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Voorwoord 

Vat een jaar, 1989! 
De verjaardag in februari, het lustrumcongres in juni; 
De Europese verkiezingen in juni en de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 
september. 

Grote ledenwerfacties in maart en september; 
Het Voorjaarscongres over Europa in maart en het slotaccoord van 1989: het 
najaarscongres in november over het. Politiek Kern Programma voor de komende 
vijf jaar. 

Ja, wat een jaar 19891 
De politieke actualiteit vroeg onze voortdurende aandacht: 
In het voorjaar de verkiezingsprogramma's; Het regeerakkoord in november; 
De koersdiscussies in D66 en de VVD, zowel voor de Tweede Kamerverkiezingen 
(welke coalitie?) als daarna (samen oppositie voeren?) 
Bovendien vroeg de JOVD aandacht voor de eigen standpunten: 
De vele congresuitspraken, het concept—PEP, de oorlogsverklaring aan de 
CDA—staat d.m.v. de nota "Mikken op het midden". in 1989 ook de milieunota 
van de JOVD afgerond: "Naar een morgen zonder zorgen...,..". 

Inderdaad, wat een jaar 1989! 
Aan de vooravond van een nieuw decennium werd op grote schaal 
gediscussieerd over de opzet van  ooze  vereniging. 
De eerste maanden van 1989 bracht het Hoofdbestuur bezoekjes aan alle acht 
districten. Bij deze bijeenkomsten waren ook steeds de afdelingen aanwezig. 

*-Zo  kon met zoveel mogelijk kaderleden van gedachten worden gewisseld. 

Conclusie: 
De JOVD zoals wij die no kennen zal op een groot aantal punten versterkt en 
verdiept moeten worden.  
Ds  eerste aanzet is gegeven in de sfeer van de congresopzet, de vernieuwde 
opzet van de denktank en de 'Atdelingabegeleiding— en Organisatie" notitie. 

Maar naast de huidige activiteiten zal tevens  can  tweede  spoor gelegd 
worden met laagdrempelige activiteiten, teneinde ook die jongeren bij de 
JOVD te betrekken die het nu te ingewikkeld, elitair, of hoogdiempelig 
vinden wat onze vereniging traditioneel doet. 
De eerste concrete invulling van dit tweede spoor kwam van het 
Hoofdbestuur, met de speciale laagdrempelige najaarsactiviteiten in het 
kader van het lustrum. 

Kortom: In 1989 is behoorlijk aan de vereniging gesleuteld. 
Dat is van groot belang, daar het onze primaire taak is als kaderleden de 
JOVD 6 in te richten dat zoveel mogelijk jongeren via onze club een 
bijdrage aan het liberalisme en de democratie kunnen leveren. 

Veel meer over de JOVD in 1989 in het navolgende. 

Scheveningen, 11 april 1990 

Mark Rotte 
Voorzitter  

Bij het instellen van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD, maart 
1985, was de sfeer tussen de VVD en JOVD niet optimaal. In de 
afgelopen jaren is er veel verbeterd en er wordt nu op verschillende 
gebieden samengewerkt, waarbij de nadruk ligt op vorming en scholing 
van jongeren. 

De commissie is van oordeel dat in de komende jaren nog veel moet 
worden gedaan aan de opvang van jongeren. Vooral in een tijd dat de 
VVD politiek minder noodzakelijk voor jongeren schijnt te zijn, is een 
goede samenwerking tussen VVD en JOVD noodzakelijk. Er kan voort 
worden gebouwd op datgene wat de afgelopen jaren is bereikt. 

Da in de Samenwerkingsovereenkomst 1990-1995 genoemde commissie moet 
zich bewust zijn van de verandering van politieke belangstelling bij 
huidige jongeren. In 1985 was er een grote politieke belangstelling 
voor het liberalisme, dat zich uitte in een groot aantal jongeren 
binnen de VVD cii vele leden bij de JOVD. Door te komen tot een 
uitstekende 'verkoop' van het liberalisme en een Optimale 
jongerenopvang tn de VVD en JOVD moet het mogelijk zijn om jongeren 
aan de VVD te binden of dat zij lid worden van de liberale 
onafhankelijke jongerenorganisatie, de JOVD 

Met vertrouwen ziet de commissie de toekomst tegemoet en hoopt  hoar  
steentje te hebben bijgedragen aan de samenwerking tussen VVD en JOVD 
in de afgelopen vijf jaar. 

Marcel Gubbels, 
Secretaris. 

8.2 De JOVD en de samenwerkinosovereenkoms 

In november 1989 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de JOVD 
aangenomen. 

Binnen de JOVD wordt op decentraal niveau de 
samenwerkingsovereenkomst(SWO) ui tgevoerd. 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 1989 afdelingen en districten 
voorzien van advies, indien nodig, bij het onderhouden van deze 
contacten. Enige malen heeft het hoofdbestuur deze contacten intensief 
begeleid. 

Ook in 1989 werd er weer een topkadercursus VVD JOVD gehouden in  Borne  
met als onderwerp "Democratisering Staatsinstellingen". Aan deze 
cursus deden 20 VVD—ers en 20 JOVD—ers mee. 

Ook in 1989 is er weer een aantal bijeenkomsten geweest tussen het 
hoofdbestuur van de JOVD en het dagelijks bestuur van de VVD over de 
samenwerkingsovereenkomst. 
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HOOFDBESTUUR 

Op 1 januari 1989 was de samenstelling van het hoofdbestuur a's VOlgL 

landelijk voorzitter Mark Rotte 
algemeen secretaris Ferry

, van Dijk 
landelijk penningmeester Antoon Hulgens 
eerste vice-voorzitter belast met politiek Bas Bakker 
tweede vice-voorzitter belast met organisatie ConstautijeDolman  
internationaal secretaris Bas Klein 
secretaris Vorming & Scholing : Ernst van  SPlunter 
secretaris voorlichting Jort Kélder 
secretaris Organisatie Ward  van Dijk 
politiek secretaris Mark Aalders 
politiek secretaris a.i. Ron Batten 
politiek Secretaris Jan-Willem Dijkhuis  

Vanwege de viering van het achtste lustrum van de JOVD in juni 
van het jaar werd in maart de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
uitgeschreven. Op deze Algemene Vergadering werd het hele 
hoofdbestuur herbenoemd, met de volgende wijzigingen 
landelijk penningmeester Joost Otterlon 
politiek secretaris (opvolger van J.W.Dijkhuis) : Jolanda Hekman 

Tevens ontstond er een vacature in de functie van secretaris 
voorlichting doordat de gekandideerde persoon weigerde de 
bereidverklaring te ondertekenen. Onmiddellijk hierop benoemde het 
hoofdbestuur Jort Kelder als enig lid in de projectgroep 
Voorlichting, hetgeen enkele weken later gewijzigd werd in een ad 
interim-benoeming in de functie van secretaris voorlichting. 

De genoemde vacature werd op de Algemene Vergadering van 25 juni, 
tijdens het lustrumcongres, opgevuld door de benoeming van Eduard van 
der Biezen. 
Hij werd op deze Algemene Vergadering benoemd tot secretaris 
Voorlichting en Public Relations. 

In de maand oktober vond een aantal wijzigingen plaats 

* Joost Otterloo werd door het hoofdbestuur a.i. op 1 oktober 
benoemd in de functie van vice-voorzitter belast met de 
Organisatie. Dit nadat Constantijn Dolmans besloten had om met 
onmiddellijke ingang,  oat  persoonlijke redenen, zijn functie neer 
te leggen. 

* Jean-Paul Frishert werd door het hoofdbestuur op 1 oktober 
aangesteld als administrateur, teneinde de landelijk 
penningmeester in liet uitoefenen van zijn functie te 
ondersteunen 

* Ron Batten werd door het hoofdbestuur op 21 oktober benoemd tot 
internationaal secretaris a.i., teneinde Bas Klein, die zich 
genoodzaakt voelde om af te treden, op te volgen. 

Op de derde Algemene Vergadering in het jaar, op 18 en 19 november, 
werden bovenstaande wijzigingen door de Algemene Vergadering 
overgenomen. 



Tevens traden Bas Bakker, Ernst van Splunter en  Ward  van Dijk af. Als 
secretaris Vorming & Scholing werd Nicole Koetsier benoemd; als 
secretaris Organisatie Adri Vos. 
Daarnaast werd Eduard van der Biezen benoemd in de functie van eerste 
vice-voorzitter belast met  politick.  

RIJ legde tevens zijn functie als secretaris voorlichting & public 
relations neer, omdat de Algemene Vergadering niet accepteerde dat hij 
twee functies zou bekleden in het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur benoemde hem vervolgens op a.!.-basis wederom als 
Secretaris voorlichting & public relations. 

Op 31 december 1989 stelde het hoofdbestuur zich als volgt samen 

landelijk voorzitter Mark Rotte 
algemeen secretaris Ferry van Dijk 
landelijk penningmeester Jean-Paul Frishert 
eerste vice-voorzitter belast met politiek Eduard van der 

Biezen 
tweede vice-voorzitter belast met organisatie Joost Otterloo 
internationaal secretaris a.i. Ron Batten 
Secretaris Vorming & Scholing : Nicole Koetsier 
secretaris voorlichting & p.r. a.j. Eduard van der 

- 
Biezen 

secretaris - organisatie Adriaan Vos 
politiek secretaris Mark Aalders 
politiek secretaris Ron Batten 
politiek secretaris .Jolanda Hekman 

In 1989 kwam het hoofdbestuur elf maal in vergadering bijeen en wel op 
de volgende data en plaatsen 
15 januari 1989 te Amsterdam 
18 februari 1989 te Amsterdam 
5 maart 1989 te Amsterdam 
1/2 april 1989 te Hattem 
7 mei 1989 te Amsterdam 
28 mei 1989 te Amsterdam 
5 juli 1989 te Amsterdam 
19/20 augustus 1989 te Apeldoorn 
I oktober 1989 te Amsterdam 
21 oktober 1989 te Amsterdam 
9 december 1989 te Amsterdam 

Het dagelijks bestuur kwam in 1989 tweemaal in vergadering bijeen en 
wel op de volgende data en plaatsen 
16 april 1989 te Amsterdam 
21 november 1989 te Amsterdam. 



ALGEMEEN SECRETARIAAT 

1estin 

Het Algemeen Secretariabt bleef ook in 1989 gevestigd op het adres aan 
de Prins Eendrikkade 104 te Amsterdam. De relatie met de verhuurder  van de etage stabiliseerde zich op een betrekkelijk goed niveau Een  
van de gevolgen hiervan was dat het huurcontract, dat op 1 mei 1990 
afloopt, binnen de gebruikelijke termijnen kon worden verlengd tot 1 
mei 1995. 

2.2 Personele  bes e t t I n 

Op het Algemeen Secretariaat waren in het begin van 1989 twee 
medewerksters werkzaam : Hanna Bertelkamp en Yvonne Bakker. 
Beiden werkten 30 uur in de week. Hanna Bertelkamp was in 1987 
aangetrokken in het kader van de Maatregel Langdurig Werklozen, Yvonne 
Bakker was in 1988 als reguliere werkneemster in dienst genomen. 

De situatie wijzigde zich toen het hoofdbestuur zich in juni gedwongen 
zag om een ontslagvergunning aan te vragen voor één van de 
medewerksters. Eind juni werd deze vergunning door het Arbeidsbureau 
verleend, met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst van Yvonne Bakker 
per 31 augustus werd beëindigd. 

Ter vervanging trad een nieuwe medewerkster, Monique Wijchers, per 
24 juni in dienst voor 30  our  in de week (als reguliere werkneemster). 

Gelukkigerwijze was de JOVD in de positie deze 60-urige bezetting het 
gehele jaar te handhaven. 
Desalniettemin werd in november de eerste aanzet gegeven tot het 
aantrekken van een medewerkster die in het kader van de Tijdelijke 
Voorziening - Gemeentelijke Jeugd Werkgelegenheids-initiatieven (TV-
GJW) op het secretariaat zou kunnen werken.  

De leiding van het Algemeen Secretariaat lag gedurende het gehele jaar 
in handen van de Algemeen Secretaris. 

2.3 Werkzaamheden 

Veel activiteiten verliepen ook in 1989 via het Algemeen Secretariaat. 
Een globaal overzicht van de werkzaamheden en taken volgt hieronder 

- het fungeren als officieel postadres van de vereniging, de Algemene 
Vergadering en haar beroepscommissies 

- het inboeken en doorzenden van de inkomende post 
het verzorgen van de uitgaande post 

- het voeren van de ledenadministratie 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal 
- het verzenden van informatie- en welkomstpakketten 
- het fungeren als centraal informatiepunt voor de vereniging en 

externe instanties 
- het algemeen ondersteunen van hoofdbestuursleden en commissies en 

projectgroepen 



- het voorbereiden van vergaderingen van het hoofdbestuur, het 
dagelijks bestuur, de Adviesraad en de Algemene Vergaderingen en het 

bijhouden van notulen van deze vergaderingen 
- het uitbrengen van een jaarverslag 
- het uitgeven van congresboeken 
- het mede organiseren van congressen en andere evenementen 

het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en notities van 
Commissies en projectgroepen 

- het beheren van het archief 
- het voeren van het personeelsbeleid 

HE-info 

Het informatie- en. mededelingenblad van het hoofdbestuur, de HB-Info, 
verscheen in 1989 tien maal. 
Van deze tien waren er negen reguliere uitgaven (met een gecombineerde 
uitgave ,nr. 5/6) en één 'extra' uitgave. 
Deze extra 11E-Info bevatte twee door, het hoofdbestuur vastgestelde 
nota's, waarin nieuwe beleidskoersen uitgestippeld werden. Het betrof 
hier de nota "Op het breukvlak van twee decennia de JOVD in de jaren 
90" en de notitie "Afdelingsbegeleiding en Organisatie" 

In maart, juni en november werd als bijlage bij de HE-Info  hat  
congresboek meegestuurd. In februari en juli was een adressenvraagbaak 
als bijlage toegevoegd. 
De congresboeken bevatten alle noodzakelijke informatie die op de 
betreffende JOVD-congressen aan de orde zouden komen, zoals concept-
resoluties, moties, ingediende amendementen en stukken voor de 
huishoudelijk gedeelten van de Algemene Vergaderingen. 
Vanwege de viering van het achtste lustrum in juni werd ook de zgn. 
lustrumbundel meegestuurd. 

Aan de opzet van de EB-Info veranderde in de loop van het jaar weinig; 
het is wel gelukt om de leesbaarheid te vergroten door het gebruik van 
nieuwe reproduceerfaciliteiten op het Algemeen Secretariaat. 
Tevens werd een nieuwigheid geintroduceerd op de achterpagina van de 
HE-Info het 'Prikbord Prins Hendrik' . Dit gebeurde nadat dit 
fenomeen in het loop van het jaar was ge(her-)introduceerd op de 
achterpagina van de Driemaster, maar daar niet actueel genoeg kon 
zijn. 

Innovaties. 

In de loop van 1989 stond het secretariaat in de warme belangstelling 
van het hoofdbestuur. 
Na enkele jaren van bezuiniginfen in de JOVD, die in het bijzonder het 
secretariaat hadden getroffen, was er financiële ruimte beschikbaar om 
een paar vervangings- en ilitbreidingsinvesteringen mogelijk te maken. 

Daarnaast werd een aantal endere wijzigingen in het beleid van de 
Algemeen Secretaris 0av. het secretariaat doorgevoerd. 



Het betreft hier 
- het aanschaffen van een viertal nieuwe MS-DOS computers van het type 
Laser'. Deze werden zowel aangeschaft  on  de verouderde  Zenith - 
computers te vervangen en het secretariaat qua werkzaamheden aan te 
passen aan de moderne tijden, waarbij tekstverwerking en databeheer  
meer en neer via computers plaats vindt. 

- ten behoeve van het gebruik van deze computers is er Software in de 
vorm van  WordPerfect  5,0 (Nederlandstalige versie) aangeschaft en 
zijn er voorbereidingen getroffen om de ledenadministratie en de 
financiële administratie over te zetten. 
Daarnaast zijn een aantal software-toepassingen in gebruik genomen 
of voorbereidingen hiertoe getroffen. 

- op het gebied van de reproduceerfaciliteiten werden zowel de 
copieer- als de stencilmachine vervangen. De copieermachine kreeg 
een geavanceerde opvolger en de stencilmachine werd ingeruild voor 
een Rex-Rotary Copyprinter. Beide investeringen droegen zorg voor 
kwalitatief betere reproductiewerkzaamheden op het secretariaat 

- het, aanleggen van een extra telefoonlijn onder het algemene JOVI)- 
nummer. Dit had tot gevolg dat het secretariaat telefonisch beter 
bereikbaar werd, 

- het aantrekken van een schoonmaakster, 
- het verruimen van de opbergruimte d.m.v, het aanschaffen van een 

drietal kasten. 
het herinrichten van het zgn. 'stencilhok' als magazijn. Deze ruimte 
was zijn functies als stencilruimte en opbergplaats van het archief 
in de loop van  hat  jaar verloren. 

- het installeren van een nieuw slot op de toegangsdeur, waardoor een  
selectief en gecontroleerd beleid gevoerd kon worden m.b.t. de - 

toegankelijkheid van het secretariaat. 

2.6 Archief 

Het hoofdbestuur heeft in 1989 het besluit genomen een structurele 
oplossing te omarmen t.a.v, het archief. liet betrof hier het 
onderbrengen van alle archiefmateriaal hij het DNPP 
(Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen) te 
Groningen. 

Deze instantie, die is verbonden aan de Rijksuniversiteit aldaar, 
verklaarde zich bereid om  hat  archief van de landelijke JOVD te 
ordenen en voor onbepaalde tijd te beheren. Afspraken werden gemaakt 
t.a.v. de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de gedeponeerde 
stukken. 

Teneinde een zo compleet mogelijke collectie aan te kunnen bieden aan 
het DNPP heeft in november een ophaalactie door het land 
plaatsgevonden. Hierbij werd van een aantal oud-hoofdbestuursleden 
archiefmateriaal overgenomen. 

Bij het overdragen van het archief heeft een coördinatie 
plaatsgevonden met het bestuur van de Stichting Rottuinnerberaad; ook 
zij sloten een overeenkomst met het DNPP voor  hat  overdragen van het 
archiefmateriaal dat in hun bezit verkeerde. Door deze gecoördineerde 
actie werd bewerkstelligd dat al het JOVD_archiefniatetiaal op een en 
dezelfde  plants  zou worden geordend en beheerd. 



Het secretariaat draagt tegenwoordig alleen nog zorg voor het beheer 
van het archiefmateriaal van de drie meest recente jaargangen : dit 
houdt in dat eik jaar een jaargang aan  hat  DNPP overgedragen kan 
worden 

VERENIGINGSORGANEN 

Li Adviesraad 

In 1989 heeft de Adviesraad het hoofdbestuur over vele onderwerpen van 
advies gediend. De Adviesraad vergaderde»  ten behoeve van het 
verslagjaar 1989 »  tweemaal met het hoofdbestuur en wel op de volgende 
data en plaatsen 
16 april 1989 te Amsterdam 
6 januari 1990 te Amsterdam. 

Lid van de Adviesraad zijn de voorzitters van de districten » een 

tweede vertegenwoordiger uit ieder district en zes » door de Algemene 
Vergadering benoemde, buitengewone leden. 

Op 1 januari 1989 waren buitengewoon lid van de Adviesraad 
Marco  Swart  (1989, niet-herbenoembaar) 
Julius Remarque (1989, herbenoembaar)  
Ada  den Ottelander (1990, niet-herbenoembaar) 
Jules Maaten (1990, niet-herbenoembaar)  
Guy  Kerpen (1991, herbenoembaar) 
Leo-Pieter Stoel (1991, herbenoembaar) 

Op 31 december 1989 (en ook 6 januari 1990) waren dat  
Ada  den Ottelander (1990, niet-herbenoembaar) 
Jules Naaten (1990, niet-herbenoembaar)  
Guy  Kerpen (1991, herbenoembaar) 
Leo-Pieter Stoel (1991, herbenoembaar) 
Jeroen Princen (1991, herbenoembaar) 
Bernard Wastiaux (1991, herbenoembaar) 
In 1989 werd het huishoudelijk reglement m.b.t, de zittingstermijn van 
de buitengewone leden gewijzigd van tweemaal drie jaar werd dit 
verkort tot tweemaal twee jaar. 

3.2 Commissies van beroep 

Leden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de commissie 
van beroep waren op 1 januari 1989 = 

leden Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 
Frank de Grave (1989, niet-herbenoembaar)  
Wander  Blaauw (1990, niet-herbenoembaar)  

ply,  leden Eli Leenaars (1989, herbenoembaar) 
Jan van Zanen (1990, herbenoembaar) 
Max Visser (1991, herbenoembaar) 

Leden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de commissie 
van beroep waren op 31 december 1989 
leden Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 

Jan van Gilse (1992, herbenoembaar)  
Wander  Blaauw (1990, niet-herbenoembaar) 



ply,  leden : Eli Leenaars (1992, niet-herbenoembaar) 
Jan van Zanen (1990, herbenoembaar) 
Max Visser (1991, herbenoembaar) 

Leden en plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de Commissie van beroep waren op 1 januari 1989 
leden Jan van der Laag (1991, herbenoembaar) 

Roei van Goudoever (1990, herbenoembaar) 
Jan van Zanen (1991, niet-herbenoembaar)  

ply. leden : Wim Hoving (1989, herbenoembaar)  
Wander  Blaauw (1990, niet-herbenoembaar) 
Joost van Gilse (1991, niet-herbenoembaar) 

Leden en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de commissie 
van beroep waren op 31 december 1989 
leden Jan van der Laag (1991, herbenoembaar)  

Guy  Kerpen (1992, herbenoembaar) 
Jan van Zanen (1991, niet-herbenoembaar 

plv. laden : Wim  Hoeing  (1992, niet-herbenoembaar)  
Wander  Blaauw (1990. niet-herbenoembaar) 
Joost van Guam (1991, niet-herbenoembaar) 

Er dienden in 1989 geen beroepszaken. 

3.3 Kascommissie 

Op 1 januari 1989 stelde de kascommissie zich als volgt samen 
leden Marcel Gubbels 

Tanja Haak 
Ton Mertens 

plv. leden : Joost Otterloo 
Ernst Visser 
Jan-Kees Martijn 

Op 31 december 1989 stelde de kascommissie zich als volgt samen 
leden Marcel Gubbels 

Ernst Visser  
ply,  leden Jan van der Laag  

Annette  Nijs 
Jan-Kees Martijn 

3.4 Redactieraad 

De redactieraad Driemaster was op 1 januari 1989 als volgt 
samengesteld: 
leden : Hans Deden (1991, herbenoembaar)  

ply,  leden  

Arthur Fickel 
Julius Remarque 
Jan van Zanen 
Jan van Gilse 
Marco Swart 

(1990, niet-herbenoembaar) 
(1989, herbenoembaar) 
(1991, niet-herbenoembaar) 
(1990, niet herbenoembaar) 
(1989, herbenoembaar) 



Op 31 december 1989 stelde de read zich eis volgt samen 
leden Hare Deden (1991, herbenoembaar) 

Julius Remarque (1992, niet-herbenoembaar) 
plv.leden: Jan van Zanen (1991, niet-herbenoembaar) 

-Jan van Gilse (1990, niet-herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, heibenoembear) 

Gedurende het jaar heeft Arthur Fickel te kennen gegeven niet meer te 
willen functioneren als lid van de redactieraad Driemaster. Het 
Plaatsvervangende lid Jan van Zanen viel voor hem in. 

Ie 1989 dienden 4 bezwaarschriften 
Jan Verhagen vocht zijn ontslag uit de redactie met succes aan, 

* Merk Aalders vocht een besluit van do hoofdredacteur, om een 
artikel van Zijn hand niet te plaatsen, zonder succes aan, 

* Alex van Reeuwijk diende een reeks klachten in die door de 
redactieraad echter niet ontvankelijk werden verklaard, 

* Mark Rotte tekende bezwaar aan tegen de plaatsing van een 
artikel in de Driemaster. De redactieraad lukte het niet om ie 
het verslagjaar een uitspraak te doen. 

4 POLITIEK 

I Alf en 

a) Congressen 
In 1989 vonden wederom drie congressen plaats. Een van  doze  
congressen, het L.ustruncongres, had een feestelijk karakter. 

18 en 19 maart in Amersfoort. 

Het congresthema was Europa 2000. Een uiterst boeiend en een van de 
meer actuele onderwerpen, met de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in zicht. 
Het congres werd toegesproken door de lijsttrekker voor de Europese 
Verkiezingen van de VVD groep in de ELD-fractie, 

24 en 25 juni te Veldhoven. 

Tijdens dit congres stond hot 40-jarig bestaan van de JOVD centraal. 
Het feestelijk karakter van dit congres bracht met zich mee dat er geen 
politieke uitspraken door de vereniging werden gedaan. 
Wel passeerde een indrukwekkende stoet sprekers de revue: 
drs, H. Nijpels,  Mr. Molly  Geertsema (de ere-voorzitter van de JOVD), 
Wim Kok, drs. W. Deetman, drs. H. Nypels en dr ir. Joris Voorhoeve. 

In vijf workshops werd, aan de hand van de luetrumbundel, gesproken 
over: 
'Partijpolitiek' , 'Economische politiek in de jaren negentig' 
'Latijns-Amerika' en 'Onderwijs' en 'Liberale filosofie'. 



18 en 19 november te Amersfoort. 

Alle door de JOVD ingenomen standpunten werden weer eens Onder de loep 
genomen en geactualiseerd. Resultaat: het Politiek Kern Programma (PKp 
1990-1994. Het PKP hoeft niet onder te doen voor het gemiddel

de verkiezingsprogramma. 
v s-Avonds gingen Jan  Schaefer  en Frank de Grave met elkaar in debat, fl 
ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland de heer Wilkins 
sprak het congres toe. 

b)M50 
1. De JOVD was in 1989 niet in het bestuur van M50 

vertegenwoordigd. Het Hoofdbestuur betreurt dit en stelt alles 
in het werk om in deze situatie verandering  sail  te brengen. 

2. De JOVD was in de Algemene Vergadering tot november vertegenwoorg 
door Bas Bakker en Jeroen Pliester. Sinds november zijn Eduard van 
der Biezen en Joost Otterloo afgevaardigd. 

3. In 1989 heeft de JOVD in een aantal M50 projecten deelgenomen: 
I. In de redactieraad van Choice had tot juni 1989  Sort  Kelder 

zitting. Zijn taken in deze Redactierand zijn sedert juni door 
Eduard van der Biezen overgenomen,  

II,  Bas Bakker en Eduard van der Biezen hebben zich met da 
voorbereiding van een te ontwikkelen dieastplichtproject bezig 
gehouden. 

c) Des Indes 
Ook het Des Ixides Beraad kwam in 1989 weer verscheidene malen bijeen. 
De JOVD is organisator van dit beraad. 

d) Publiciteit 
lxi 1989 kwam de JOVD vaak in de publiciteit. Het Lustrum de val van  
hat  kabinet Lubbers-De Korte en de verkiezingen in september brachten 
de JOVD herhaaldelijk in de publiciteit. 

e) Contacten met andere PJO's en politieke partijen. 
Het lustrumcongres van de  JD  in Utrecht werd bezocht. Bij de 
jaarvergaderingen van de  JS  en het CDJA was de JOVD ook aanwezig. 
De congressen van de politieke partijen werden tenslotte ook 
herhaaldelijk bezocht. 
Samen met de  JD  en de  JS  werd op 6 september een landelijke 
verkiezingsavond voor PJO's georganiseerd. Op het novembercongres in 
Amersfoort nam de Algemene Vergadering een tweetal moties aan als 
gevolg waarvan de contacten met D66 en haar jongerenorganisatie  JD  

geïntensiveerd zijn. 



aocae zaken - projecten en projectgroepen 

Baropa 

Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 
uni 1989 en het ontstaan van de interne markt is in maart 1989 een 

congres over Europa gehouden. 
Op dIt congres ie een omvangrijke resolutie behandeld, vooral 
tandeleiid over de thema 's bestuurlijke structuur, economie, milieu en 
defensie. Gekozen werd o.a. voor een Europese federatie, een monetaire 
unie en een Europese defensie-gemeenschap. Reeds eind 1988, doorlopend 
in de eerste maanden van 1989, zijn in dan lande thema-avonden 
reorganiaeerd, waarvoor de landelijke Europa-projectgroep materiaal in  
(ft  vorm van rollenspellen en folders (i.s.m. de voorlichtingsbureaus 
van het  EP  en de EO) heeft verzorgd. De definitieve resolutie is zoals 
gawoorLlijk verstuurd aan een aantal politici. 

Ja agdwerkgmlegenbeid 

Naar aanleiding van een tweetal moties als aangenomen in 1988 over het 
Jeugdwerkgarantieplan is eind 1988 een projectgroep  (PG)  opgest:t 
over het JWG. Doel was het bestuderen van het functioneren van het JWO 
als maatregel die een "sluitende aanpak" moest garanderen. De 
projectgroep heeft, mede doordat de kabinetswisseling en het 
wetsvoorstel tot tripartisering van de arbeidsvoorziening gevolgen 
hadden voor het JWG, haar opdracht uitgebreid tot het terrein van het 
wetsvoorstel. 
Op dit moment (april 1990) is de nota gereed. 
1i de nota wordt commentaar gegeven en worden aanbevelingen gedaan 
over de Organisatie van het arbvo-beleid in Nederland. Na gesprekken 
act politici zal de nota definitief worden uitgebracht. 

Ontwikkelingssamenwerking 

In de JOVD is in juni 1989 een projectgroep begonnen zich in dit 
onderwerp te verdiepen. De projectgroep richt zich met name op de 
structuur en effectiviteit van het OS-beleid van de Nederlandse 
overheid. Ontwikkelingssamenwerking in het congresonderwerp voor 
november 1990, zodat in de zomer van dit jaar een concept-resolutie 
gereed zal zijn. 
Naast deze resolutie is ook een nota in voorbereiding. Verder is een 
begin gemaakt met het inventariseren en samenstellen van een pakket 
folder- en promotiemateriaal en rollenspellen ten behoeve van 
activiteiten op lokaal niveau. Ook is een subsidie-aanvraag ingediena 
bij het Nederlandse Comité voor Ontwikkelingssamenwerking voor 
financiële ondersteuning van weekend-cursussen op provinciaal niveau 
over Ontwikkelingssamenwerking. 



Jongerenplatform 

Sinds de aanvang, eind 1986, participeert de JOVD in het 
Jongerenplatform, een overlegorgaan waarin alle pjo's, de 
vakbewegingsjongeren en enige andere jongerenorganisaties deelnemen, 
en wat zich vooral richt op sociaal-economische zaken. 

Naast het reageren op m.n. kabinetsvoorstellen heeft het Platform in 
april 1989 een thema-dag gehouden 'Jongerenbeleid, het kan beter'. Op 
deze thema-dag is een gelijknamige nota namens alle 
jongerenorganisaties uitgebracht. De JOVD heeft zowel bij de 
voorbereiding van de nota als bij de Organisatie van de dag actief 
meegeholpen. De dag heeft, ook in de pers, de nodige aandacht 
gekregen. Na deze dag heeft het Platform nog enige persberichten 
uitgebracht, 

Technologie 

In het kader van het Lustrum zijn een tweetal projecten op dit terrein 
georganiseerd. Het Technologie-project had tot doel het bekend maken 
van JOVD-ers met de gevolgen van technologische ontwikkelingen. 
Hiertoe zijn in de meeste districten van de JOVD excursies 
georganiseerd naar technologisch hoogstaande bedrijven. 
Verder is er in november in de RAI een Technologie-dag georganiseerd, 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van verschillende instanties. Deze 
dag bestond uit lezingen (o.a. van dhr, De Korte), een forum en een 
groot aantal bedrijfspresentaties. Het hele project heeft een groot 
aantal deelnemers getrokken en kam succesvol genoemd worden, 

Beursspel 

Een tweede lustrum-activiteit is het beursspel. Aan dit beursspel 
konden zowel individuen als groepen (bijv. afdelingsbesturen) 
deelnemen. Elke deelnemer kreeg een fictief startkapitaal,  em  kon 
gedurende vier ronden (de laatste vier maanden van het jaar) dit 
kapitaal beleggen. 
Politieke ontwikkelingen die o.a. resulteerden in de minikrach van 
oktober maken de Interactie tussen politiek en beursontwikkelingen wel 
zeer duidelijk. De werking van de beurs en allerhande 
interactiemechanismen werden in artikelen in het verenigingsorgaan en 
in het informatiebrochures uitgelegd. Aan het spel namen ruim 200 
personen deel, 

Lustrum-werkgroep 

Tot slot is op het luatruacongres in Veldhoven een drukbezochte 
werkgroep gewijd aan het onderwerp 'Economische politiek in de jaren 
negentig'. Hieraan namen deel de hoogleraren Bomhoff,  Wolfson  en 
Heertje, en verder mevr. Lubbi en staatssecretaris de Graaf. Als 
voorbereiding is een artikel in de lustrumbundel gepubliceerd over de 
onderwerpen in de jaren negentig en arbeidsverhoudingen in de jaren 
negentig. 
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Enancipatie 

De projectgroep  (PG)  heeft zich beziggehouden met het project 
emancipatie. 
Dit omvatte het opstellen van een resolutietekst voor het maart 
congres 1990, daarnaast het uitbrengen van een reader net achtergron 
artikelen, een sprekerslijst en een rollenspel. 
De  PG-leden zijn veelvuldig het land in geweest om deel te nemen aan 
een forum of voor het geven van een lezing over emancipatiebeleid. 

Demostaat I Justitie 

liet omvangrijke kabinetsstandpunt over het eindrapport van de 
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie is het voornaams 
onderwerp van een discussie geweest. 
De  PG  heeft als reactie hierop, een korte notitie geschreven. 

Minderheden 

De projectgroep is wegens gebrek aan belangstelling opgeheven, De JC 
is vertegenwoordigd geweest in de politieke jongerencommissie van 
LSOBA (Landelijke Samenwerking van Organisaties van Buitenlandse 
Arbeiders). Zij heeft de politieke agenda gevolgd ten aanzien van he 
minderhedenbeleid op het gebied van onderwijs, huisvesting, 
jongerenbeleid en de positie op da arbeidsmarkt. 

Ruimtelijke ordening 

De projectgroep heeft gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden, 
via de PKB-procedure, m.b.t. het Structuurschema Verkeer en Waterst 

en Vervoer dat eind 1988 uitkwam. De reactie is opgenomen in de 
inspraakredacties op het Structuurschema. 
Enkele voorstellen, o.a. instellen van de treintaxi, zijn in de 
definitieve versie opgenomen. 

In het voorjaar is begonnen met het verzamelen van informatie voor 
op te stellen resolutie en het schrijven van een dagcursus r.o.  tar  
voorbereiding op de resolutie. In november is de resolutïetekst en 
uitgebreide toelichting met enige achtergrondartikelen gepubliceerd 
De dagcursus, o.a. bestaande uit het vertonen van enkele videofilms 
een rollenspel, is acht maal in het gehele land gegeven. Daarnaast 
zijn een aantal lezingen gehouden. 

Milieu, het onderwerp van de jaren-90, hield de politieke gemoedere 
na het uitbrengen van het Nationaal Hilienbeleidaplan in het voorja 
erg bezig. 



Het hoofdbestuur vond het tijd worden om een milieunota samen te 
telîen waarin de JOVD zich duidelijk uitspreekt over principes ten 

aanzien van het milieubeleid. De Nota "Naar e-en morgen zonder zorgen" 
is in december 1990 gepubliceerd en vervolgens, in februari 1990, 
officieel aan de ex-minister van VROM, Ed Nijpels, aangeboden. 
En het kader van het 40-jarig bestaan van de JOVD is een achttal 
natuurexcursies georganiseerd. Onder leiding van milieudeskundigen werd 
de situatie van ons milieu bekeken en besproken. Een geslaagde 3. 
activiteit, waaraan door 150 JOVD-ers is deelgenomen. 

Leven  

Deze projectgroep is in april in het leven geroepen, naar aanleiding 
van de vaststelling van het congresonderwerp voor het junicongres 1990. 
In de resolutie komen complexe levensvraagstukken over het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu over zijn/haar eigen lichaam en 
het respect voor het leven aan de orde. 
Onder andere, abortus, genetische informatie en verzekeringen worden 
besproken. 
Door de projectgroepleden worden enkele excursies georganiseerd naar 
een ziekenhuis. Na een rondleiding wordt er mee mensen uit de praktijk 
zoals artsen, verpleegkundigen en leden uit de ethische commissie van 
het ziekenhuis gesproken. 

Onderwijs 

Da projectgroep heeft zich in het voorjaar bezig gehouden met de 
voorbereidingen voor de workshop op het luatruincongres. 
Door middel van enkele artikelen over de vernieuwingsscholen, het 
vertonen van een film over het onderwijs in Japan en enkele stellingen 
werd er gediscussieerd over de plaats van onderwijs in de maatschappij. 
In het najaar heeft een uitbreiding van het aantal leden 
plaatsgevonden. Zo kon gestart worden met de eerste voorbereidingen 
voor de op te stellen resolutie over onderwijs voor 1990/1991. 



ycholi 

5 suS2rafliS1e 

in 1989 werden in bijna 70 cursussen georganiseerd, waaraan iets 
minder dan 800 personen deelnamen, inclusief dubbeltellingen. De 
organisatie van deze Cursussen was voor het merendeel in handen van 
de 'J&S-,districtsseCretarissefl onder supervisie van de HB-. 
functionaris. Er werd tweemaal een deelraadsvergadering gehouden 
waar het beleid werd gecoördineerd en nieuwe ontwikkelingen werden 
doorgesproken. - 
T I, bijna alle districten werden naast bestaande cursussen nieuwe 
cursussen gegeven die in verband stonden met JOVD 
congresonderwerpen. Zo kwamen er cursussen Ruimtelijke Ordening en 
tiunacipatie tot stand. 

3.2 (30rsUs1 eider 5  

Ei n d oktober vond een weekendcursus voor cursusleiders plaats in 
i-iatLom (GLD). Hieraan deden veertien personen mee. 
Cursusorganisatie en opzet, alsmede didactiek kwamen in deze 
cursussen aan de orde. 

5,3 Cursusmateriaal 

De projectgroep Vorming & Scholing boog zich over bet momenteel 
beschikbare cursusaateriaal. Vele cursussen zijn in de loop van de 
jaren verouderd. Om ml het materiaal in alle districten weer op één 
lijn, te krijgen is de projectgroep begonnen met de standaardisatie van  
doze  cursussen, 

4 Tockadercursusaea 

In februari 1989 vond, in samenwerking met de VVD, de topkadercursus 
"Hervorming in het staatsbestel" plaats. 20 JOVD—ers en 20 jonge VVD—
ere bezochten deze cursus. Onderwerp van deze cursus was het huidige 
steatsbestel. Enkele hiervan weurt kritisch beschouwd met het 
liberalisme als leidraad. 
In oktober begonnen de voorbereidingen voor de in april 1990 te 
houden topkadercursus "Menselijke leven", 



ft. Organisati.e 

6 Afdelingen en districten 

In 1989 is er voor de JOVD een tweetal belangrijke nota's 
verschenen; "Op het breukvlak van twee decennia: de JOVD in de jaren 
negentig" en "Afdelingsbegeleiding en Organisatie" 
De "breukvlak" notitie is ontstaan naar aanleiding van de 
voor het eerst door het hoofdbestuur gehoudendistrictenronde. 

Gedurende driemaanden werderiedere woensdag een district bezocht 
door het hoofdbestuur. De avond viel uiteen in drie delen. Allereerst 2. 
dineerde het hoofdbestuur net het districtsbestuur, daarna was er een 
discussie over het bestaansrecht van de JOVD, en hoe de vereniging 
daarmecoamoet gaan. Daarna werd de avond afgesloten eet een borrel 
waarop alles nog eens rustig de revue passeerde. 

Afdelingsbegeleiding 

Ook het afgelopen jaar is door de Vice Voorzitter Organisatie en de 
Secretaris Organisatie een aantal afdelingen geholpen set 
opstartproblemen en dergelijke. Twee belangrijke zaken worden hier ter 
illustratie toegelicht- 
- Ten eerste de opzet van de algenoemde "Afdelingsbegeleiding en 

Organisatie" notitie waarin de basis gelegd werd voor een 
individuele en situatie—gerichte manier van begeleiding, o.a, 
door middel van de sinds kort actieve Vliegende Brigade. 
Deze Brigade, bestaande uit ervaren kader—leden van de JOVD, zal 
elke afdeling die  on- ondersteuning vraagt, een Brigade—lid 
toewijzen. Het toegewezenBrignde—lid zal met behulp van zijn 
verenigingservaring i.s.m. het plaatselijke afdelingsbestuur of 
andere enthousiaste JOVD-.ers proberen de desbetreffende afdeling zo 
te structureren en bestuurlijk & inhoudelijk vorm te geven dat de 
afdeling na enige maanden een gezond en structureel goed draaiende 
afdeling is geworden. 

- Ten tweede is veel aandacht besteed aan de heractivering van 
district Zeeland. Dit is gelukt: net een succesvolle 
heroprichting van de afdeling Noord— en Midden Zeeland is de 
JOVD weer in alle provincies echt vertegenwoordigd. 

Er zijn twee organisatiedeelraden geweest. Beide werden zeer goed 
bezocht en -hebben een goede bijdrage geleverd aan de discussie met - 2.'  
betrekking tot onder andere de te voeren campagnes rond de - 

verkiezingen en de start van scholen en universiteiten, 

6.2 Rottuminerberaad 

In 1989 is de stichting -. met als doel om uitgaande van de liberale 
beginselen contact te onderhouden tussen oud—hoofd— 
bestuursleden en zittende hoofdbestuursleden van de JOVD 
verder gegaan met bet zoeken naar oud hoofdbestuursleden en heeft men 
wederom een zeer geslaagde reünie georganiseerd. 
De Stichting dient verder geen politieke doeleinden. 



promo tie  e a Lein" 

P&L  materiaal  

HeL promotiemateriaal stond het afgelopen jaar natuurlijk in het kader 
van het lustrum, Het assortiment werd voor deze gelegenheid uitgebreid 

net tafelaanstekers, spaarboxen en JOVD lustrum bierglazen. De verkoop 
van dit materiaal liep goed zodat de voorraden aan het einde van het 
jaar zeer gering waren. 
Tevens is vorig jaar een grote ledenwerfactie gevoerd. Hiervoor werd 
La een zeer grote hoeveelheid materiaal gedrukt. De Hartelijk 
Ceféliciteerd Kaartjes en de fietshangers. In het najaar is de 
September actie samengevallen met de Tweede Kamer verkiezingen. Ruim 
'40.000 folders warden verspreid. 
Jesultaat:  seer  dan 100 nieuwe leden en 500 belangstellenden. 

Vchtifl 

In 1989 trokken vooral de volgende zaken de aandacht van de pers: 
Het lustruncongres, de val van het kabinet en de Tweede 
Kamerverkiezingen. 

Congressen 

Aan het Lustrumeongres 
1 in juni (Veldhoven) werd door alle landelijke 

d3gbladen, m.u.v. de NRC, aandacht besteed. Ook werd de JOVD genoemd 
Ln het ANP-nieuws op zaterdagavond. KRO-teletekst wijdde een "TV-
pagina" aan de JOVD. 
Voor het maart-congres (Amersfoort) kon de landelijk voorzitter 
reclame maken op de TROS-radio. Het novembercongres te Amersfoort, 
alwaar in de voorzitterspeech een oproep werd gedaan voor een fusie 
Lussen VVD en DdE,, leidde tot enkele krsnteartikelen en een radio-
interview. Ook een foto van het JOVD-Hoofdbestuur aan de koffie met de 
VS-ambassadeur tijdens het congres haalde de kranten. Over het 
algemeen was de pers minder geïnteresseerd in dé politieke output van 
de congressen. - 

Acties 

De lustrumreceptie in Pulchri werd breed gekopt: "Jarige JOVD na 
veertig jaar ouder en wijzer".- 
In maart 1989 doet de Voorzitter in Nieuwsspits een oproep aan 
Deetman: vertreki Een reactie op het diezelfde maand gepubliceerde 
VVD-verkiezingsprogramma leverde enige pers op. 

Hen in de Driemaster gepubliceerd artikel in de serie  "Backbenchers"  
bevatte een artikel met het VVD-Tweede Kamerlid J08 van  Hey.  Zijn 
openhartige uitspraken werden uitgebreid in de media geciteerd. Op de 
laatste dag van april werd een waarschuwend persbericht aan het adres 
van de VVD-fractie uitgedaan: mag nu niet breken op milieu". Het 
mocht niet baten. In mei viel het kabinet. 



In juni werd tijdens een persconferentie het concept Politiek Kern 
Programma aan VVD-partijvoorzitter dr L. Ginjaar aangeboden. De hier 
in geventileerde stellingen leidden tot enige artikelen en een radio-
interview. 

In juli werd met de  JS  en de  JD  een gezamenlijk persbericht verzonden 
waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen om Polisario te 
erkennen. Hieraan werd in de media geen aandacht besteed. Een 
stemadvies ven Rutte bij de VARA leidde tot een relletje. 

Op de avond van de verkiezingen (6 september) werd met de  JD  en  JS  een 
verkiezingsavond in Amsterdam georganiseerd. De daarbij gedane oproep 
om tot een rood-blauwe coalitie te komen ("jeugdige onbezonnenheid") 
kan de pers matig interesseren. Een persbericht als reactie op de 
verkiezingsavond ("VVD moet  an  kiezen voor liberaal beleid") werd hier 
en daar opgepikt. 

Het optreden van een districtsvoorzitter in het populaire VARA-radio 3 
programma Dubbelisjes leverde zelfs spontane aanmeldingen op. 

De grootste najaarsactiviteit, de Techeologiebeurs in de RAI, werd 
door media-land niet interessant bevonden. De natuurwandelingen met 
politici werden zo hier en daar wel opgepikt. In november kwam de JOVD 
in het nieuws toen bleek dat de Internationaal Secretaris niet naar 
een PLO bijeenkomst ging. De IS en de voorlichter achtten het toen 
verstandig het JOVD-standpunt over het Arabisch-Israëlisch conflict 
nog eens aan de pers te staren. In december is tijdens een 
peraconfêrentie de notitie "Mikken op het Midden" aan het VVD-Tweede 
Kamelid Lock Hermans aangeboden. De daar geopperde fusie tussen VVD 
en D66 werd uitgebreid in de media opgepikt.  

Em  verder.,, 

Pogingen om leden bij het mediagebeuren te betrekken verliepen 
moeizaam. Regelmatig bereikten de voorlichter verzoeken van redacties 
van politieke TV-programma's om politiek geïnteresseerde jongeren te 
leveren  on  in  ht  publiek te gaan zitten. De respons op verzoeken ven 
de voorlichter richting de vereniging hieromtrent was uitermate klein. 

Wel wierp bet beleid van de voorlichter om afdelingen te stimuleren 
zelf de (lokale) pers op te zoeken zijn vruchten af. Het lukte JOVD-
afdelingen steeds beter om, in de rug gesteund door de notitie 
Voorlichting & PR, de media te bestoken en te halen. 



1tjal3onerwk 
- bezoeken,  multi-  en bilaterale contacten - 

In 1989 namen JOVD-leden deel aan diverse seminars van ;IFLRY, zoals 
het seminar over Latijns Amerika in het voorjaar, waaraan MirIam Mol 
deelnam voorde.  JOVD. Michiel Remers ging voor de JOVD naar een cursus 
international, 

 youth work  and  intercultural learning  en een  language  
course Engels op een IFLRY-plaat. Op het Wereld Jeugdfestival was de 
JOVD met Bart Driessen vertegenwoordigd in de waarnexueradelegatie van 
1FLBY 
Aan het IFLRY-congres van november 1989 in Troja bij Lissabon, 
Portugal, nam de JOVD deel met twee persoaen de voorzitter van de 
JOVD, Mark Rotte, en het lid van het internationaal secretariaat Bas 
K'ein. Aldaar nam Jules Maaten afscheid van een zesjarig 
voorzitterschap van IFLRY. 

NO V lB 

Not Michiel Remers in het bestuur en Frank Rohof als vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering participeert de JOVD in NOVIB. Daarnaast 
hoeft de JOVD met de  JD,  het CDJA en de  JS  mede het project Westelijke 
Sahara/Polisario gedragen. Daarvan maakten deel uit een studiereis 
naar de Westelijke Sahara, waaraan voor de JOVD werd deelgenomen door 
Bas Klein en Carool Kersten. Voorts was er een persconferentie, 
publicaties in diverse media en een uitgebreid verslag. Tevens is er 
in de JOVD bekendheid aan gegeven d.m.v, een nota. 

L:beraIe Internationale 

Daze werd in de herfst van 1989 bezocht door Jan-Kees Martijn, Kaj 
Jabving en Boudewijn Wellink. Het congres van de LI vond plaats in 
Prij. De JOVD participeerde via de IFLRY-delegatie. 

Uitwisselingen/buitenlandse bezoeken. 

In februari aam de JOVD deel in een EXIS-delegatie nar  Israël en de 
Boor haar bezette gebieden. Deelnemer was Ron Batten. In het kader van 
een uitwisseling met de fl40 gingen Bas Bakker (VVP), Mark Rutte 
(Voorzitter), Erik Balemans en Bas Klein (Internationaal secretaris) 
naar de Sovjet Unie. Vier personen uit de Sovjet Unie werden 
vervolgens op het JOVD-lustrumcongres ontvangen. Op het grootse Franse 
feest "Paris '89" was de JOVD met een ruime delegatie 
vertegenwoordigd 
Ook organiseerde de JOVD twee seminars in Nederland. Het gaat om één 
seminar met de VVV-jongeren in Brabant en én seminar met de J.CDS uit -
Spanje in Utrecht. Het eerstgenoemde seminar had als thema 
liberalisme; het tweede emancipatie. 



Internationale Cursus 

Deze vond plaats in de herfst van 1989 en beoogde JOVD-leden nader 
kennis te laten maken met internationaal-jeugdwerk, de structuren 
daarin de mogelijkheden voor lokale participatie daarin met een 
zwaar accent op ontwikkelingssamenwerking. De cursus werd mede 
mogelijkgemaakt doordeubsidie van  IDEALS.  
Straatsburg/Brussel: 

Met veertig JOVD-leden werd in december een bezoek gebracht aan het 
Europeese Parlement in Straatsburg en het NAVO-hoofdkwartier in 
Brussel. 

8. COMMISSIE JONGERENBELEID VVD -. JOVD 

8.1 Versla en woord van de secretaris 

Op 1 januari 1989 wee de commissie als volgt samengesteld:  
H. Jacobse voorzitter 
M. Gubbels secretaris - JOVD  
mw,  A. 'Aeyelts Averink - Winseinius VVD 
E. Balemans JOVD 
H. van Goudoever JOVD 
V.  Roving  JOVD 
H. Piëtte VVD 
mv. K. Tuynman VVD 
C . Verkerk VVD 
H.  Vermeer  JOVD 
K. Weide VVD 

Ingaande 30 januari 1989 heeft dhr, K. Weide de commissie verlaten. 

Per 31 december 1989 was de commissie als volgt samengesteld: 
H. Jacobse voorzitter 
M. Gubbels secretaris - JOVD 
mv. A. Aeyelts Averink - Wimsemius VVD 
E. Baleinans JOVD 
R. van Goudoever JOVD 
V.  Roving  JOVD  
H. Piëtte VVD  
mw.  E. Tuynman VVD 
G.  Verkerk VVD 
H.  Vermeet JOVD 

De commissie heeft vergaderd op 10 januari en 30 november 1989 te 
Amersfoort. Met het uitbrengen van het advies inzake de verdere 
samenwerking tussen de VVD es JOVD na 1 januari 1990 en het 
jaarverslag 1988 heeft de commissie gemeend haar taak te hebben 
volbracht. Dit is das ook de reden geweest, dat de commissie in 1989 
slechts tweemaal heeft vergaderd. 
De voorzitter en de leden van de commissie hebben in november 1989 
aangekondigd na het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst 1985-1990 
hun functie ter beschikking te stellen. 



Aanvullingen op jaarverslag 1989. 

ad 41 Algemeen 
Des Indes Beraad 

Dit is een beraad genoemd naar het Haagse hotel Des Indes waar 
het beraad pleegt plaats te vinden. Het karakter van het beraad 
Is vertrouwelijk en behelst een overleg-forum te zijn voor 
vertegenwoordigers van de PvdA, D66 en VVD. Het onderwerp van 
gesprek is in principe de mogelijkheid van de vorming van een 
kabinet tussen de PvdA, D66 en VVD. Het beraad wordt 
georganiseerd door de JOVD. 

ad 6.1 Afdelingen en districten 

Hierbij  moat  nog vermeld worden dat in 1989 voor het fenomeen 
"belrondes" het licht zag, dit houdt in dat elke maand de 
belangstellenden en leden die net hen lidmaatschap hebben 
opgezegd door een team onder leiding van de secretaris 
organisatie telefonisch benaderd worden. Dit om hun te overtuigen 
van het nut van een (eventueel) lidmaatschap. De belrondes kunnen 
succesvol genoemd worden. 

ad 6.2 Rottumerberaad  

Hierbij moet nog vermeld worden dat de stichting geen 
formele/officiële banden met de JOVD heeft, De stichting opereert 
volstrekt onafhankelijk van de JOVD. Het is in het jaarverslag 
opgenomen omdat da JOVD haar informele banden met oud-
hofdbestuursleden voor de toekomst behouden wi]. zien, 



Voorwoord 

Vat een jaar, 1989! 
De verjaardag in februari, het lustrumcongres in juni; 
De Europese verkiezingen in juni en de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 
september. 

Grote ledenwerfacties in maart en september; 
Het Voorjaarscongres over Europa in maart en het slotaccoord van 1989: het 
najaarscongres in november over het. Politiek Kern Programma voor de komende 
vijf jaar. 

Ja, wat een jaar 19891 
De politieke actualiteit vroeg onze voortdurende aandacht: 
In het voorjaar de verkiezingsprogramma's; Het regeerakkoord in november; 
De koersdiscussies in D66 en de VVD, zowel voor de Tweede Kamerverkiezingen 
(welke coalitie?) als daarna (samen oppositie voeren?) 
Bovendien vroeg de JOVD aandacht voor de eigen standpunten: 
De vele congresuitspraken, het concept—PEP, de oorlogsverklaring aan de 
CDA—staat d.m.v. de nota "Mikken op het midden". in 1989 ook de milieunota 
van de JOVD afgerond: "Naar een morgen zonder zorgen...,..". 

Inderdaad, wat een jaar 1989! 
Aan de vooravond van een nieuw decennium werd op grote schaal 
gediscussieerd over de opzet van  ooze  vereniging. 
De eerste maanden van 1989 bracht het Hoofdbestuur bezoekjes aan alle acht 
districten. Bij deze bijeenkomsten waren ook steeds de afdelingen aanwezig. 

*-Zo  kon met zoveel mogelijk kaderleden van gedachten worden gewisseld. 

Conclusie: 
De JOVD zoals wij die no kennen zal op een groot aantal punten versterkt en 
verdiept moeten worden.  
Ds  eerste aanzet is gegeven in de sfeer van de congresopzet, de vernieuwde 
opzet van de denktank en de 'Atdelingabegeleiding— en Organisatie" notitie. 

Maar naast de huidige activiteiten zal tevens  can  tweede  spoor gelegd 
worden met laagdrempelige activiteiten, teneinde ook die jongeren bij de 
JOVD te betrekken die het nu te ingewikkeld, elitair, of hoogdiempelig 
vinden wat onze vereniging traditioneel doet. 
De eerste concrete invulling van dit tweede spoor kwam van het 
Hoofdbestuur, met de speciale laagdrempelige najaarsactiviteiten in het 
kader van het lustrum. 

Kortom: In 1989 is behoorlijk aan de vereniging gesleuteld. 
Dat is van groot belang, daar het onze primaire taak is als kaderleden de 
JOVD 6 in te richten dat zoveel mogelijk jongeren via onze club een 
bijdrage aan het liberalisme en de democratie kunnen leveren. 

Veel meer over de JOVD in 1989 in het navolgende. 

Scheveningen, 11 april 1990 

Mark Rotte 
Voorzitter  

Bij het instellen van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD, maart 
1985, was de sfeer tussen de VVD en JOVD niet optimaal. In de 
afgelopen jaren is er veel verbeterd en er wordt nu op verschillende 
gebieden samengewerkt, waarbij de nadruk ligt op vorming en scholing 
van jongeren. 

De commissie is van oordeel dat in de komende jaren nog veel moet 
worden gedaan aan de opvang van jongeren. Vooral in een tijd dat de 
VVD politiek minder noodzakelijk voor jongeren schijnt te zijn, is een 
goede samenwerking tussen VVD en JOVD noodzakelijk. Er kan voort 
worden gebouwd op datgene wat de afgelopen jaren is bereikt. 

Da in de Samenwerkingsovereenkomst 1990-1995 genoemde commissie moet 
zich bewust zijn van de verandering van politieke belangstelling bij 
huidige jongeren. In 1985 was er een grote politieke belangstelling 
voor het liberalisme, dat zich uitte in een groot aantal jongeren 
binnen de VVD cii vele leden bij de JOVD. Door te komen tot een 
uitstekende 'verkoop' van het liberalisme en een Optimale 
jongerenopvang tn de VVD en JOVD moet het mogelijk zijn om jongeren 
aan de VVD te binden of dat zij lid worden van de liberale 
onafhankelijke jongerenorganisatie, de JOVD 

Met vertrouwen ziet de commissie de toekomst tegemoet en hoopt  hoar  
steentje te hebben bijgedragen aan de samenwerking tussen VVD en JOVD 
in de afgelopen vijf jaar. 

Marcel Gubbels, 
Secretaris. 

8.2 De JOVD en de samenwerkinosovereenkoms 

In november 1989 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de JOVD 
aangenomen. 

Binnen de JOVD wordt op decentraal niveau de 
samenwerkingsovereenkomst(SWO) ui tgevoerd. 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 1989 afdelingen en districten 
voorzien van advies, indien nodig, bij het onderhouden van deze 
contacten. Enige malen heeft het hoofdbestuur deze contacten intensief 
begeleid. 

Ook in 1989 werd er weer een topkadercursus VVD JOVD gehouden in  Borne  
met als onderwerp "Democratisering Staatsinstellingen". Aan deze 
cursus deden 20 VVD—ers en 20 JOVD—ers mee. 

Ook in 1989 is er weer een aantal bijeenkomsten geweest tussen het 
hoofdbestuur van de JOVD en het dagelijks bestuur van de VVD over de 
samenwerkingsovereenkomst. 
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