VVD te volgen in 
dit kader ja tot elot van belang dat in april 19537 mat aucces men 
topkadercurmuc JOVDJVVD ie georganimeard 

Er wordt landelijk gewerkt aan aan 4older diC aamgaatuurd cel warden 
met da macen te etallmr informatianakkettan 

ad, 
Aan het lempakkat wordt gaarkt in overeg mat divaree daakndigan 

t- 
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DJt 
-r di mtit trtr 

regionwe 

VVD bi jeen, n k'mr ;i J m-r ri vn - 

.- hoof" mtUU de JLVD hmmt ok 197 h.-nr mdmIrmmn 

di o t•mr bij het Onmt 100 tlfl i&-'to-udmri mn 

con tacten. Himrtom mm'd wen invmnbaimmtim b jcimhodmn vin cV 

„ti v,tei tnn ir dm rm ) m, WC a ri , mmt mmm 9 e41mt W,  m'o 0  :m ioka1- 

tzmmmr VVD mr dm J OVD -Fde rige,1  on  istrctn morton v -- 

oi vOor±On t. a rioro ontactm-' 
maje3-;  toeft hot cFdbootLr dore1 otootn lntensjet C- 

OM 

 

do kenni s 10 tO vorOfliqlflcl CVOr de StO to voryroten ;i in  rim  

von zaken  on  do p ren diverse 00100 eet hot k-odor  en to 

bprrkEr Dit qehourdo  ii  J1 don HD-bezooton. doeirocion  on  cdvi oo'adnn 

Tv0i10 i s a0ri r rt oi: r'rmu noion o'oar de i3H7i to moreL: -- 

kwam.  

Lande! i ik i s 01tt031 0 Cli tflCt.0kfl lillft V V 1, Otoi en 11.1 C rif
geweest

t 
Zo horib iiie or nk oor i no 1 qoopr i t kon n 1 t 

ohd tuomon do ren oclrdol jkn voor,  no -oi  noon  VVV  on  JDVD 

E,-o hooL in 197 oe. geleid tot do q000nliiko qmnuiet.io  oar  oo 

tn;oriorCtroun rde' too-Ft  to in di '-noron roi ni 0  
vi corr,di od om 0011 rurcuemen  tool  to nooco, womrcioo' -  onderl mciv 

rntctri verstwvigd kc ndmn :ii-rrtori,. 1-i oor:, t1107 i--ri-n ir do ragnn 
Eindhoven do ntmrqnrtucu vor .1t1VV  on  V1.'D c:innfron s tel t  it  

nqem I 

Do mtmoio Ho-re irini no Vomotutr olIn hortcri i itboid i,orit kiLo: 
bpr:nqor- vn im1 af gerond. Do te --ii,ni  hi  evo -ooroio von bter f 
'Wordt in no cerote Ln000dOr von 1192E3 "orwact-it 

Hot ccncrrcit aoro1cn 198e is5 roedm in men vroeg todiuo: met het kodor 

von do DDVD hprokon, Hot tno-idmootuur von do DDVI'i :ai. trootton om 
door ï ntnmivo cootcoten met do VVD-vorentmoordmt i, iken  on  dmr 
begelei ding von haar a.oliogon  on  diritrinton to to-mon tot non 
invulling van cie SHQ In 19IIE 
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