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VOORWOORD 

U hebt op dit moment een bijzonder interessant boekje in handen. 
In het navolgende kunt u namelijk lezen hoe het ging in 1988 met 
de grootste - en oudste politieke jongerenorganisatie van 
Nederland. •- 

Er zal zowel op het politieke als organisatorische reilen en 
zeilen van de JOVD worden ingegaan. 

In 1988 werd de reorganisatiediscussie afgerond. In een rustiger 
sfeer dan 1987,. toen de reorganisatie van de vereniging de 

ederen zeer bezighield. De meest in het oog springende 
r. ltm:ten: 
Het hoofdbestuur is blijvend t-eruggbracht van 15  near  12 leden 

- De projectmatige ianpak heeft de politieke commissies doen 
veranderen in projectgroepen met duidelijke taakopdracht, 
tijdschema en personele invulling. 
De Adviesraad is nier langer een voorkookclnb voor da 

congressen, maar een orgaan dat zich bezighoudt met beleidszaken 
op langere termijn. 

De JOVD is in 1988 volop in bet nieuws geweest. 
Hoofdbestuursleden verschenen op radio en televisie om onze 
mening te verkondigen over zaken als milieu, de staatsrechtelijke 
hervorming, de vel van het kabinet en de bezuinigingen op het 
Wetenschappelijk Onderwijs. 
De drie landelijke congressen leverden naast vele moties drie 
resoluties op; de JOVD sprak zich daarin uit over het 
landbouwbeleid, het Verre Oosten en Subsidiestromen. 

De laatste maanden van 1988 werd hard gewerkt aan de 
voorbereiding van het 40-jarig bestaan in 1989. In december werd 
bovendien besloten de eerste maanden van 1989 met de vereniging 
te discussieren over de mogelijkheden grote groepen nieuwe leden 
aan to boren. Vele vragen- staan daartoe open, maar dat vergt wel 
een principiele keuze voor ruimte voor nieuw beleit. 
Grote groepen jongeren interesseren voor politiek dat ia onze 
belangrijkste taak. Daartoe moeten alle middelen worden beproefd. 

wens u veel leesplezier. 

Mark Rutte Scheveningen, 
Landelijk voorzitter 14 januari 1989 
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1. HOOFDBESTUUR 

Op 1 januari 1988 was de samenstelling van het hoofdbestuur 
als volgt: 

Voorzitter a,i Annette  Nijs 
Algemeen secretaris a.i Fabienne Bont 
Penningmeester ai. : Jen van der Laag 
Vice-voorzitter Politiek a.i. Bas Bakker 
Vice-voorzitter Organisatie ai, Jeroen Printen 
Internationaal secretaris a.i. Annelies Meybaum 
Secretaris Vorming & Scholing ai, Ernst van Spluntar 
Secretaris Voorlichting ai, : Jort Kelder 
Secretaris Organisatie ai. :  Ward  van Dijk 
Politiek secretaris a.i : Mark Aal.ders 
Politiek secretaris a.l. Jeroen Pliester, 
Politiek secretaris a.i I-layoSchultink 

Op 19 meert 1988 wordt  hat  gehele hoofdbestuur benoemd (de 
toevoeging ai. verdwijnt) in de sem.enstel].ing als boven 
vermeld op de volgende veranderingen na 

Algemeen secretaris Ferry van Dijk 
Internationaal secretaris : Bas Klein 
Politiek secretaris (opvolger van 
Heyn Schultink) Jan-Willem Dijkhuis 

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 18 en 19 juni 1988 
wordt het zittende hoofdbestuur herbenneed. Dit geldt niet 
voor de penniagmeestea. octie: Jan van der Laag wordt 
opgevolgd door Antoon Euigens 

De vice-voorzitter Organisatie. Jeroen Printen, voelt zich op 
14 juli 1988 genoodzaakt tussentijds af te treden Hat  
hoofdbestuur benoemt op 21 augustus 1988 als zijn opvolger 
ei..: Conatatijn.Dolmns. Bij wordt op het najaarscongram 
(19 november 1988) door het congres benneed. 

Op hetzelfde najaarscongres kiest de Algemene Vergadering een 
nieuwe voorzitter ven de JOVD.  Annette  Nijs treedt af en Merk 
Rutte wordt haar opvolger. Tevens benoemt het hoofdbestuur 
Ron Batten op 19 novebur 1986 als politiek secretarie ai. 
Hij volgt Jeroen Pliester op de tussentijds wenste at te 
treden. 

Op 31 december 1988 stelt het hoofdtestuur zich dan ook als 
volgt samen- 

Voorzitter : Mark Rotte 
Algemeen secretaris : Ferry van Dijk 
Penningmeester : Antoon HuiEsne 
Vice-voorzitter Politiek : Bas Bakker 
Vica-voorzittr Organieat±e Constantijn Dolmans 
Internationaal secretaris Bac Klein 
Secretaris Vorming & Scholing . in : Ernst van Spluntar 
Secretaris Voorlichting : Jort Kelder 
Secretaris Organisota : Ward van Dii 
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Politiek secretaris Mark dalders 
Politiek secretaris a.i. Ron Batten 
Politiek secretaris Jan-Willem Dijkhuis 

Op het voorjaarscongres is  n.a.v. de reorganisatiediscussie, 
door de Algemene Vergadering v'astgelegd dat het hoofdbestuur 
uit 12 personen bestaat. 

In 1988 kwam het hoofdbestuur 12 maal in vergadering bijeen 
en wel op de volgende data en plaatsen 
5 januari 1988 te Amsterdam 
29 januari 1988 te Breda 
13 en 14 februari 1988 te Dan Haag 
6 maart 1988 te Amsterdam 
2 april 1988 te Amsterdam 
9 en 10 april 1988 te  Austerlitz  
5 juni 1988 te Amsterdam 
21 augustus 1988 te Amsterdam 
10 september 1988 te Amsterdam 
6 november 1988 te Amsterdam 
27 november 1988 te Amsterdam 
17 december 1988 te Amsterdam 

Het dagelijks bestuur kwam in 1988 7 maal in vergadering 
bijeen en wel op de volgende data en plaatsen: 
20 januari 1988 te Amsterdam 
17 maart 1988 te Amsterdam 
20 april 1988 te Amsterdam 
18 mei 1988 te Amsterdam 
15 juni 1988 te Amsterdam 
12 oktober 1988 te Amsterdam 
16 november 1988 te Amsterdam - 

In november 1988 werd een verandering doorgevoerd t,a.v, de 
frequentie van de DB..ver.gaderingen voortaan zal alleen nog 
in de week voor een congres door het 08 vergaderd worden. 

2. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

21 Personele bezetting 

Met Algemeen Secretariaat startte 1988 met een .medewerkstar ) 
Hanna Bertelkamp, Door de gunstige financiele positie van de 
JOVO kon per 1 april 1988 een tweede medewerkster 
aangetrokken worden Yvonne Bakker, Beide medewerksters 
werkten 30 uur in de week.  Banns  Bertelkamp was in 1987 
aangetrokken in het kader van de Maatregel Langdurige 
Werklozen, Yvonne Bakker werd als reguliere werkneemster 
in dienst genomen. 

De leiding van het Algemeen Secretariaat lag in handen van de 
Algemeen Secretaris. Gedurende de zomermaanden werd zijn 
functie waargenomen door Jeroen Princen en Jan van der Laag, 
wegens de afwezigheid van Ferry van Dijk. 
Hij bevond zich voor zijn studie in de Verenigde Staten van 
Amerika, 



Va rk zaemhe S to 

Veel activiteiten verliepen ook to 1988 via het Algemeen 
Secretariaat. Een globaal overzicht van de werkzaamheden en 
taken die  hat  Algemeen Secretariaat heeft uitgevoerd volgt 
hieronder: 

- het beheren van het archief 
- het bijhouden van notulen van vergaderingen van het 
hoofdbestuur, het dagelijks bestuur, de Adviesraad en 
congressen 

- het uitbrengen van een jaarverslag 
het voeren van de correspondentie 

- het uitgeven van de HE-info  
hat  uitgeven van congresboeken. 
het mede organiseren van congressen en andere evenementen 

- het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en 
notities van commissies 
het beheren en verkopen van propaganda- en informatie- 
materieel 

-.  hat  verzenden van informatie- en welkoastpaketten 
het uitwerken en versturen van cursusverslagen 

- bet voorbereiden van vergaderingen 
- het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursleden en 
commissies - 

- het voeren van de ledenadministratie 
- net voeren ven het personeelsbeleid 
- het fungeren als vraagbaak voor de vereniging en externe 

inCtafltiCC 

3 HE-info 

Nat informatie- een mededelingenblad van  hat  hoofdbestuur, H-
ifo, verscheen in 1988 tien maal. In meert,. juni en november 
werd als bijlage een congresoek meegestuurd. In februari, 
mei en september -was een adressenvraagbaak als bijlage 
toegevoegd. 
De congresboeken bevatten alle zaken die op bet betreffende 

H JOVD-co.ngrea aan de orde zouden komen, zoals concept- 
resolnties moties en tngediende amendementen. 

3. VERENIGINGSORGANEN 

.1 Adviesraad 

]..n 1988 heeft da Adviesraad  ht  hoofdbestuur over vale 
onderwerpen van advies gediend. De Adviesraad vergaderde in 
1988 viermaal  eat  het hoofdbestuur en wel op de volgende data 
en plaatsen: 

9 januari 1998 te Amsterdam 
9 en 10 april 1988 te  Austerlitz  
10 september 1988 te Amsterdam 
17 december 1988 te Amsterdam 
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Lid van 11e Ad tsran cl: -jnrs1tters van de cetiiccc.n, 
aec tada ver:a rocriiqa: i. tadar district C-11t5S, d.oçi 
na 1qacianc :csdering lenoasde, nuitengewone 1srisn 
Op 1 januari 19 waren cultentewoon Lid van de Adviesraad 

Heraen Vermeer 
Luis Tebbens Torringa 
Marco Swart 
Julius Remar que 
Ada den Ottelndet 
Jules beaten 

(1988 herkiesbaar) 
(1988, herkieshar) 
(1989, niet-herkiesbaar) 
(1989. herkiesbaar) 
(1990, niet-herkiesbaar) 
(1990, niet-herkiesbaar) 

Op 31 december 1988 waren buitegewoon lid van de Adviesraad,  

Marco  Swart  (1989. niet-herkiesbaar) 
Julius Reaarque (1989. harkiosbaar)  
Ada  den Ottelander (1990, niet-herkiesbaar) 
Jules  beaten  (1990, niet-herkiesbaar)  
Guy  Kerpen (1991, herkiesbaar) 
Leo-Pieter Stoel (1991'  herkiesbaar) 

Opvallend in 1988 was d's uitvoerige behandeling van het 
eindrapport van de reorgemisatie-Coaai$eie op 9 en 10 april 
1988 
Sinds september 1987 had deze commissie, bestaande uit 
buitengewone leden, districtsvoorzitters en afdelings- 
voorzitters, gediscussieerd over d's te volgen 
organisatorische koers  'can  de JOVD 
Tevens heeft het hoofdbestuur gekozen om de Adviesraad vanaf 
april 1988 alleen nog over (middel-)lange termijn-onderwerpen 
advies te vragen. 

32 Commissies van beroep 

Leden en plaatsverangende laden van  dc  Eerste Kamer van da 
commissie van beroep weren op 1 januari 1988 

Leden Gijs de Vries (1988, niet-herkiesbaar) 
Frank de Grave (1989, niet-herkiesbaar)  
Wander  Blauw (1990, niet-herkiesbaar) 

91v, laden Eli Leenaars (1989, herkiesbaar) 
Jen van Zenen (1990, herkiesbaar) 
Roelof Houwing (1988, herkiesbaar) 

Laden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de 
comeiesie van beroep weren op 31 december 1998 

Leden Eric Balemens (1991, herkiesbaar) 
Frank de Grave (1989, niet-herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1990, niet-herkiesbaar) 

pl's, leden Eli Leenaars (1989, herkiesbaar) 
Jan van Zanen (1990, herkiesbaar) 
Mar Visser (1991, herkiesbaar) 

A 



ti rvngands edar de Tweede Lnar van 
Cannes e 'ren Ge Cotta- erG 1 a- uar± I 9 811 : 

LeIen Ilernan 9ermeer (1989 htrkie-sbar) 
:Roel van Go udoever (1990, harkjes8aar)  

Jan van lanen (1988 herkiesbaar) 
P1-e. laden Win  Roving  (1989, herkiesbaar)  

Wander  Blaauw (1990, niet-harkiabar) 
Joost van Gilse (1988, herkiesbaar) 

Lejen er, plaatsvervangende leden van de Tweede Hamer van da 
commissie van beroep waren op 31 december 1988.: 

Leden Jan van der Laag (1991, herkiesbaar) 
Hoal van Goudoever (1990, herkiesbaar) 
Jan van lanen (1991, niet-herkiesbaar) 

Pit. leden Win  Roving  (1989, herkiesbaar)  
Wander  Blaauw (1990, niet-herkiesbaar) 
Joost van  Olive  (1991, niet-herkiesbaar) 

Er dienden geen beroepsaaken in 1988 

3 Kascommissie 

Op 1 januari 1988 stelde de kascommiasie zich als volgt samen 

Laden  Tan  ja Haak 
Marcel Gubbels 
Luit Tebbena Torrioga 

Plv. laden Paul Wolderdorp 
Ernst Visser 

Op 31 december 1988 stelde de kascommissie zich als volgt 
aamen 

Leden Marcel Gubbels 
Teoja Haak 
Ton Mertens 

Pit, leden Joost 0tter1oo 
Ernst Visser 
Jan-Kees Martijo 

4 Redactieraad 

De redactieraad Driemaster was op I januari 1988 als volgt 
-samengesteld 

Leden Arthur Ficki (1990, nietherkiesbaar) 
Rerean  Vermeer  (1989, herkiesbaar) 
Julius Remarque (1989, herkiesbaar) 

P1v. leden Jan van Glise (1990, niet-herkiesbaar) 
Jan van lanen (1989, herkiesbaar) 
Marco  Swart (1989, herkiesbaar) 



Op 31 docesibor 1980 Stelde deze zich- a 1 volt aaee.:  

Pans  Deden (1991, herkiesbaar 
Arthur Fick'al (1990, niet-herkiesbaar) 
Julius Remaique (1989, herkiesbaar)  

Ply.  leden Jan van Zanen (1991, niet-herkiesbaar) 
Jan van Gilse (1990, niet-herkiesbaar) 
Marco  Swart  (1989, herkiesbaar) 

4. POLITIEK 

4.. 1 Algemeen 

a) congressen 
In 1988 vonden wederom drie congressen plaats. 

19 en 20 maart in de Flevohof. 
Landbouw was het congreathema. Een binnen de JOVD niet zo 
frequent voorkomend discussiethema, waarover de gemoederen 
desalniettemin hoog oplaaiden. ffe-t bleek niet mogelijk een, 
resolutie vast te stellen. - 

Dhr, Schutte en mevr. Beckers spraken het congres toe. 

18 en 19 juni. in Bunnk 
De JOVD congresseerde over het Verre Oosten. Huub Jacobse nam 
de avond voor zijn rekening. 

19 en20 november in Rosma1en 
De JOVD boog zich over de vraag welke subsidiestromen in 
welke richtingen afgebogen zouden moeten worden, 
Minister de Koning en Jan Gaas Wiebenga hielden elk 
afzonderlijk mao betoog, Maarten van Poelgeest en Jan 
Franssen gingen onder de schijnwerpers van AVRO-Televizier 
met elkaar in debet. 

b)  MSG  
1. De JOVD is, na het verlaten van Antoin Scholten, niet meer 
vertegenwoordigd in het bestuur van  MOO,  De JOVD betreurt dit 
en laat dat  MOO  verschillende malen weten, 

2. Bes Bakker en Jeroen Pilaster hebben de JOVD goed 
vertegenwoordigd in de Algemene Vergaderingen van  MOO.  

3. De JOVD is veel bezig met projecten:  
I Jeroen Printen in de schrijfgroep van het ministerie van 

WVC. en  MOO  die de mogelijkheden tot bet participeren van 
jongeren in besluitvormingsprocessen heeft onderzocht.  

II  Jort Kelder in de redactiercad van Choice.  

III Ward,  van Disk in de participatiewerkgroep.  

IV  Bas Bakker maakt een project voor 1989 over 
dienstplichtigen. 
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Ward  van Dijk maakt,samen met R. v.d. Poort van de  JD,  
een variant op da closeup, regionaal en provinciaal. 

In. 1988 werd de JOVD in de Algemene Vergadering van M50 
vertegenwoordigd door de VVP en een politiek secretaris. 
De penningaeeaterspoet viel uit JOVD-handen  -On  kwam hij de 
jongeren van D66 terecht. 

c) Dee  Iirdes 
Ook in het Des- Indea beraad kwam in 1988 weer verscheidene 
keren bijeen. 
Zoals bekend is de JOVD organisator Van dit - beraad. 

d) Publiciteit 
De JOVD kwam in 1988 vaak in de publiciteit, vooral in de 
eerste helft van 1988. 
De publicatie van de nota "Liberaal in kort Bestek" haal de 
voorpagina's van de-meeste grote kranten. Over de congresrede 
van de voorzitter op het juni-congres waarin de VVD en de 
PvdA werden opgeroepen met elkaar samen te werken werd in een 
hoofdredactioneel commentaar van da Telegraaf gezegd: Zelden 
werd in een rede zoveel wartaal uitgesproken. 

e) Contacten met- andere P.10's en politieke partijen 
Het congres van het CDJA, bijeenkomsten van de  JD  in 
jeugdherbergen en diverse andere congressen van PJO's en 
politieke partijen werden bezocht. 

4.2 Sociale economie 

Voor de cluster-  sociaal-economische zaken- is 1988 -  een 
productief jaar geweest. Een landelijke resolutie, een-
vijftiental moties en-enige activiteiten hebben hun beslag 
gekregen of zijn in 1988 opgestart. 

Commissie ,subsidiestromen 

Voortgekomen uit de commissie- overheidafinancien is deze 
commissie zich vanaf eind 1987 bezig gaan houden met het 
verschijnsel subsidies (van de rijksoverheid). Eerste doel 
was het schrijven van een informatieve nota met een inleiding 
over het instrument subsidies  an  een overzicht van het totaal 
een rijkssubsidies in Nederland. Deze nota is op het maart~ 
congres gepresenteerd. in april is een bijbehorend rollenspel 
geschreven, om aldus de deelnemers kritisch te laten nadenken 
over het verschijnsel subsidies. Dit roilenspel is, veelal 
tesamen met een lezing van een der commissieleden, in de loop 
van het jaar ongeveer een twintigtal malen in het gehele land 
gehouden. Los van het rollenspel zijn een aantal lezingen In 
het land gegeven. Verder is op 30 september een themadag over 
het onderwerp gehouden, waar dhr. Voorhoeve en Drees een 
lezing hebben gehouden. in juni is de resolutie 
Subsidiestromen gepresenteerd, het onderwerp voor het 
november-.congres. De verdere behandeling van de resolutie mag 
succesvol worden genoemd, met de vierhonderd amendementen op 



ria t ept-rsoLutie mag van aan grote betrQkk.c.P heij wo:a 
gesproken De definitieve resolutie is toegestuurd een 
Eerste en Tweede  Kamerleden en bevindspersonen van de VVD. 

Commissie Europa 

Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in juni 1989 en  hat  ontstaan van een  interns  markt 
in 1992 is in de JOVD een Europa-project van start gegaan. 1 
het voorjaar is een commissie van sen tiental personen 
begonnen met het verzamelen van informatie, het opzetten van  
een resolutie en het opzetten van een pakket met informatie-
materiaal en rollenspelen bestemd voor de afdelingen en 
districten In november is de concept-resolutie 
gepresenteerd. In het verenigingsblad Driemaster wordt een 
aantal artikelen geplaatst over Europa. Inmiddels is is.m, 
het voorlichtingsbureau van  hat  Europees Parlement een 
hoeveelheid informatiemateriaal  tar  beschikking van de 
afdelingen gesteld, w,o, folders, posters, enige video-films 
en drie rollenspelen Wet project moet zijn beslag krijgen in 
maart 1989, wanneer Europa het thema zal zijn van het dan 
plaatsvindende congres. - 

Commissie Staatssç-huldsnproblevetiek 

De comaissie is verdergegaan met  hat  verzamelen van 
informatie. 
Dit zal resulteren in een nota, in maart 1989 op het congres 
te presenteren, !{ierbi wordt een rollenspel geschreven. 

Jongerenbeldid 

Het jongerenbeleid, m.n., ten aanzien van de werkloosheid, de 
minimumjeugdlonen en het uitkeringsbestel, heeft nok in dit 
jaar de nodige aandacht'gekregen. Dit is vooral gebeurd door, 
meestal in samenwerking met de andere politiek jongeren-
organisaties en de jongerenbewegingen van de vakbonden, te 
reageren op de voor jongeren veelal ongunstige 
kabinetsplannen. Dit heeft o,a, geresulteerd in een overleg 
met de vaste kamercommissie voor sociale zaken en in enige 
gezamelijke persberichten. In dit kader is op het 
eaertcnngres een motie aangenomen tegen de korting op de RWW-
uitkeringen voor jongeren. Op het terrein van het 
Je-ugdwerkgarantieplan zijn aanstalten gemaakt in da richting 
van een Wet Aanpak Jeugdwerkloosheid, waarover op het juni-
congres een motie is aangenomen en waar een commissie van 
start is gegaan. De commissie is deels een voortzetting 
van de JWG-commissie van district Utrecht, die in januari 
1988 een succesvol en zeer druk bezocht congres over het iWO 
hebben gehouden. 



Overig 

Naast bovennoende hoofdterreinen zijn er moties aangenomen 
gericht op flexibilisering van de werktijden legalisering 
van het prostitutiebedriji, liberalisering van de 
binnenscheepvaart, ondersteuning van  hat  beursbstuur in zijn 
standpunt betreffende beperking van beschermingsconstructies 
van beursgenoteerde ondernemingen en da gebrekkige 
voorlichtincampagne in Nederland over Europa 1992 
Per congres zijn de sociaal-economische moties opgestuurd  
near  een aantal kamerleden en bewindspersonen ven de VVD. 

4 urlluridische zaken 

Minderheden 

Deze  PG  wierp zich op het onderwijs voor minderheden en hun 
positie op de arbeidsmarkt. In noveuber publiceerde zij 
daarover een nota, waarin  ward  gepleit voor neer aandacht 
voor onderwijs voor minderheden in de Nederlandse taal, zodat 
hun achterstandspositie ken worden opgehavan 

Enencipatie 

Daze  PG  produceerde een nota over de Wet Gelijke Behandeling. 
Daarin betoogt do  PG  dat het regeringsvoorstel overbodig is 
en veel nadelen heeft in rgelijking met het initiatief— 
wetsvoorstel Van Nieuwenhoven/Haas.Ber.ger. Op initiatief van 
de PG  kwam. de algemene vergadering van de JOYD in juni tot 
hetzelfde standpunt 

Deaomt-aat/Juetitie 

Deze projectgroepen werden vanwege gebrek aan tijd, animo en 
geschikte onderwerpen in augustus opgeheven. In december werd 
een samengevoegde projectgroep Demostaat/Justitie opgericht, 
die zich zal kunnen bezighouden met het gehele -terrein waarop 
de twee oude projectgroepen zich vroeger begaven. 



4 Onderwijs  

RarmoniSatiewet- en Studiefinanciering 

De JOYD heeft op verschillende wijzen haar afkeuring laten 
blijken over de plannen van de regering ten aanzien van het 
Hoger Onderwijs. 
Met name de plannen ten aanzien van de studieduurbeperking en 
studiefinanciering hebben geleid tot kritiek van onze kant. 
In dat verband zijn er ook contacten geweest met de 
Landelijke Studenten Vakbond en is er deelgenomen aan door 
studenten georganiseerde fora. Bij de VVD is er op aan 
gedrongen dat de maatregelen ten aanzien van da 
studieduur-beperking (die een terugwerkende kracht hebben), 
niet worden ingevoerd. In een motie werd het voornemen van de 
invoering van een 0V-jaarkaart voor studenten tegen 
inlevering van een deel van de basisbeurs, verworpen. 

De onderwijsprojectgroep heeft in het voorjaar een dag 
gesproken over de wenselijkheid van de invoering van de 
Sectorvorming en Vernieuwing in hat Middelbaar 
Beroepsonderwijs De plannen werd-en door de projectgroep in 
het algemeen positief-beoordeeld. Dit geldt in het bijzonder 
inSt betrekking tot de ideeen over schaalvergroting en 
decentralisatie van de besluitvorming. 

Basisvorming in het voortgezet onder-wijs 

In maart is een motie verschenen met betrekking tot de 
wenselijkheid van dé invoering van het vak Sociale en 
Politieke Vorming in de basisvorming in het voortgezet 
onderwijs, Aangaande deze problematiek is er met de VVD-
Tweede Kamerfractie een gesprek geweest waarin is 
aangedrongen op de verplichte invoering van het vak in de 
basisvorming V.0. ,De VVD-fractie stond in eerste aanleg niet 
negatief tegenover het voorstel. 

De nieuwe onderwijsprojectgroep is in het najaar begonnen met 
de voorbereiding van de werkzaamheden voor bet 
lustrumcongres. Er. is besloten een aantal stallingen te 
produceren die een ideologisch karakter hebben.  -Hat  is 
daarbij niet de bedoeling dat er stellingen worden 
geproduceerd die betrekking hebben op de dagelijkse 
inderwijspraktijk. 

- 
- 



4.5 EcolaRie  

Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Op 17 maart verscheen deel A van de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening. Het hoofdbestuur van de JOWD heeft 
daarop besloten gebruik te gaan maken van de 
inspraakmogelijkheden die de Nota bood door middel van de 
PB-procedure. De projectgroep Milieu bleek bereid een 
reactie te schrijven en werd daartoe omgezet in de 
projectgroep Ruimtelijke Ordening' en Milieu. De reactie is 
opgenomen in de inspraakreacties op de Vierde Nota Tevens is 
de reactie op de nota onder de dandacht gebracht van alle 
fracties in de Tweede Kamer. De reactie van de VVD-fractie op 
onze ideeen ovet de ruimtelijke ordening was positief.  

De Vierde Nota is een soort parap'lu-nota Naast deze nota 
zullen er een aantal nota's verschijnen met een 
detaillistischer uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling 
in Nederland. De projectgroep heeft besloten deze Nota 's te 
blijven volgen. Zo zal ook gebruik gemaakt gaan worden van de 
inspraakmogelijkheden op het in november verschenen Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer. 

Op het maartcongres werd de landbouvresolutie besproken. Twee 
politieke stromingen in de vereniging konden het niet eens 
worden over een liberaal landbouwbeleid. De landbouwcommissie 
slaagde er niet in om de  conceit.-resolutie door  hat  congres 
te slepen. Zij besloot daarom het resolutie-ontwerp in te 
trekken en als commissie -af te treden. Nog tijdens het 
congres' meenden een aantal'afgetreden commissieleden de JOVD 
en haar leden in een kwaad daglicht te moeten zetten hetgeen 
resulteerde in veel negatieve publiciteit in de landelijke 
(agrarische) media. - 

Omdat het hoofdbestuur van mening was dat er toch een 
standpunt over het te voeren landbouwbeleid moest komen. 
heeft zij besloten de gang van zakenvan het landbouwcongres 
te analyseren en met een eigen voorstel te komen. Op de 
speciaal ingestelde landbouwdag (14 mei) heeft de vereniging 

40 kunnen discussieren over het hooidbestuursvoorstel. Met een 
aantal kleine wijzigingen ie de landbouwvoorstel aan het 
juni-congres aangeboden. Daar werd de resolutie integraal 
goedgekeurd 
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5. VORMING & SCEDLING 

5.1 Cursusorganisatie 

In 1988 werden in totaal 69 cursussen georganiseerd, waaraan 
.993 personen deelnamen, inclusief dubbeltellingen. De 
Organisatie van deze cursussen was voer het merendeel in 
handen van de V&S-districtssecretarissen onder supervisie van 
de HB.fnnctioaaris. Er werd tweemaal een deelraadsvergadering  
gehouden waar het beleid werd gecoordineerd en nieuwe 
ontwikkelingen werden doorgesproken. 
In bijna alle districten werden naast bestaande cursussen 
nieuwe cursussen gegeven die in verband stonden  eat  JOVB-
Couresonderwerpen. Zo kwamen er cursussen subsidiestromen 
met rollenspel en Europa tot stand. 

5.2 Cursusleiders 

In oktober vond een weekendcursus voor cursusleiders plaat 
in Matten (GGD.), Hieraan deden vijftien personen mee. 
Cursusorganisatie en opzet, alsmede didaktiek kwamen in deze 
cursus aan de orde. Met deze cursus werd het bestand van 
cursusleiders binnen de JOVD uitgebreid tot vijftig personen. 

5,3 Cursusmateriaal 

Een onder andere daarvoor in het leven geroepen V&S.'Coanissie 
boog zich over het momenteel beschikbare cursusmateriaal. Ook 
bekeek zij in  aerate  aanleg het door de HBfunctinarin 
opgestelde Modulenplan. 
In dit plan staan de minimumeisen waaraan een JOVD'cursus op 
de ve'rschillende terreinen moet voldoen. Bovendien bevat  hat  
een advies in welke volgorde de cursussen  hat  best kunnen 
worden doorlopen. 
In juni verscheen een herziene versie van  hat  V&Shendboek 
voor cursusleiders  an  V&S-secretarissen. 

5.4 Topkadercursussen 

In april 1988 vond In samenwerking eet da VVD de 
topkadercursus "Liberalisme op zijn kop" plaats. 20 JOVDers 
en 20 jonge VVD-ers bezochten deze cursus. Onderwerp van de 
cursus was de filosofische achtergrond van  hat  liberalisme 
als leidraad voor haar huidige vorm. Reeds in juni begonnen 
de voorbereidingen voor de in februari 1989 te houden 
topkadercursus "Hervormingen in  hat  Staatsbestel". 



,J, Afdelingen en districten 

vVO en  SO  hebben zich gedurende het hele jaar intensief 
bezig gehouden reet de begeleiding van afdelingen en 
districten' Dit heeft geresulteerd in 0,5, een oprichting 
van de afdeling Steenwijk en de fusie van de afdelingen 
Waterland en Weet Friesland en de afdelingen Gouden en Alphen 
aan de Rijn tot respectievelijk de afdelingen Waterland-West 
F'-jesland en Rijn en Gouwe.  
Hat  persoonlijk contact-  dat het hoofdbestuur met de 
afdelingen en districten had heeft' er tevens t-na geleid dat . at hoofdbestuuf het gehele jaar een volledig overzicht had 
over de stand van zaken ifl het land", Dit heeft er toe 
hijgedragerk dan problemen, als die er al waren, snel opgelost 
konden worden. Al met al kon het jaar afgesloten worden eet  
eon  solidere basis in de JOYD, (dat zijn de afdelingen 
tenslotte) 

Er zijn twee organisatiedeelradan geweest. Beide werden zeer  
good  bezocht en hebben een goede bijdrage geleverd aan de 
diecussies eet betrekking tot onder andere S.W.O. en 
afdelingbegeleiding. 

6.2 Poctummerberaad  

Stichting' Rottuemerberead heeft als doel om uitgaande van de 
liberale beginselen contact te onderhouden tussen oud-
hoofdbestuursleden en het fungerend hoofdbestuur van de JOVD,. 
Hen Rottummerberaad is erin geslaagd het overgrote deel van 
do hoofdbestuursleden sinds 1949 op te sporen, . Tevens zijn 
initiatieven ontplooit om een archief op te zetten over de 
JÇ'VD de afgelopen 40 jaar. 
In 1988 vond de eerste bijeenkomst van de Stichting plaats 
waar vele oud-hoofdbesturen en hoofdbestuursleden elkaar voor 
hot eerst. sinds jaren weer ontmotten. 
Do Stichting dient verder geen politieke doeleinden. 

13 Pronotie & Le-denwerving 

Lodenwerving: in 1988 zijn de gelden voor ladenwerfacties 
niet uitgedeeld aan de afdelingen en districten maar kon men  
eon  beroep doen op dat geld. 
Daartoe moesten zij een uitgewerkt plan indienen hij het 
noofdbestuur dat dan voor geld in aanmerking kon komen. 
Afdelingen en districten warden zodoende gestimuleerd acties 
te ontplooien. Hiervan is inderdaad door een aantal gebruik 
van gemaakt. 
De actie die het hoofdbestuur gestimuleerd en begeleid heeft 
log in de introductieperiode van de Universiteiten en HBO-
instellingen., Voor die actie is een speciaal promotieartikel 
Ontworpen, de deur/fietahanger. Deze actie ken geslaagd 
genoemd worden gezien de reacties van nieuwe ledenafdelingen  
an  d.istrjcfan, 



5. VORMING & SCOLING 

5..1 Cursusorganisatie 

Ie 1988 werden in totaal 69 cursussen georganiseerd, waaraan 
993 personen deelnamen, inclusief dubbeltellingen. De 
organisatie van daze cursussen was voor het merendeel i 
handen van de V&S.djstrjctesecretarieeen onder supervisie van 
de HB-fu.nctioaaris. Er werd tweemaal een deelraadsvergadering 
gehouden waar het beleid  ward  gecoordineerd en nieuwe 
ontwikkelingen werden doorgesproken. 
In bijnaalle districten warden naast bestaande cursussen 
nieuwe cursussen gegeven die in verband stonden net JOVD-
Corresonderwerpen. Zo kwamen er cursussen subsidiestromen 
met rollenspel en Europa tot stand. 

5.2 Cursusleiders 

In oktober vond een weekendcursus voor cursusleiders  pleats  
in Hattem  (OLD,).  Hieraan deden vijftien personen mee. 
Cursusorganisatie en opzet, alsmede didaktiek kwamen in deze 
cursus aan de orde. Met deze cursus werd 'net bestand van 
cursusleiders binnen de JOYD uitgebreid tot vijftig  personae.  

5,3 Cursumateriaal  

Een onder andere daarvoor in het leven geroepen V&S»Comaissie 
boog zich over  hat  momenteel beschikbare cursusmateriaal. Ook 
bekeek zij in eerste aanleg het door de HB'functionaria 
opgestelde Modulenplan. 
In dit plan staan de minimumeisen weareau een JOVD-cursus op 
de verschillende terreinen moet voldoen. Bovendien bevat het 
een advies in welke volgorde de cursussen het best kunnen 
worden doorlopen. 
In juni verscheen een herziene versie vee het V&Shandboek 
voor cursusleiders en V&S.-secretarissen, 

5.4 Topkadercursussen 

In april 1988 vond in samenwerking set da VVD de 
topkadercursus "Liberalisme op zijn kop" plaats. 20 JOVD-ers 
en 20 jonge VVD-ere bezochten daze cursus. Onderwerp van de 
cursus was de filosofische achtergrond van het liberalisme 
als leidraad voor haar huidige vorm. Reeds in juni begonnen 
de voorbereidingen voor de in februari 1989 te houden 
topkadercursus "Hervormingen in 'net Staatsbestel". 



In 1988 werd een aantal persberichten uitgestuurd, onderneer 
over de VVD discussie-nota "Liberaal Bestek '90" (score veel 
landelijke kranten, voorpagina's), het "Peespakket" (een paar 
verwijzingen ja de pers),  hat  paspoort enquete-rapport en 
"Prinsjesdag" (matige score). Daarnaast werden twee open 
brieven verzonden (januari,  tar  gelegenheid van 40-jarig 
bestaan en september naar aanleiding van de algemene 
Politieke en financiele Beschouwingen). 

Daarnaast werd de JOYD tientallen malen 'genoemd' in 
perspublicaties, was er een televisieoptreden bij 
"Nieuwsspits" en meerdere of min of.-meer op zichzelf staande 
radio-gesprekken en krantenartikelen. - 
Landelijke bestaat de - vanzelfsprekend subjectieve - indruk 
dat de naamsbekendheid van de JOYD in 1988 zeker verbeterd 
is. De vraag 'ten goede of ten slechte?' blijft onbeantwoord 
en is vatbaar väor interpretatie. De voorlichtingsbudgetten 
waren afdoende om te voeren acties te financieren. 

Tot slot kan opgemerkt worden dat da functionaris 'secretaris 
voorlichting' ten dienste stond aan de vereniging en 
dientengevolge somtijds een enigszins merkwaardige positie 
binnen het hoofdbestuur inneemt,. Dat kwam het functioneren 
ten goede, Objectief. 



7, INTERNATIONAAL. JONGERENWER3 

7.1 Bezoeken b1tn1aAdse delegaties 



Stuk Internationaal nog niet ontvangen 
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Stuk Inte'natioiiaa1 nog niet ontvangen 
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- IGD8 GONNISSIE JONGERENBELEID VVD /JOVE 

Dic r bstaat de JOVO veertig jaar. Ee n heugelijke  
tit  een hartelijke liberale gelukwens  seer  dart waard 

* de JO',M is nu de oudste, grootste en meest actieve politieke 
jongerlfl-organieatie in Nederland; 

* de JOYD bleek potentieel hofleverancier van de VVD voor leden 
van Kabinetten,  Earners,  Provinciale Staten, Gemeenteraden, 
voor tal van andere functies, en zelfs voor de overige grote 
partijen; 
e programmatische inbreng van JOVD,enJOVD-era hij de VVD is, 

door de jaren heen, steeds groot geweest. 

Het belang van de JOVD voor de VVD is dan ook al in een vroeg 
stadium door preinente VVD-ers erkend, Uitspraken als "De JOVP 
is de veer in het VVD-uurwerk" van  prod,  ar, P.S. Oud en "De JOVD 
is het liberale VVD-geweten" van drs. H.A. Korthals, spreken voor 
zichzelf. 
Een van de pijlers onder het JOVD-succes was onmiskenbaar heer 
organisatorische onafhankelijkheid. Soms leidde die ook tot 
frictie. Daarvan was zelfs in sterke mate sprake in het begin van 
de jaren tachtig. 
Een forse en hooggewaerde stroom nieuwe, vaak zeer jonge, leden 
meldde zich bij de VVD. Sommigen spreken van "het Nijpels-
effect". In verschillende plaatsen werden VVD-jongerenclubs 
gevormd. Wat dreigde was een felle concurrentieslag om de 
liberale "jongarenmarkt" tussen VVD. en JOVD; een 
energieverslindende inspanning, dia beter voor creatieve 
doeleinden zou kunnen worden aangewend. 

Samenwerking was dus geboden. Die kreeg, na veel haken en ogen en 
moeizame onderhandelingen, in 1984 de vprm van een 
samenwerkingsovereenkomst voor de duur van vijf jaar, Deze SWt 
werd in november  an  december 1984 door de algemene 
ledenvergaderingen van  reap.  SOVD en VVD goedgekeurd. 

D,-Commissie Jongerenbeleid VVD-JOVD werd in maart 1985 ingesteld 
adviesorgaan van beide hoofdbesturen, om uitwerking en 

i. ulling van da SWO te begeleiden. 
Deze commissie brengt ne haar voorlaatste jaarverslag uit, en 
daarmee is het feitelijke werk gereed. De jaarplannen voor de 
SWO-periode zijn ingediend, set inbegrip van dat voor 1989 er is 
een advies uitgebracht over de (heikele) kwestie van het z.g. 
dubbellidmaatschap en een concept voor een nieuwe SWO voor de 
periode 1990 - 1995 ie tijdig aan beide organisaties voorgelegd. 

Voor het einde van 1989 zal de commissie nog eenmaal bijeenkomen 
voor de vaststelling van het eindverslag. Voor die samenkomst 
zullen ellen worden uitgenodigd, die in de afgelopen jaren aas 
het werk van de commissie een bijdrage hebben geleverd. 
Voorzitter en laden hebben inmiddels aan beide hoofdbesturen per 
31 december 1989 hun functies te beschikking gesteld. 
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De co- eaie c ta teert Met grcte vodnen  - in g, daj'de rerhcn<ij- 
nijasen VVD en JOVD in de afgelopen jaren aanzienlijk i 
verbeterd Voor beide organisaties is een goede verstandhouding 
van eminent belang, Da commissie hoopt daaraan een steentje te 
hebben bijgedragen. 

Huub  Jacohas 
or z ± t tar 
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EÇ11KTARIS 

var de CO1iOjSSiC 

, 1 -r 'aa de commissie als volgt samengesteld 
voorzitter 
secretaris JOVD 

. cyelts Macink VVD 
- n Goudoever JOVD 
:ovig JOVD 
1ette VVD 

. utte JOVD 
K. Tuynman VVD 
erkerk VVD  
Vermeer JOVD 
Weide VVD 

ingaande 6 november 1988 werd Mark Rutte door het hoofdbestuur 
van de JOVD  ale  lid van da delegatie vervangen door Erik 
Balemasis.  

Per 31 december 1987 was de commissie als volgt samengesteld 
E Jacobse voorzitter 
M Gubbels secretaris JOVD 
mv-. A, Acyalts Averink '- Winsaius VVD 
E. Balamans JOVD 
8, van Goudoever JOVD 
W Hoving JOVD 
M Plette VVD  
mw.  E. To roman VVD 
C. Varkerk VVD  
Ii. Vermeer JOVD 
K. Weide VVD 

2. gadrinen 

De commissie kwam in 1987 zee keer plenair in vergadering bijeen: 

31 te Amersfoort 
23 augustus te Amersfoort 

4 oktober te Amersfoort 
27 oktober te Amersfoort 

Tussentijds hebben enkele werkgroepen uit de commissie zich 
bezighouden met de voorbereiding van de plenaire bijeenkoesto. 
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Amersfoort .23 februari te Amersfoort 
12 april te 



7 

Da commissie haft de volgende verkzsaehedeo ontoloold: 
e vaststellen jaarverslag 1987; 
b. her vocrleggbn van sen advies aan het hoofdbestuur van de VVD 

en het hoofdbestuur van de JOVD eet betrekking tot de CGtdere 
realisatie van de samen werking tussen de VVD en JOVD na 1 
januari 1990. Het advies is in flovember 1988 aan de 
hoofdbesturen gestuurd; 

c, bespreking uitvoering jaarplan 1988; 
d, opstellen Jaarplan 1989. 
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DE VVD ED DEL INGS0VtEDE0MST 

In het kader aa de samenwerkingsovereenkomst zijn drie 

commissies te ondsrscheidefl - 

- de commissie jeugdbeleid; 
- de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD; 
- de landelijke commissie jongerenbeleid; 

*  Dc  commissie jeugdbeleid  

Dc  commissie jeugdbeleid adviseert het hoofdbestuur, de VVD-
fracties in de Eerste en Tweede Kamer en de VVD-leden in het 
Europese parlement over het jongerenbeleid in de ruimste zin van 
het woord 
In da commissie hebben VVD-leden uiting die beroepsbehalve 
betrokken zijn bij jongeren, bij de beleidsvorming en/of binnen 
de VVD actief zijn b3.j de opvang van jonge VVD-1eden. 
In het verslagjaar maakten de volgende leden deel uit van de 
t ome Le sic,  
na. C. E. yen Berkeateijo-Terlingen voorzitter 
F,T.J.LI. Backhuijs secretaris 
ma drs. J.  Ferrier  
B. [ijdaman 
J.R. Nieuwkerke 
A.S. Scholten 
dra. L.P. Stoel 
ma. C. Vonhoff-Luijendijk adviserend lid Eerste Kamer 
ma. M.M.H. Kamp adviserend lid Tweede Kamer 
D.C. Dijkstal adviserend lid Tweede Kamer 

Ida, Aeyelts Averink - Winaemius bezoekt- deze vergaderingen in 
haar hoedanigheid als lid van het dagelijks bestuur. 
Een jaarverslag van deze partijcommissie ex. art. 60  hr.  zal 
worden opgenomen als bijlage in het jaarverslag van het 
hoofdbestuur. 

De Landelijke commissie Jongerenbeleid 

De landelijke Commissie Jongerenbeleid kwam in 1988 vier keer 
bijeen: 
10 februari 
25 mei 
21 september 
23 november  
Ds  vergaderingen werden door mv. A. A. Aeyelts Averink 
Winsemius, lid van het dagelijks bestuur en o.a. belast met het 
jongerenbeleid, voorgezeten. 
Leden van het LCJ zijn de bestuursleden van de kamercentrales in 
het bijzonder belast met het jongerenbeleid. 
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De commissie inventariseerde op welke wijze in de kamercentrales  
vorm en inhoud wordt gegeven aan het jongerenbeleid. Regelmatig  
werden praktijk-,ervaringen en aandachtspunten uitgewisseld. 
Daarnaast heeft verschillendé malen een gedachtenwisseling  
plaatsgevonden  rend  de problematiek van de artikelen 6 en 7 va 
de samenwerkingsovereenkomst. De initiatieven rond het lespakket 
zijn tevens meerdere malen onderwerp van gedachtenwisseling  
geweest 

te 
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DE JOVD EN DE SÂDENWNRKII4GSOVEREENEOMST  

Binnen de JOVD wordt op decentraal niveau de 
samenwerkingsoverkomst (SWO) uitgevoerd. Afdelingen en 
districten trachten contacten te onderhouden met de plaatselijke 

en regionale VVD. 
Zo komen JOVD en VVD bijeen en komen zij tot afstemming van 

activitSitOn. 
Het hoofdbestuur van de JOVD heeft in 1988 afdelingen en 
districten voorzien van advies, indien nodig, bij  ht  onderhouden 

van deze contacten. Enkele malen heeft het hoofdbestuur deze 
contacten intensief begeleid. 

hoofdbestuur heeft de districten' verzocht de data van •t 
:sussen door te geven aan de VVD kamercentrales. Tevens heeft 

het hoofdbestuur de data van de cursussen Europa, die acht maal 
in de JOVD zijn georganiseerd, doorgegeven aan het dagelijks 
bestuur van de VVD. Do cursussen stonden open voor VVD jongeren. 
VVD en JOVD hebben op 16 en 17 april 1988 gezamelijk een 
topkadercursus georganiseerd in  Borne  met als onderwerp 
Liberalisme op z'n kop". De cursus is voorbereid door een 

werkgroep waarin vanuit de JOVD Max Visser en Constantijn Dolmans 
zitting hadden. 
Aan da cursus deden 20 deelnemers vanuit de JOVD mee. 
Eind 198$ heeft de JOVD besloten de cursusplanningen integraal 
door te geven aan het dagelijks bestuur van de VVD. De cursussen 
staan open voor VVD jongeren tegen dezelfde voorwaarden als JOVD—
era (voorkomend uit jaarplan 1988). 

Ook in 1988 -is er veelvuldig contact 
1
geweest tussen het 

hoofdbestuur van de JOVD en het dagelijks bestuur van de VVD over 
da uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. 
Begin 1988 zijn er drie landelijke bijeenkomsten binnen de JOVD 
georganiseerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de SWO; de jaarplannen en de gezamelijke 
ectviteiten. Daarnaast stond de uitvoering van de SWQ op de 
agenda tijdens HB—bezoeken, deelraden en adviesraden. 

De JOVD heeft in 1988 wederom gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid om een standje te hebben op VVD—congressen. 

Commissie Herzienig Resolutie Onafhankeli'jkheid heeft haar 
rapport in 1988 aan do vereniging aangeboden en een herziene 
versie van de resolutie is op het najaarscongres 1988 aangenomen.  

Hat  concept jaarplan 1989 is reeds in een vroeg stadium met het 
kader van de JOVD besproken. Het hoofdbestuur van de JOVD zal 
trachten om door intensieve contacten met de VVD—
verantwoordelijken en door begeleiding van haar afdelingen en 
districten te komen tot een verdere invulling van de SWO in de 
toekomst. 
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DE JOVD EN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Binnen de JOVD wordt op decentraal niveau de 
samenwerkingsovereenkomst (SWO) uitgevoerd. Afdelingen en 
districten trachten contacten te onderhouden met de plaatselijke 
en regionale VVD. 
Zo komen JOVD en VVD bijeen, en komen zij tot afstemming van 
activiteiten. 
Het hoofdbestuur van de .JOVD heeft in 1988 afdelingen en 
districten voorzien van advies, indien nodig, hij  ht  onderhouden 
van deze contacten. Enkele malen heeft het hoofdbestuur deze 
contacten intensief begeleid ,hoofdbestuur heeft de districten verzocht de data van 

ussen door te geven aan de VVD kamercentrales. Tevens heeft 
het hoofdbestuur de data van de cursussen Europa, die acht maal 
in de JOVD zijn georganiseerd, doorgegeven aan het dagelijks 
bestuur van de VVD. De cursussen stonden open voor VVD jongeren, 
VVD en JOVD hebben op 16 en 11 april 1988 gezamelijk een 
topkadercursus georganiseerd in  Borne  met als onderwerp 
"Liberalisme op z'n kop". De cursus is voorbereid door een 
werkgroep waarin vanuit de JOVD Max Visser en Constantijn Dolmans 
zitting hadden. 
Aan de cursus deden 20 deelnemers vanuit de JOVD mee. 
Eind 1988 heeft de JOVD besloten de cursusplanningen integraal 
door te geven aan het dagelijks bestuur van de VVD. De cursussen 
staan open voor VVD jongeren tegen dezelfde voorwaarden als JOVD—
era (voorkomend uit jaarplan 1988). 

Ook in 1988 is er veelvuldig contact geweest tussen  hat  
hoofdbestuur van de JOVD en het dagelijks bestuur van de VVD over 
de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. 
Begin 1988 zijn er drie landelijke bijeenkomsten binnen de JOVD 
georganiseerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de SWO; de jaarplannen en de gezamelijke 
actviteiten. Daarnaast stond de uitvoering van de SWO op de 
agenda tijdens EB—bezoeken, deelraden en adviesraden. 

De JOVD heeft in 1988 wederom gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid om een standje te hebben op VVD—congressen. 

Commissie Herzienig Resolutie Onafhankelijkheid heeft haar 
rapport in 1988 aan de vereniging aangeboden en een herziene 
versie van de resolutie is op het najaarscongres 1988 aangenomen. 

Het concept jaarplan 1989 ie reeds in een vroeg stadium met het 
kader van de JOVD besproken. Het hoofdbestuur van de JOVD zal 
trachten om door intensieve contacten met de VVD—
verantwoordelijken en door begeleiding van haar afdelingen en 
districten te komen tot een verdere invulling van de SWO in de 
toekomst. 
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