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Er is in 1990 door de hoofdredacteur gezorgd voor 1200,--- aan advertentie-
inkomsten. Hopelijk wordt deze lijn in 1991 voortgezet. 

801 SUBSIDIE WVC 

De uiteindelijke WVC subsidie over 1990 die is uitgekeerd, draagt 
186741,--- , terwijl 182000,-- begroot was. Dit versdhiÏwbrdtverorzaakt 
door prijs en looncoinpelisatie 

801 LOKALE PARTICIPATIE - 

Dit is de doelsubsidie die door WVC aan ons is uitgekeerd. 

845 CONTRIBUTIE 1990 

Deze rekening is een saldo rekening van contributiebetalingèn en 
afdrachten. Helaas moeten wij constateren dat het begrote bedrag van 
35000,-- aan betaalde contributiesñiet gehaald isa.g.v_ een verminderd 
ledenaantal. - 

Wel constateert het Hoofdbestuur een grotere pntvangst. aan 
contributiegelden das het voorafgaañdé 
verklaren door de ingevoerde contributieverhoging eletniet uitkeren van 
gelden aan afdelingen die geen statutair bestuur meehebben 

860 DONATIES - -. - - r- 
In 1990 zijn we gestart met een nieuwe donateursactie STEtThBERENFONDS 
genaamd. Bet resultaat blijft onder het budget maar de filosofie -han de 
Landelijk Penningmeester is dat de afdelingen en districten veel meer 
behoefte aan donateursgelden hebben dan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur 
heeft niet de behoefte  on  onder de .donateurs van afdelingen en districten 
te gaan schieten. De Steunbereriactie wordt overigens wel voortgezet. 

870: RENTE OPBRENGSTEN - 

Als gevolg van een stijgende rente en een efficiënter cash management in 
1990 is een hogere rente opbrengst bereikt. 

881 OVERIGE BATEN 

Onder deze post vallen o.a. de opbrengsten uit verhuur van het Algemeen 
Secretariaat, de opbrengst van de orginieuwsbrief en de opbrengst verkoop 
secretariaatsmateriaal. 

Hopende U voldoende te hebben ingelicht, teken Ik met vriendelijke groet, 

Jean-Paul Frishert nog net even Landelijk Penningmeester 

Voorwoord iaarvers 

Dit is het jaarverslag van de Jongeren Organisatie Vrijheid 
en Democratie over 1990. Na het hectische 1989 (lustrum, 
twee verkiezingen) leek 1990 een rustig jaarDatwas 
inderdaad niet neer dan  'sleek",  want ook 1990 -kende-drie.. 
congressen, verkiezingen, veel politieke'üitsprakén -en de 
implementatie van de vernieuwingsdiscussie uit 1989. Dit 
laatste mede dankzij een extra, geoormerkte subsidie in het 
kader van het project  locale  participatie. 

Het jaar 1990 bracht stabilisatie, odkin de Nederlandse 
politiek. Erger nog: de verduffing van die politiek zette 
door, zonder dat de beide oppositiepartijen (VVD en D66) tot 
de door de JOVD zo vurig gewenste samenwerking kwamen. Wel 
kwam een ander JOVD- ideaal dichterbij: een goddeloze 
coalitie zonder CDA. Vanwege het simpele feit dat na de VVD 
nu de PVDA vakkundig gesloopt wordt door de confessionelen. 

Het vertrouwen in de politiek wordt er met zo'n kabinet niet 
groterop. Bovendien ontbreekt iedere spanning, ieder 
ideaal;met voor en tegenstanders. Er is veel te doen voor 
liberalen, dat realiseert de JOVD zich dondersgoed. Naar 
verwachting- zal 1991 een versterking van de JOVD-organisatie 
laten zien; mede dankzij de eind 1990 gestarte operatie 
Gordiáân. Een-  verder professionaliserende JOVD zal een nog 
grotere bijdrage kunnen leveren aan het politieke debat in 
Nederland. 
En daarmee het eigen bestaan legitimeren. 

U, leden en U, kaderleden, roep ik op daar met dubbele inzet 
aan mee te werken. 



Op 1 januari 199- was de samenstelling van het hoofdbestuur 
als volgt: 

landelijk voorzitter :. Mark Rutte 
algemeen secretaris : Ferry van Dijk 
landelijk penningmeester : - Jean-Paul Frjshert 
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 
secretris.voorlichting. &.-PR a;i... -: . Eduard van der Biezen.. 
secretaris otganisatie.:. - ..: .Adriaan Vos 
politiek secretaris :- Hark Aalders. 
politiek secretaris : -. Ron -Batten. 
politiek secretaris : Jolanda Hekman 

Op de Algemene Vergadering van 17 en 18 maart e.Deventer 
werd de a.i. benoeming van Ron Batten door de vergader1ng in 
een reguliere benoeming omgezet. Ferry van Dijk nam afscheid 
als algemeen: secretaris en werd in deze functie opgevolgd 
door Leo Custers Minder soepel verliep het met- het voorstel 
van het  NB  om - het aantal hoofdbestuursleden terug te brengen 
naar 10 (ergo: één politiek secretaris minder en geen. 
secretaris voorlichting & PR meer): Na een intensieve lobby 
door verscheidene  NB-leden werd dit voorstel op. deze  AV......  
afgeschoten.  
Aim  gevolg hiervan werden op de HB-vergadering.van 14 april 
de volgende twee personen, ad interim natuurlijk, -benoemd: 
Koen Petersen als secretaris PR & voorlichting en Eddy 
Eabben Jansen als politiek secretaris. 

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 16 en 17 juni 
Haren werden bovenstaande twee a. i. benoemingen door de 
vergadering omgezet in reguliere benoemingen. Verder namen 
op deze vergadering Jolanda Hekman -als politiek secretaris-
en Adriaan Vos -als secretaris Organisatie- afscheid van het  
NB.  Jolanda werd opgevolgd door  Abby  Russchen, Adriaan door 
Alex van Reeuwijk. 

Op de najaarsvergadering op 17 en 18 november te Dordrecht 
nam Joost Otterloo afscheid als vice-voorzitter organisatie, 
hij werd hierin opgevolgd door Cor Schagen. ook Hark 
Aalders, politiek secretaris, nam afscheid, en hij werd 
opgevolgd door Jan Kees Martijn. 

Op 31 december 1991 was derhalve het hoofdbestuur als volgt 
samengesteld: 

landelijk voorzitter : Mark Rutte 
algemeen secretaris : Leo Custers 
landelijk penningmeester : Jean-Paul Frisbert 
eerste vice-voorzitter 
belast met politiek : Eduard Van der Biezen 

653 POLITIEKE PROJECTGROEPEN . . 

Dit zijn dekosten van de projectgroepen:van deverschillende politiek 
secretarissen. ... 

. 

654 POLITF,UREAU 

Net politbureau heeft lagere reiskosten gehad doordat zij niet altijd in 
Amsterdam vergaderde. -.. - . . 

655 DIVERSE POLITIEKE KOSTEN 

Deze post bestaat uit diverse declaraties, verschiilende bestellingen en 
een gedeelte van de kosten van de produktie van het PEP. 

825 JOS 
- -: 

Zoals reeds is medegedeeld, is JOS in 1990 opgeheven. 

900: ONVOORZI-EN . - 

Hieronder vallen o.a. onverwacht - afgeschreven vorderingen alsmede het 
verven van het. -secretariaat- 

91 0 BATEN EN LASTEN VOORGAANDE JAREN--  .......... .. ...... .-: 

Onder deze post vallen o.a twee nagekomen rekeningen van pro]ntiemateriaal 
daterende van begin 1989 die pas een jaar later werden verstuurd. Ook 
zitten hierbij nog nagestuurde rekeningen van. het Lustrwn. 
De schikking die met de oud-penningmeester.- is getroffen- is ook in deze Pos 
ondergebracht. De vordering op de oud-I--S-, is nog- niet . volledig ontvangen 
en ook nog niet geboekt. ( Kwam pas nacaluiting- van het boekjaar binnen) 



tweede vice-voorzitter  

belast met organisatie : Cor Schagen 
internationaal secretaris : Ron Batten 
secretaris Vorming & Scholing Nicole Koetsier 
secretaris PR & voorlichting -  - -' : - -Koen Petersen 
secretaris organisatie : Alex van Reeuwijk 
politiek secretaris : - Jan Kees Martijn 
politiek secretaris : Abby  Ruaschen 
politiek secretaris : Eddy Habben Jansen 

In 1990 kwai het hoofdbestuur 11 maal in vergadering bijeen, - 

en wel op de volgende-dâta en plaatsen:--- 
6 januari. ' - te Amsterdam 
28 januari ' te Amsterdam  

18 februari te Amsterdam 1. 
- ---, i .-. 

25 maart . te Amsterdam 
14 april 

- 
- te - Amsterdam 

27/28/29äri1 ' 'te' --1attem 
20 mi -' te - Amsterdam 
18/19 augustus te  -- Austerlitz  
30 september te Amsterdam 
21 oktober te Amsterdam 
9 december te Amsterdam. 

Het dagelijks bestuur kwam in 1990 tweemaal in vergadering 
bijeen, en wel op de volgende datum en plaats: 
16 januari te Amsterdam 
25 juni te Amsterdam 

De politieke hoek van het hoofdbestuur (de '(19F, de politiek 
secretarissen, de internationaal -secretaris en de voorlich-
ter),  Pout-bureau genaamd, kwam-in 1990 acht maal bijeen, 
en wel op de volgende data: 16 januari, 11 februari, 28 
maart, 11/12 mei, 10 juni, 18 september, 20 oktober en 9 
december. 

De organisatorische hoek van het hoofdbestuur (de WO, de 
secretaris organisatie en de voorlichter), Orgi-bureau 
genaamd, kwam in 1990 regelmatig bijeen. De vergaderingen 
hadden een informeel karakter met als voornaamste doel het 
uitwisselen van ideeën. 

- 

De hoofdbestuurs-auditor van de Driemaster in 1990. was - - 

Eduard van der Biezen. De auditor-is belast met -de zörg voor 
overleg en uitwisseling  'an'  informatie tussen-. hoofdbestuur 
en hoofdredacteur en riet toezicht namens het hoofdbestuur op 
de werkzaamheden van de redactie-. De -auditor heeft in 1990 
driemaal een vergadering voor overleg tussen de hoofd- - 

redacteur en het, hôøfd éstufr bijeengeroepen en wel-- :op 20 
maart, 9 september en 18 oktöber.' - 

In 1990 is de auditor één keer door de Redactieraad gehoord 
in de zaak Rutte versus de Hoofdredacteur. 

580 DRIEMASTER 

De Driemaster is beneden zijn budget gebleven. Er zijn echter maar 6 echte 
nummers uitgekomen. De speciale driemaster is betaald uit het budget lokale 
participatie. Opgemerkt moet worden dat de hoofdredacteur zelf 
verantwoordèl-ij)c -is voor -het. anta1 uit te brengen nummers alsmede het 
toevoegen van -extra's. Enige - taak -van Hoofdbestuur is er op toe zien 
dat het budget niet wordt overschreden. 

590 LONEN 

In 1990 hebbén we-drie medewerksters. in dienst gehad, waarvan er maar twee 
door ons betaald werden. De derde is in dienst via bureau Maatwerk. Dit 
brengt geen extra kosten met zich mee. 

- 

600 CONGRESSEN 
- - - 

Het maartcongres '-is succesvol geweest. Het junicongres heeft een licht 
velies opgeleverd maar het novembercongres heeft - een groot verlies 
opgeleverd. Bovendien hebben we ook in mei een BAV gehad als- gevolg van de 
noodzakelijke statutenwijzigingen. De kosten van het onderzoek naar de 
vordering op twee oud-HB-ers zijn hier ook ..ondèr gebracht  

De congressen hebben gemiddeld 130 overnachtingen per congres gehad. Het 
arrangement was afgesloten op 150 overnachtingen. Het verschil moet altijd 
door de JObetaald worden.  

6201 DIRECTE KOSTEN LOKALE PARTICIPATIE 

- 6201 L.A. REGIONALE PR -L531 
6202 L.A. INFOPAKKET 6480 
6203 L.A. VLIEGENDE BRIGADE 708 
6204 L.A. SOCIAAL ECONOMISCH 755 
6205 L.A. BROCHURE REEKS 4642 
6206 L.A. EB 1960 
6207 L.A. AFDELINGEN 5136 
6208 L.A. SPECIALE DRIEMASTER- 6529 
6209 L.A. OVERIGE PROJECTEN 10875 
6210 L.A. MIGRANTEN 1091 

- 611 L.A. GEMEENTEPOLITIEK 570 
6212 L.A. tEVEN - 1 297 
6213 - L.A. JONGERENBELEID 62 
6214 L.A. NORMVERVAGING - 840 
6215 L.A. PROJECT HENGELO 6384 
6216 L.A. ALGEMENE FOLDER 5780 

TOTAAL 53638 

Dit betreft de verdeling van de gelden van de speciale doelsubsidie 
"LOKALE PARTICIPATIE/ASPECTEN " van WVC. 



a.- ALGEMEEN SECREThRI 

2.1 Personele bezettin 

In 1990 heeft de JOVD verschillende werkneemsters in dienst 
gehad. 
Hanna van Thal-Bertelkamp is sinds 1987 in dienst in'het 
kader van de Wet 'Vermeend-Moor' (Maatregel Langdurig 
Werklozen). Zij werkte 27 uur per week. 
Monique Wijchers, die sinds juni 1989 bij de JOVD werkzaam 
was, heeft haar dienstverband per 1 maalt 1990 bedindigd. 
Zij werkte 30 uur per week Zij werd vanaf 1 maart 1990 
opgevolgd door Sandra Kloostérmãn, die 20 uur in de week 
werkte. Sandra heeft per 31 december haar dienstverband bij 
de JOVD beëindigd. 
Afgelopen jaar heeft de JOVD ook gebruik kunnen maken van de 
diensten van het bureau Maatwerk. In het kader van de 
Tijdelijke Voorziening - Gemeentelijke jeugdWerkgelegenheids 
- initiatieven (TV - GJW) is Fatima Bouhkrouf vanaf 19 maart 
voor 19 uur bij ons werkzaam geweest. 

2.2 Werkzaamheden 

Veel activiteiten verliepen ook in 1990 via het algemeen 
secretariaat, nog steeds gévestigd op Prins Hendrikkade 104: 
te Amsterdam. Een globaal overzicht van-. de taken en• werk-
zaamheden die zijn uitgevoerd volgt hieronder 

- het bijhouden van het register van leden, landelijke 
begunstigers en relaties; - 

- beheer van het archief ''' de veréniging; 
- het voorbereiden van 'de vérgaderingën van het hoofd-

bestuur, het dagelijks bestuur, de adviesraad en de 
algemene vergadering, alsmede de verslaglegging hiervan; 

- het 'behandelen van de correspondentie; 
- het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en 

notities van projectgroepen, commissies en het hoofd-
bestuur; 

- het fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging 
en,,externe instanties; 

- het verzenden van informatie (-pakketten) aan belang-
stellenden van de JOVD; 

- het uitgeven van het informatiebulletin van het hoofd-
bestuur: HB-info; 

- het, uitgeven van congresboeken; 
- ondersteunende diénsten verlenen 'voor congressen en 

andêre activiteiten- 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatie- 

materiaal; 
- het stencilen van afdeliñgs- en districtsbladen, sinds 

-1990,als serviceverlening naar de vereniging; 

RB-info ''- 

Het informatie- en mededelingenbulletin van het hoofd-
bestuur, HE-info, verscheen in 1990 tien maal. Naast de vele 
informatie in de RB-info zelf, werd er ook negen maal een 
bijlage meegestuurd: 

Gelukkig zijn er minder kosten voor 511 en 512 gedeclareerd. 
In de toekomst zal het reiskostenbudget veel minder zijn als gevolg van de 
OV-Studentenkaart. - 

520 ACCOUNTAM 

Deze kosten zijn flink lager dan in 1989 en het budget van 1990, Dit komt 
doordat de Landelijk Penningmeester de loonadministratie zelf heeft gedaan 
en er een aantal afspraken met de accountant zijn gemaakt. 

521 REISKOSTEN PENNINGMEESTER 

De Landelijk Penningmeester heeft een aantal zaken verricht vanuit zijn 
Financiële Secretariaat te Rotterdam. Dit brengt een verlaging van de 
reiskosten met zich mee 

522 VERWERVING CONTRIBUTIES, DONATIES 

Deze post is gestegen als gevolg van eentoename van de portokosten van he 
verzenden van acceptgirokaarten. Bovendien is er dit jaar é'eñ " - - 

donateursactie 'het Steunberenfond&' geweest dia naast bateri ook kasten me 
zich meebracht. 

523 BANKKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN 

Deze post is gestegen als gevolg van de doorberekening van kosten door de 
banken en het laten aanmaken van een nieuwe voorraad 'acceptgirokaarten voo. 
de contributie- en propagandabetalingen. 

530 ADVIESRAAD 

Alle deelraden zijn onder hun budget gebleven. Een aantal mensen heeft hun 
reiskosten hiervoor niet gedeclareerd. 

540 ORGANISATIEKOSTEN : 
Dit bevat o.a. de kosten van het orgibureau voor bijstand van-afde1-iÏ'en e: 
districten. '  

550 KOSTEN PR. , 

Da reiskosten, porto, telefoonkosten  etc.  zijn-allemaal onder hun budget 
gebleven. Bovendien heeft de voorlichter gratis gebruik kunnen maken van 
een FAX. ook is het aantal persconferenties lager geweest dan begroot was. 

- 560 V&S GELDEN  

Deze post bevat o.a. de kosten die de districten bij het Hoofdbestuur 
heeft gedeclareerd. Mede doör een streng controle beleid is er geen 

- district over zijn budget gegaan. Enkele districten hebben weinig of geen 
activiteiten V&S gebied uiteoérd,. Aañ'.d topkadercursus met de VVD is 
in 1990 1480,-- uitgegeven. De V&S prthjectgroep en de administratiekosten 
zijn ruin onder hun budget gebleven. 



nummer: datum; bijlage: 

476 VERZEKERINGEN 
-- - - 1 25 januari adressenvraagbaak 

Bij de post verzekeringen zijn de kosten onder het budget gebleven doordat 2 15 februari nota "Voorlichting en PR 190" 

een aantal afdelingen uit de verzekering zijn gegaan in verband met 3 maart congresboek voorjaarscongres 
9 april organisatievraagbaak opheffing of fusie. .- 

5 4 mei Memo (informatieblad van 1450) 

480 HB-info 
6 1 juni congresboek zomercongres 
7 30 juli adressenvraagbaak 

Het totale budget voor ce HB-inf o is 1200,-. Net  resultaat bedraagt 8 5 oktober 
9 1 november congresboek najaarscongres 2457,--. Deze overschrijding is te danken aan een stijging van de porto- en 10 22 december politieke adressenvraagbaak. drukkosten alsmede een toename van het aantal bladzijden van de  NB-Info. 

Het aantal abonnementhouders C:. q. bestuursleden wat de RB-info ontvangt is - - - 

licht gestegen, echter steeds meer mensen ontvangen het blad uit hoofde van 
hun functie en niet als betalende abonnee. Inmiddels is de contributie 
verhoogd tot 25,--. 

482 LEF 
 

In 1990 is er al gevolg van de problemen rond LEF geen volledig 
abonnementsgeld in rekening gebracht. Vermeldenswaardig is dat het 
negatieve resultaat nog beperkt is door inspanningen van de LEF redactie om 
advertenties binnei te halen. Dit is gelukt-tot een bedrag van 500,--. Dit 
bedrag is reeds verwerkt in dit resultaat. Voor 1991 is een hoger bedrag 
voor LEF vrijgemaakt in de begroting. ook zal -er wmèr èen volledig- - 

abonnementsgeld in rekening worden gebracht. 

490 LEASEVERPLICBTINEGEi 

Zie ook 431. Voor de kantoormachines is een leasecontract afgesloten. Dit 
contract bestaat uit een koop- en een huurelement. Het budget was te laag 
vastgesteld. 

500 INTERNATIONAAL -  -- 

In tegenstelling tot 1989 is het in 1990 betsr---gegaan-  -met dfiñanciên van_ - 

het Internationale cluster. Een stingentere budgetbeheersing heeft er voor - 

gezorgd dat Internationaal geen onverwachte tegenvallers heeft gekend 
De overschrijding van het budget dit jaar is te wijten aan een aantal 
onverwachte doorbelastingen aan het eind van het jaar. Deze zijn meestal - 

moeilijk beheersbaar. Bovendien isdoor autoschade één van de -.. -. 

georganiseerde reisjes duurder geworden dan begroot. - 

510. 511. 512 HOOFDBESTUUR 
- 

- 

Net als vorig jaar zijn de cverschrijdingen van het Hoofdbestuur te wijten -- - 

aan een toename van de reiskosten In 1990 is er een distriCtenoiide 
geweest die vrij veel aan reiskosten heeft gekost. Bovendien is het 
Hoofdbestuur veelvuldig op pad geweest naar afdelingen en districten. - •- 

Daarnaast heeft bijna het hele Hoofdbestuur gedurende de zomervakantie -- 

doorgewerkt wat in vorige jaren veel minder het geval was. Ook de .- 

voorbereidingen van het lokale participatie project en de ondersteuning van 
het Algemeen Secretariaat hebben een extra aanslag op dit budget gepleegd. - - 



UITG?VE 
411 EN 416 AFSCHRIJVINGEN 

Er wordt afgeschreven volgens de WVC-norm van 20 % van de aanschafwaarde. 
411 is toegenomen door de verwerking van de geleasde machines. 

415 k.vk. STATUTENBEHEER  

Deze kosten zijn zo hoog doordat er een statutenwijziging heeft 
plaatsgevonden. ( notariskosten). 

420 0EH 

Er heeft een onverwachte stijging van de tarieven plaatsgevonden. Bovendie 
was de eindafrekening hoog als gevolg van een hoger verbruik. 

431 GEBRUIK KANTOORMACHINES 

• Er is dit jaar minder schade en onderhoud geweest aan de kantoormachines. 

440 KOSTEN PROPAGANDAMATERIAAL 

De kosten van het propagandamateriaal zijn ruim onder de begroting 
gebleven. Het Hoofdbestuur heeft ervoor gekozen om het assortiment te 
beperken tot gangbare en snel verkoopbare artikelen, een conservatiever 
inkoopbeleid en een beter verkoopbeleid dus conform de toezeggingen bij de 
resultatenrekening van 1989. - 

450 KNIPSELKRANT 

Hoewel de kosten al lager zijn dan in 1989 als gevolg van een ander 
abonnement, zijn de kosten toch boven het budget uitgekomen als gevolg van 
een grotere publiciteitsscore. 

-. 470 PORTO VERENIGING 

)e portokosten van het secretariaat zijn onder hun budget gebleven aïs 
gevolg van een stringenter doorbelastingsbeleid. Bovendien is geprobeerd 
alles zoveel mogelijk als bijlage bij bestaande zendingen te versturen. 
aantrekkelijker tarief). - - 

474 er 475 REISKOSTEN ALGEMEEN SECRETARIS EN VRIJWILLIGERS 

Deze kosten zijn totaal onder hun budget gebleven doordat de Algemeen 
Secretaris in Amsterdam is gaan wonen. Wel heeft de Algemeen Secretaris 
meer vrijwilligers moeten laten komen op het secretariaat om het werk op 
tijd af te krijgen. 

VERENIGINGSO 

3.1 Adviesraad 

In 1990 heeft de Adviesraad het hoofdbestuur over vele 
onderwerpen van advies gediend. Dè Adviesraad vergaderde dit 
jaar driemaal, en wel op de volgende data en plaatsen: 
6 januari te Amsterdam 

14 maart te Amsterdam 
9 september tb Amsterdam 

De Adviesraad bestaat uit: 
- de leden van het hoofdbestuur; 
- de voorzitters van de districten; 
- een tweede vertegenwoordiger uit ieder district (conform 
artikel 49.2 sub b Huishoudelijk Reglement); 
- buitengewone leden. 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren buitengewoon lid 
van de Adviesraad:  
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). 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren buiten-
gewoon lid van de Adviesraad:  
Guy  Kerpen (1991, herbenoembaar) 
Leo Pieter Stoel (1991, herbenoembaar) 
Jeroen Princen (1991, herbenoembaar) 
Bernard Wastiaux (1991, herbenoembaar)  
Annette  Nijs (1992, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar). 

De Adviesraad kende in 1990 een viertal deelraden. De VVP-
deelraad en de Internationale-deelraad zijn samengevoegd en 
kwam bijeen op 1 april en 28 oktober te Amsterdam. De WO-
deelraad kwam bijeen op 21 januari en 24 oktober te 
Amsterdam. De V&S-deelraad kwam bijeen op 3 juni, 30 juni en 
15 december te Amsterdam. De Secretaris-deelraad tenslotte 
kwam bijeen op 15 oktober te Amsterdam. 

3.2 Commissie van Beroep 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Eerste Kamer van de Commissie van 
Beroep: 
leden:  Wander  Blaauw (1990, niet herbenoembaar) 

Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 
Jan van Gilse (1992, herbenoembaar)  

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



INKOMSTEN 

800 ADVERTENTIE INKOMSTEN DRIEMASTER 1Z00 1200 0 

801 SUBSIDIE WVC 206273 186741 182000 
8011 1 SUBSIDIE LOKALE PARTICIPATIE - 59750 59750 
802 DONATIE VVD 10000 10000 10000 

830 CONTRIBUTIE 1988 351 - - 

840 CONTRIBUTIE 1989 28941 - - 

845 CONTRIBUTIE 1990 - 33123 35000 
860 DONATIES 690 1354 2000 
870 RENTE OPBRENGSTEN 3881 5601 3500 

880 OPBRENGST VERKOOP PROPAGANDAHAT 6842 &5I5 7500 

881 OVERIGE BATEN 
- - 1343 - 

TOTAAL 278607 305627 299750 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
leden: Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 

Jan van Gilse (1992, herbenoembaar)  
Annette  Nijs (1993, herbenoembaar)  

ply  leden Max Visser (1991, herbenoembaar) 
Eli Leenaars (1992, niet herbenoeinbaar) 
Jan van Zanen. (1993, niet herbenoembaar) 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Tweede Kamer van de Commissie van 
Beroep: 
leden: Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar) 

Jan van der Laag (1991, herbenoembaar)  
Guy  Kerpen (1992, herbenoembaar) 

plv leden:  Wander  Blaauw (1990, niet herbenoembaar) 
Joost van Gilse (1991, niet herbenoembaar) 
Wim Hoving (1992, niet herbénoemhaar) 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 warén1 leden 
en plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
leden: Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar)  

Guy  Kpen (1992, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1993, niet herbenoembaar)  

ply,  leden: Joost van Gi1se (1991, niet herbenoembaar) 
Wint Hoving; (1992, niet herbënoembaar)  
Annette  Nijs (1993, herbenoembaar) 

Er dienden in het beroepsjaar 1990 vijf beroepszaken, één 
bij de Eerste Kamer en vier bij de Tweede Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
1. (EKCvB): F. Akkerma en R.  Niemeyer  vochten hun ontzetting 
uit het lidmaatschap aan in hun beroep tegen het hoofd-
bestuur. De EKV3 lukte het niet om in 1990 hier een uit- 
spraak over te doen. - - 

2. (TKCVB): De afdeling Maas & IJssel werd in het gelijk 
gesteld in hun beroep tegen het hoofdbestuur, dat had 
besloten om de fusie tussen Maas & IJssel en Rijn & Gouwe 
niet goed te keuren. 
3. (TKCvB): J.R.L. de Kaszo van Tecso ging in beroep tegen 
een besluit van het afdelingsvergadering van 's Gravenhage 
en werd door de TXCv5 in het gelijk gesteld. 
4. (TKCvB): De afdeling 's  Hertogenbosch  wist met haar 
beroepsschrift de districtsvergadering van Brabant ongeldig 
te verklaren, de daar genomen besluiten niet rechtsgeldig. 
5. (ThCrB): Een tweede beroep van de afdeling 's  Hertogen-
bosch  tegen district Brabant werd ongegrond verklaard. 

3.3 Redactieraad 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Redactieraad: 
leden: Hans Deden (1991, herbenoembaar) 

Julius Remarque (1992, niet herbenoembaar)  
ply,  leden: Jan van Gilse (1990, niet herbenoembaar) 

Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar) 

VERLIES 

WINST 

20430 

22038  



Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvervangende leden van de Redactieraad: 
leden: Jan van Zanen.,,. (1991, niet herbenoembaar) 

Hans Deden: (1991, herbenoembaar) 
Julius Remargue (1992, niet herbenoembaar)  

ply,  leden: Ernst van Splunter (1991, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar) 
Bas Bakker (1993, herbenoembaar) 

En het jaar 1990 is uitspraak gedaan in een al in 1989 inge-
diend bezwaarschrift: Rutte versus Römel.ingh, hoofdredacteur 
Driemaster; Rutte's bezwaarschrift werd deels niet ontvanke-
lijk, deels ongegrond verklaard. 
Verder-diende in. 1990 één bezwaarschrift: W. Röxnelingh ging 
in berdep tegen zijn ontslag uit de redactie van Driemaster. 
Het lukte de Redactieraad niet om in 1990 al een uitspraak 
te doen., 

.3-4  Kascommissie 

Vanaf 1-„januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats- 
vervangende ledenvan de kascommissie: 
leden: Marcel Gubbels  

Ernst Visser  
ply,  leden: Jan van der Laag  

Annette  Nijs 
Jan Kees Martijn 

Deze leden onderzochten de stukken betreffende het geldelijk 
beheer inhét. boukjaar 1989. 
Vanaf 16 junI 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvérvarigende leden van de kasconunissie: 
leden: Ernst Visser, : 

Marco .Fikkee T 

Jan Kees Martijn (tot zijn benoeming als hoôfd- 
bestuurslid op 17 november 1990). 

plv.,  lëdën.... Jan van der Laag 
Luc Spin T 

Ferry van Dijk 
Deze leden zullen de stukken betreffende het geldelijk 
beheer in het boekjaar 1990 onderzoeken:. 

520 ACCOUNTANT 10927 5492 8000 

521 REISKOSTEN PENNINGMEESTER 2417 1144 2000 
522 VERWERVING CONTRIBUTIES, DONATIES 1627 1397 1000 
523 BANKKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN 311 1729 500 
524 KOSTEN KASCOMMISSIE 80 45 50 
525 KOSTEN INCASSOBUREAU. : • 

. 500 450 

530 ADVIESRAAD/DEELRADEN 1466 2100 3300 

540 KOSTEN ORGANISATIE 1985 1332 1600 

542 KOSTEN FILM 4953 - - 

550 KOSTEN PR 
- 

2173 1804 1450 

560 V&S DISTRICTEN/AFDELINGEN 9830 8930 14000 

580 DRIEMASTER 2799O. 24798 30000 

590 LONEN 47558 : 39979 40500 

600 CONGRESSEN 9488 10004 7500 
610 SWO-CONTACTEN 493 255 1000 
620 LUSTRUM - 

6101 - - 

6201 DIR KM PROJECT LOKALE PARTICIPATIE - 53638 59750 

630  P&L-ACTIVITEITEN 3034 - 3300 

650 POLITIEKE PROJECTGROEPEN 6428 6964 7500 
654 POLITBUREAU 971 582 1000 
655 DIVERSE POLITIEKE KOSTEN 1425 1536 600 
656 DENKTANK 472 349 500 
658 ABONNEMENTEN, CONTR. POL 1321 210 250 

825 JOS 194 101 100 
900 -ONVOORZIEN 3365 1355 8000 
910  EATEN  EN LASTEN VOORGAANDE JAREN - 4825 - 

-920 RISICORESERVE - 9337 - 

TOTAAL . 278607 305627 299750 



- .je)AJIu 

REStJLTANREjflij 
1989 1990 BUDGET 1990 

UITGAVEN 

400 HUUR KANTOOR 20625 22267 23000 410 SERVICE KOSTEN 2480 2480 2500 

411 .APSCKRKOSTEN CONPtJTERS/NACHfl5 8201 11832 11000 416 AFSCHRKOSTEN KANTOORINVENT. 6127 2553 3000 

415 KAMER VAN KOOPHANDEL STATth'ENBEHEER 229 1864 1000 

420  GEE : 1793 3150 2250 
430 ONROEREND GOED BELASTING 

- 199 198 250 

431 GEBRUIKSKOSTEN KANT.  APP.  6843 3281 5000 

440 KOSTEN PROPAGANDANATERIL 10176 4834 7500 

450 KNIPSELKRANT 1391 1093 750 

462 CONTRIBUTIE IFLRY 2117 2079 2000 463 DES INDES 988 730 700 

470 PORTO VERENIGING 
- 9523 4992 7500 471 KANTOORARTIKELEN 8955 6751 7000 472 TELEFOON AS 6262 5506 6400 473 KANTINEKOSTEN 1856 1788 1500 

474 REISKOSTEN ALGEMEEN SECRETARIS 1272 127 800 475 REISKOSTEN VRIJWILLIGERS 301 609 300 

476 VERZEKERINGEN 
- 

-. 334 90 500 

480 RESULTAAT EB-INFO 
- 1494 2457 1200 

42 RESULTAAT LÊF 1320 1612 1000 

490 LEASEKOSTEN 303 1816 1750 

500 - INTERNATIONAAL 15027 2881 2250 

510 H0oFDBESjUUR 26179 
510 REISKOSTEN EB 14124 10000 
511 TEL,COPIE,PORTO HE 5635 6000 
512 REPRESENTATIE RB 1434 1750 

a) Congressen: In 1990 vonden traditiegetrouw drie congressen 
plaats. Naar aanleiding van de Breukvlaknotitie is in 1990 
begonnen met het behandelen van twee resoluties per congres. 
ook nieuw naar aanleiding van voornoemde notitie was de 
zogenaamde Filosofische Werkgroep, in de wandelgang "Rutte-
Werkgroep" genoemd. 

17 en 18 maart in Deventer. 

De congresonderwerpen waren Ruimtelijke Ordening en Emanci-
patie. De door de hoof dbestuurspro jectgroep opgestelde 
Emancipatieresolutie werd Weggestemd. De filosofische werk-
groep ging over: "het einde van de geschiedenis", het essay 
van Fukuyania.. Hierover werd gediscussieerd door de Groningse 
VVD-gedeputeerde (en oud JOVD-Voorzitter) Johan W. Reskes en 
drs Hubert Smeets, politiek redacteur van het NRC-Handelsblad. 
De congrestoespraak werd gehouden door mevrouw A. Jorritsma-
Lebbink, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
's-Avonds vond ook nog een debat over medische ethiek plaats, 
waar o.a. aan werd deelgenomen door N. Leerling, fractie-
voorzitter van de RPF in de Tweede Kamer. 
Op de zondag van het congres werd in het kader van het 'alter-
natief programma' een discussie georganiseerd met vertegen-
woordigers van de  JS-  en de 3D over een half jaar christen en 
sociaal-democratisch kabinetsbeleid. 

16 en 17 juni te Haren, 

Tijdens dit congres stond de resolutie 'Leven' centraal. Een 
ook tijdens dit congres behandelde motie over alternatieve 
relatievorming werd berucht. De filosofische werkgroep discus-
sieerde over een uitgebreide motie die een nieuw stelsel van 
sociale zekerheid tot onderwerp had. In deze werkgroep wis-
selden mr P.F. van  Loo  (hoofddirecteur Sociale Verzekeringen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 
Robin Linschôten (VVD-Tweede Kamerlid en oud-JOVD hoofd-
bestuurslid) en Saar Boerlage (oud-voorzitter van de PSP) van 
gedachten - 

Het congres werd toegesproken door Erica Terpstra, VVD 
Tweedekamerlid. Zij liet zich ook bij de voetbalwedstrijd 
Nederland-Engeland niet onbetuigd. 
Het alternatief programma op zondag behelsde een discussie 
over meisjes en economische- zelfstandigheid. Deelnemers werden 
afgevaardigd door het Breed Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid en de CNV-jongeren. 

17 en 18 november te Deventer. 

Het veelomvattende onderwerp "Ontwikkelingssamenwerking" stond 
dit congres centraal. De discussie in de filosofische werk-
groep ging over de "Stimulerende Staat" (een concept van oud-
VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve) en werd geleid door VVD 
Tweedekamerlid en oud-JOVD vice-voorzitter Jan-Kees Wiebenga. 
De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, hield 



REIIT 

KAPITAAL JOVD 

Kapitaal 1/1 90 : 84657 
correctie - accountant 9 -. 

84666 

winst 1990 22046 
risicoreserve - . 9337 

Kapitaal 31/12 90 116049 

VOORUIT0NTVAJGEN BEDRAGEN 

Deze post bevat de vooruitontvangen 
de contributies voor 1991 die reeds 

TE BETALEN BEDRAGEN 

subsidie voor het Hongaren-seminar en 
in 1990 zijn:ontvangen. 

Deze post bestaat uit nog te betalen declaraties, rekeningen. betreffende 
lokale participatie, internationale cursus, PTT, - afdrachten contributies en 
Dri'emasterrekening. 

 

GELDEN AFDELING 

Dit betreft de kas van de afdeling z-w 
beheer is gegeven. Deze kas is in 1991 
afdelingsbestuur overgedragen. 

LEASEVERPLICHTINGEN 

Utrecht diè bij het Hoofdbestuur in 
inmiddels weer aan het nieuwe 

Deze post bevat de leaseverplichtingen die wij zijn aangegaan voor de 
nieuwe copyprinter en het copieérapparaat. - - - 

RISICORESERVE 

Net ingang van  januari-1990 kunneride PJO's bij eenpositief 
jaarresultaat een risicoreserve vormen. Deze risicoreserve bedraagt 5 % van 
de jaarlijks te ontvangen subsidie van WVC. Er is een iiaxiinuin aan verbonden 
van f1. 500000,--.. maar het dunnE nog wel even voordat we die grens 
bereiken. 

JAARRESULTAAT 
. 

Hetjaarresultaat is uitgekomen op een winst van.,2038,--. - 

Hierbij moet worden, opgemerkt - dat als er geen ,nIsicoreserves was gevormd, 
het. jaarresultaat was uitgekomen op een winst van 31375. De omvang van bet 
verwachte resultaat is reeds medegedeèid in de eerste EB-info van dit jaar. 

een indrukwekkende congresrede. Daarna vond een debat. over 
Zuid-Afrika plaats. 
Het district Brabant verzorgde op zondag het alternatief 
programma over het onderwerp Strafrecht. 

b)N50: -• 
-- 

l. De JOVD was in 1990 niet in het bestuur van N50vertegen-
woordigd Het lijkt er echter op dat de inspanningen van het 
hoofdbestuur om daar verandering in aan te brengen vruchten 
gaan afwerpen. 

2. De JOVD was in de Algemene Vergadering in 1990 vertegen-
woordigd door Joost otterloo en Eduard A.H. van der Biezen. 

3. Al enige tijd bestonden er van de zijde van de JOVD. plannen 
om in H50-verband een project op te zetten over dienstplicht. 
Na aanvankelijk scherpe en felle discussies is het er toch van 
gekomen. In de periode van maart tot oktober 1990 is dit vorm 
gegeven door de samenstelling en uitgave van het zevende 
nummer van Choice, onder de titel: 'In dienst, liever niet, 
niets liever. Deze choice werd mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van het Ministerie van Defensie en verscheen in een 
oplage van 92.000 exemplaren. 

...Eduard van der Biezen droeg zijn werkzaamheden voor de 
Redactieraad van Choice in- maart over aan Koen Petersen. 
Een steeds groeiend aantal JOVD-ers wordt actief als 
projectleider van M50-  voor werkdagen op het Binnenhof of voor 
werkdagen op- het-  gemeentehuis. 

c) Contacten met andere PJO's en politieke partijen: In 1990 
vond weer de jaarlijkse ontmoeting tussen het JOVD hoofd- 
bestuur en de -fractie plaats. Voor het eerst vond een 
gesprek tussen het JOVD hoofdbestuur en de fractie van D66 
plaats. ook het etentje van den delegatie van het Hoofdbestuur 

- - met de fractievoorzitter van de JOVD in de Tweede Kamer mocht 
dit jaar doorgang vinden. 
De congressen en vergaderingen van collega jongerenorga-

- -. - nisaties werden regelmatig met bezoek van hoofdbestuursleden 
- vereerd. Een delegatie van het hoofdbestuur bezocht het 
?opheffingscongres" van de PPR-jongeren in  Austerlitz.  1. 

d) Lokale Participatie: In het kader van de gemeenteraads-
verkiezingen en daarbij gesteund door een doelsubsidie van het 
ministerie van WVC heeft de JOVD zich in 1990 in het bijzonder 
bezig gehouden met het organiseren en stimuleren van 
activiteiten op lokaal niveau. Centraal - daarbij stonden 

.-.:,activiteiten die in relatie stonden :met -de directe leéf om-
.-.geving.. In--het kader daarvan zag een zesdéligebrochurereeks 
het licht. 

e) Des Indes Beraad: Dit is een beraad genoemd naar het Haagse 
hotel Des In-des waar het beraad pleegt plaats te vinden. Het 

-- karakter. - van het beraad :is vertrouwelijk én 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 dat beraad wordt georganiseerd door de JOVD 



4.2 nolitiek secretaris I - projecten en projectgroepen - 
a) Jeugdwerkgelegenheid: Eind 1988 is de projectgroep  (PG)  
Jeugdwerkgelegenheid in het leven geroepen. Het doel van deze  PG  
was het bestuderen van het overheidsbeleid ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid. Met name richtte men zich op het Jeugdwerk-
garantieplan en op de organisatie van het arbeidsvoorzienings- 
beleid. -- 

In mei 1990 publiceerde de JOVD een door deze  PG  samengestelde 
nota. Deze werdmede in gesprek met kamerleden voorbereid. In- de. 
nota werd ondermeer de tripartisering van het arbeidsvoorzie-
ningsbel-eid afgewezen en werd er voor gepleit dit beleid onder 
te brengen bi) de gemeenten 
De belangrijkste standpunten uit de nota zijn in de vorm van een 
motie voorgelegd aan het november-congres van de JOVD. Daar ' werd 
deze motie niet aanvaard. (Maar na enkele vooral redactiônele 
wijzigingen -en een splitsing van de motie in twee moties, ging 
het congres er in maart 1991 Wel mee akkoOrd.) 

b) Ontwikkelingssamenwerking: De projectgroep Ontwikkelings-
samenwerking, opgericht in 1989, heeft zich in 1990 vooral 
gericht op de principiële uitgnspnnten en de organisatie van de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Een concept resolutieover 
deze onderwerpen en een. bijbehorende -nota werden juni 1990 
uitgebracht. . 

. 
- 

Bovendien is veel aandacht besteed aan de- bijbehorende flanke-
rende activiteiten. In de districten zijn, door hetECO gesub-
sidieerde, weekend cursussen georganiseerd Tijdens deze cursus-
sen zijn ondermeer videobanden vertoond, werd het wereldhandels- - 

spel gespeeld en waren er lezingen van externe deskundigen. 
De resolutie werd behandeld tijdens het november congres, waar 
deze na amendering werd aangenomen. Minister Pronk van onwik-
kelingssamenwerking was als spreker aanwezig op dit congres, dat 
verder werd opgeluisterd door stands van o.a. de derde wereld 
winkel en een uitstalling van foldermateriaal. Zoals gebruikelijk 
is de resolutie vervolgens naar betrokken politici en organsaties 
toegezonden. 

c) Sociale Zekerheid : Om te bereiken dat de JOVD weer een duide-
lijk standpunt over het gewenste stelsel van sociale zekerheid 
zou bepalen, is eind 1989 een projectgroep over dit onderwerp 
gestart. Deze  PG  heeft een uitgebreide motie voorgelegd aan het 
juni congres van de JOVD, met daarin het voorstel voor een mini-
stelsel van sociale zekerheid. De motie werd behandeld in een 
aparte filosofische werkgroep, met inleidingen van enkele des-
kundige sprekers. Vervolgens werd de motie, met enkele wijzi-
gingen, aangenomen. 
Het Centraal Planbureau heeft medegedeeld bereid te zijn het plan 
in 1991 door te rekenen. In afwachting daarvan is de projectgroep 
blijven voortbestaan. 

d) Jongerenbeleid: Jongerenbeleid is één van de twee resolutie 
onderwerpen van het JOVD congres in november 1991. Om deze reso-
lutie en de bijbehorende activiteiten voor te bereiden is de 
projectgroep Jongerenbeleid in april 1990 ingesteld. In de reso-
lutie zullen diverse onderdelen van het jongerenbeleid aan de 
orde komen, zoals jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid en jonge-
renhuisvesting. 

ÎPELICHTIWG OP DE WLRS PER 31 DECEJBER 190 

DEBET 

COMPUTER/MACHINES 

Deze post wordt weergegeven tegen de boekwaarde. 

Aanschafwaarde 85845 
-/- afschrijvingen : 52019 

Boekwaarde 33826 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 ¼ van de aanschafwaarde 

KANTOORINVENTARIS 

Deze post wordt weergegeven tegen de boekwaarde. -: 
Aanschafwaarde : 46485. 
-I- afschrijvingen : 44689 

Boekwaarde : 1796 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 ¼ van de aanschafwaarde 

ROPARCO/RENDEMENTSREKENING 

Eén van de doelstellingen op financieel gebied het afgelopen jaar, Is het 
verruimen van de liquiditeitspositie geweest. Er is een actief beleid 
gevoerd om de verschillende rekening-courant saldi zo laag mogelijk te 
houden en het saldo op de ROPARCO/RENDEN NTSREKENING zo hoog mogelijk. 

DEPOTBEDPAGEN 

Het depotbectrag bij de PTT is verhoogd als gevolg van een toename van het 
postverkeer via de frankeermachine op het Algemeen Secretariaat. 

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 

Deze post wordt grotendeels gevormd door nog te ontvangen subsidies, 
advertenties en rente. 

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN 

Deze post bevat de vooruitbetaalde servicekosten aan de verhuurder van het 
Algemeen Secretariaat. 

tz 

Deze voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. 
Indien de goederen minder waard zijn dan de inkoopprijs is een lagere 
waardering genomen. 



In het kader van de lokale participatie actie, heeft' de  PG  - een 
brochure geschreven. Deze bevat tal van tips voor afdelingen voor 
het organiseren van lokale activiteiten met betrekking tot het 
jongerenbeleid. De brochure was eind 1990 gereed. 

e) Belastingen: De projectgroep belastingen is in mei 199Ö 
begonnen met- het kritisch doorlichten van het belastingstelsel. 
Het doel hiervan is het schrijven van een nota die in 1991 naar 
buiten zal worden gebracht. In deze nota zullen voorstellen 
worden gedaan die onder andere als doel hebben het stelsel te 
individualiséren èn te vereenvoudigen. 

f) Jongerenplatform: Het Jongerenplatform-is een overlegorgaan 
van politieke jongerenorganisaties, vakbewegingsjongeren en 
enkele andere jongerenorganisaties. Het platform houdt zich 
vooral bezig niet sociaal-economische onderwerpen. De JOVD was op 
alle 1 ,ergaderingen van het platform actief vertegenwoordigd. 
In 1990 heeft het platform diverse persberichten naar buiten 
gebracht, onder andere over de studiefinanciering. Daarnaast is 
in oktober 1990 het Jongerenmanifest uitgebracht, niet gezamen-
lijke standpunten over hèt arbeidsmarktbeléid ten aanzien van 
jongeren, de inkomensvoorziening voor werkloze schoolverlaters 
en de -studiefinanciering. Het manifest werd aangeboden aan de 
voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer. - 

CREDIT - - --- - 
- 

- 
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4 politiek secretaris  II  - projecten en projectgroepen 

a) ruimtelijke ordening/milieu (R0/Milieu): De projectgroep 
RO/Milieu heeft tot en met maart gewerkt aan de conceptreso-
lutie Ruimtelijke Ordening. Het onderwerp- Volkshuisvesting - 

is op het juni-congres apart behandelt. In de resolutie RO 
was te weinig aandacht besteed aan de paragraaf Volkshuis- - 

vesting. - In juni is de projectgroep uitgebreid met een 
aantal per59nen De voorbereiding vaneen conceptresolutie 
Milieu - kon gestart wthden. De deelonderwerpen Financiën, - 
Industrie, Verkeer en Vervoer, Energie en Burger.-en Milieu 
kwamen in de concept-resolutie aan de orde Als - - - - 

ondersteuning van de conceptresolutie is-  een toelichting en 
een reader samengesteld voor de afdelingen. De afdelingen 
konden deze informatie tijdens- de congresvoorbereiding 
gebruiken . Tevens is een rollenspel ontwikkelt. Alle - - - 
afdelingen konden hiervan gebruik maken. - - - - - 

b) onderwijs De projectgroep Onderwijs heeft het hele jaar 
aandacht besteed aan de voorbereiding van een conceptreso-
lutié bndetwijs. Op het maart-congres in 1991 is -een reso--- 
lutie aangenomen over Onderwijs. - 

De voorbereiding hield in dat projectgroepleden zich gingen 
verdiepen in deelonderwerpen- In de projectgroep werd - -,gedis-
cussieerd over politieke  issue's  met betrekking tot-- Onder-
wijs. Als ondersteuning van de conceptresolutie is een - 

toelichting en een reader uitgebracht. Afdelingen konden 
deze achtergrond informatie gebruiken bij de voorbereiding - 

van het congres. Tevens is een spel, te vergelijken met 
Triviant, ontwikkeld op het gebied van onderwijs. - - 

c) leven: Een onderwerp die de deelonderwerpen abortus, 
euthanasie, genetische manipulatie en gen-therapie bevatten. 
op het I juni-congres is - de resolutie Leven behandeld -en aan-
genomen De projectgroep had-  een conceptresolutie geschre- - 

ven. ook hiér werd een toelichting en een-- reader uitgegeven. 
Het prpject bij. dit onderwerp werd een excursie naar een 
ziekeithuS. Eije afdeling kon deze excursie zelf organi-- 
sereri. 

--: - - - - - - - - - - 

d) Aletta Jacobs Medio november is deze projectgroep 
opgericht met als doelstellingen: - 

1) Mèèr vrouwen actief krijgen. 
Zo'n 30% van de JOVD-leden is vrouw. Die 30% komt niet terug 
in het kader. 
2) Meer vrouwen lid maken van de JOVD. 
Gezien de verhouding man-vrouw in de samenleving zou zo'n 
50% van de JOVD-leden vrouw kunnen zijn. 
De projectgroep bestaande uit vier vrouwelijke leden is in 
het verslagjaar begonnen met een oriëntatie en een analyse 
van de problemen met betrekking tot de voor ogen staande 
doelstellingen. 



44 politièk-' secretaris  ITT  - projecten en projectgroepen 

a) DemOstáat/Justitie: Na afronding van de discussie over de 
Herziening Rechterlijke Organisatie, 'is de pràjectgroep zich 
bezig gaan houden met de discussie Over staatsrechtelijke 
vernieuwing. Mede naar aanleiding van  de'installatie van de 
Bij zonderé Commissie Vraagpunten onder leiding van Tweede 
Kamervoorzitter Deetman, heeft e prOjectgroep gemeend de 
Demostaãt-discussie te moeten hervatten. 

b) Minderhedenbeleid: In het kader van het project lokale 
participatie is in de tweede helft van het jaar de 'project-
groep Minderhedenbeleid opgericht. In eerste instantie zijn 
lokale en regionale thema-dagen ~ , afdelingen en districten 
aangeboden. Uiteindelijk is alleen in. bet district Brabant 
een succesvolle activiteit georganiseerd Vervolgens is een 
begin gemaakt met de voorbereiding van het 'novembercongres, 

c) LSOBA:'-' De JOVD is. vertegenwoordigd in de politieke 
jongerencommissie van LSOBA (Landelijke Samenwerking van 
Organisaties van Buitenlandse Arbeiders). Deze commissie 
volgt,  'de politieke agenda ten aanzien van het minderheden-
beleid. Over het beleid ten aanzien van de opvang van 
nieuwkomers heeft een, gesprek. plaatsgevonden tussen JOVD en 
LSOBA en Mevrouw Ginjaar-Maas, kamerlid voor de VVD. 

d) Jongerenplatform tegen racisme: In verband met de 7e' 
herdenking' van de. moord op  Kerwin  Duinme'ijer, in augustus, 
zijn diverse jongerenorganisaties op informele wijze nauwer 
gaan samenwerken en overleggen over racisme-bestrijding. Het 
Hoofdbestuur 'woonde bovengenoemde herdenking bij. 

e) Oost-West: De projectgroep Oost-Weát heeft zich bezig 
gehoudén met de voorbereidingen voor het congres in juni 
1991.' In juni 1990 zag een nota over de ontwikkelingen in ... 
Oost-Europa het licht. Later in het jaar werd ,de discussie  
over de concept-resolutie. gevoerd.' In verband met onder-
steunende activiteiten zijn contacten gelegd met het Insti-. 
tuut Clingendael. 

ACCOUNTA1TTS VERKlARING T R N  

Financieel verslag 1990 

1 OPDRACHT 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij het financieel verslag over 
1990 van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie gecontroleerd. 

2 VERKLARING 

Voor onze controle is het noodzakelijk dat wij kunnen steunen op een systeem 
van interne controle. Doordat de Organisatie VSU beperkte' omvang is zijnde 
met deze interne controle verband houdende functiescheidingen onvoldoende aan-
gebracht. 
Wij hebben derhalve de volledigheid en juistheid van de verantwoorde opbrengsten 
niet kunnen. controleren. 
Op grond van het vorenstaande hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen over de 
getrouwheid van de jaarrekening 1990 als geheel. 

Tevens delen wij u mede dat het Besluit Tijdelijke Regeling Bekostiging Jeugd-
hulpverlening is nageleefd. 



AVRO's Televizier maakte werden in verband met de IRA-
aanslag in Roermond niet meer uitgezonden. 

In juni debatteerden oud-minister van Economische Zaken 
Van Aardenne en JOVD-.voorzittèr Mark Rutte over de te 
varen liberale koers in Nederland. Uitgebreid verslag 
hierover werd gedaan in de Volkskrant en het NRC-Handels-
blad, alsmede in een aantal 'regionale kranten.. 

In september werd door de TROS een nieuw radio-programma 
geïntroduceerd: TROS Kaéerbreed Extra. 'In dt programma, 
dat wekelijks op Radio 5 wordt uitgezonden, discussiëren 
vertegenwoordigers van JOVD, CDJA,  JS  en  JD  met de hoofd-
gast uit TROS Kamerbreed. Van de mogelijkhei4. voor de 
PJO's om zelf een onderwerp ter discussie werdeen keer 
gebruik gemaakt: in november stond de JOVD-nota over 
Normvervaging centraal. - .. 

ook was de JOVD in 1990 in verschillende TV-programma $ 
te zien. Voorbeelden daarvan zijn: 'Brandpunt. Politiek 
Café (KRO) en een praatprogramma met Ischa Meyer. 

Met wisselend succes werd van de ingezonden . brieven-
rubrieken en opinie-pagina's gebruik gemaakt. Artikelen 
over een voorstel van minister van Justitie  Hirsch  Ballin 
werd gepubliceerd ino.a. Volkskrant, Trouw, Parool en 
Algemeen Dagblad. Een uitgebreid artikel over dienstplicht 
werd geplaatst cp de oplulepagina van Trouw. In BP/De Tijd 
werd een brief geplaatst, n.a.v. de eerder gepubliceerde 
discussie tussen Van Mierloen Bolkestein, :waarbij de 
laatste weinig vernieuwend uit de vérf kwam. . ..-.., 

De-extra subsidie voor projecten  Locale  Participatie 
maakte het mogelijk een begin te- maken met  ht..  systema-
tisch stimuleren van PR en Voorlichting in afdelingen en 
districten.  

In de maanden september en oktober werd een drietal  locale  
PR/Voorlichting studiedagen georganiseerd, die.., door de 
deelnemers positief werden beoordeeld. Een vierde, studie-
dag zal voorjaar 1991 plaatsvinden. 

Tevens werd in de Brochurereeks  Locale  Participatie een 
brochure gewijd aan PR en Voorlichtingsmogelijkheden voor 
JOVD-afdelingen. 

In totaal zijn 16 buitenlandse activiteiten bezocht door 53 
leden van de JOVD. Daarbij hebben wij tevens hulp verleend 
aan de--Jonge Democraten. In twee gevallen konden de Jonge 
Democraten in onze delegatie participeren. In één geval 
ontvingen wij bijstand van het aan de Jonge demoôraten 
gelieerde  Liberal  Forum. 

Onderstaandeen iijstiet activiteiten die danwel georgani-
seerd zijn  door de JOVD, danwel bezocht zijn door JOVD-ers: 

3/5 januari: Bezoék  Michelle  Guttler van de Zuidafrikaanse 
jonge liberalen, onder begeleiding van ark Rutte en Frank 
Rohof. 
14/18 februari: Seminar in Utrecht met de J.CDS uit Spanje 
over Emancipatie. Deelnemers van de J.CDS waren Ester Garcia 
Tapias,Christifla Zurita,  Natalia  Jiminez, Adriana Pons en 
Milagros  Beltran.  JOVD-deelnemers waren Lotte van Aàlzuin, 
Eddy Eabben Jansen, Alex Veldhof, Jan Wei jers .en Marjolein 
Wilhelmy Dam sté. De organisatie van Nederlandse kant was in 
handen van het Utrechtse districtsbestuur. 
22/27 maart: Delegatie naar de verkiezingen in Hongarije - (_25 
maart).. Deelnemers waren Cor Schagen (delegatieleider), Jan 
Weijers,.Rogld Schoemakerss André Schuurman, Kaj Jalving,  
Bans-Peter Lassche, Michael van Turnhout, Martijn Spijk, 
Ernst Visser Martijn van Steeg ,Nini Schot, Wouter 
Keersemaker, Dirk Jan Wieringa, Arnoud Koers de Vries en 
Arjen Lok. 
6/8 april: IFLRY  Executive Committee  en  Extraordinary 
General Assembly  in Madrid, Spanje. Bezocht door de 
Internationaal Secretaris. 
25/30 april: Seminar over Jeugdbeleid naar aanleiding van de 
Derde Ministersconferentie van de Ministers voor Jeugdzaken 
van de leden van de Raad van Europa. JOVD-deelnemer was 
Ferry van Dijk. 
15/22 mei: Delegatie naar de verkiezingen in Roemenië (20 
mei). Deelnemers waren Boudewijn Wellink (delegatieleider), 
Karin Verschoor, Renée Verschoor, Wartijn Boeien, Arjen 
Albertz, Louise de Blécourt, Karin Tiggeloven  (JD)  en 
Cérolien Buddingh  (JD).  - 
2/5 juni: Conference  on' the Human Dimension  (van het CVSE-
proces) voor jongeren in Kopenhagen, Denemarken. Bezocht 
door Arnoud Koers de Vries. 
5/10. juni: Delegatie naar de verkiezingen in Tsjecho-
slowakije .(8 juni). Deelnemers waren Magritt de Waij, Arthur 
Kocken, Wouter  Fontaine,  Leo Vogelzang en Casper van Hooren. 
11/15 juni: LYKEC-seminar over  The role  of  the EC  in  the 
Europe  of  Tomorrow  in Straatsburg, Frankrijk. JOVD-deelnemer 
Was' Rogier van der  Sande.  
24 juni-15 juli: Training Course International  Youth Work  and  
Intercultural Learning  in Straatsburg, Frankrijk. JOVD-
deelnemer was Alex Stempels. 
5/7 juli: Bezoek Irma Rauta van de PNL-studenten uit 
Roemenië. 
12/15 juli: LYKEC-seminar over.  Tourism  in Bebden Bridge,  
Yorkshire,  Verenigd Koningkrijk.. JOVD-deelnemers waren Dick 
Cosijn en Robert-Jan Meulmeester. 
29 juli/1 september: Bezoek Radu Mazuru van de PNL-studenten 
uit Roemenië. 



COISSIE JQMGWBELEID VVD - JOVD 

In haar vergadering van 13 december 1990 heeft de commissie 
besloten os over het jaar 1990 een beperkt verslag uit te 
brengen, aangezien de commissie in 1990 slechts tweemaal heeft 
vergaderd. -: 

Middels dit schrijven wil de commissiE derhalve verantwoording 
afleggen van haar activiteiten in 1990 

Voortkomend uit de SWO VVD/JOVD 1990-1995 is de commissie in 
1990 ontstaan. Bij de instelling van de :C0]11misSie was de 
samenstelling:. 

L. Hermans - voorzitter -  
E. Balemans Tovb- - 
H. Gubbels - JOVD 
H. Kuipers. 1 JOVD- 
=7. A. :den:Ottelander VVD 
J. Reskes VVD 
N. de la  Rive  Box VVD 

In 1990 heeft er geen verandering plaatsgevonden in de 
samenstelling. 

De commissie heeft vergaderd op 15 februari 1990 te Utrecht en 
op 13 december 1990 te Amersfoort. - 

Tijdens de eerste vergadering ïS -H. -Gubbéls benoemd tOt 
secretaris. Gesproken is over- de '-taak van de -commissie én de 
opvang van jongeren in VVD en JOVD-. -In- de-tweede vergadéring, 
in aanwezigheid van de hoofdbestuurslédén van VVD en JOVD 
verantwoordelijk voor jongerenbeleid, is de discussie over  - de 
opvang-  an  jongeren voortgezet. 

De commissie is van oordeel dat binnen de grenzen van de 
gestelde taakstelling in artikel -3.2. -van de SWO 1990-1995 
slechts activiteiten zullen worden ontplooid en dat gezien de 
huidige situatie deze activiteiten beperkt zullen zijn. 
In 1991 -zal de discussie over de opvang van -jongeren worden 
vervolgd. 

Marcel Gubbels, 
secretaris. 

5 I1ERHATIONAAL JONG 

Het jaar 1990 kenmerkte zich door een grote internationale 
activiteit De voornaamste oorzaak was de omwenteling in 
Oost-Europa en de wijze waarop het internationaal secreta-
iaat daarop inspeelde. Er werden laagdreinpelige reizen naar 
de eerste Vrije verkiezingen in elk Oostbloklandgeérga-' 
niseerd. 

Daarnaast is de infrastructuur voor communicatie van de 
Otopn met de ubasisU grondig aangepast aan de langzaam 
gegroeide nieuwe situatie, waarin het district als communi-
catielijn voor internationale activiteiten niet meer bléek 
te werken. De communicatie tussen het internationaal secre-
tariaat en de leden van de vereniging loopt niet  seer  via de 
internationaal Secretarissen van districten of via de HB-
info, maar via de Internationale Nieuwsbrief. Door het 
aparte bestand van betalende abôrmees dat van 37 in maart 
groeide naar 107 per 31 december 1990, werd een effectieve 
communicatie vergemakkelijkt Dit temeer daar de abonnees 
regelmatig over actuele ontwikkelingen tussen de verschij-
ningsdata van de Nieuwsbrief door op de hoogte werden 
gehouden door beirondes van de leden van het Internationaal 
Secretariaat. 
De Internationale Nieuwsbríefverscheeñ in 1990 tien seal, 
en wel op 15 februari (ar. -1 in MB-info nr. 2), 15 maart 
(nr. 2), 1 mei (nr. 3), 4 juni (nr 4), 16 juni (nr. 5)i,l1 
september (ar. 6), 29 oktober (nr. 7), 17 november (nr. 8) 
en 24 december (nr. 9/10) 

De samenstelling van het internationaal secret1.ariaat werd 
geheel herzien en de werkwijze werd aangepast Voornaamste 
reden daarvoor was, dat het secretariaat twee jaar lang had 
gedraaid op een steeds kleiner: groepje mésén en dat het 
werk hen boven het hoofd ging groeien. Daarnaast speelde het 
gedwongen vertrek van de vorige internationaal secretaris. 
eenrol - 

Het Internationaal Secretariaat vergaderde in 1990 vijf 
maal, en wel op 26 februari, 27 april, 2 juni, 1 oktober en 
7 november. - 

Leden van het Internationaal secretariaat vertegenwoordigden 
de JOVD iñ/bnderhiélden contacten namens' de JOVD met: IFLRY, 
LYHEC,  IDEALS,  LIGN, EXIS, SIB,  NOVIB,EBN,JEFen 
AEGEE 

Ook werd veel aandacht besteed aan de interne PRO, middels. '  
tentoonstellingen op de congressen, het bezoeken door de 
internationaal secretaris van diverse afdelingen en distric-
ten en de internationale cursussen. 
Daarnaast werd getracht zoveel mogelijk samenhang met "bin-
nenlandse" projecten aan te brengen. Dit geschiedde door: 
- coördinatie met de activiteiten van de projectgroep 

Oost-West, waar de - internationaal secretaris een perma- 
nente uitnodiging voor had; 

- opname van internationale seminars in het programma van 
• de resolutie over ontwikkelingssamenwerking; - - 

- indiening van diverse elementen uit de resolutie "léven" 
als resoluties op het IFLY-congres. 



Per abuis is dit gedeelte niet op de plaats terechtgekomen 
waar het hoort. Het dient gelezen te worden aan het eind van 
hoofdstuk 5, voor hoofdstuk 6. 

24/26 augustus: Door het districtsbestuur van Gelderland 
georganiseerde Lievelde-weekend in Nunspeet. Buitenlandse 
gasten van de JuLi's (BRD), PVV-jongeren (België) en PNL-
studenten (Roemenië). 
24 augustus/1 september: Bezoek van Cristjan Troaca, Mihai 
Voicu, Radu Mazuru en Gabriela Matei van de PNL-studenten 
uit Roemenië. 
22 september/1 oktober: IFLRY-seminar over "A  European  Home  
with  33 Rooms:  Dreams  and  Realities  of a  European Integra-
tion"  in Straatsburg, Frankrijk. JOVD-deelnemer was Michael 
van Turnhout. 
11/15 oktober: LYMEC-seminar over  European Economic Integra-
tion  in Sorento, Italië, JOVD-deelnemer was Alex Stempels. 
29 oktober/1 november: IFLRY-seminar over  Strategies for 
Developing Democracy  in Boedapest, Hongarije. JOVD-deelnemer 
was Kel Koeiwn. 
1/4 november: IFLRY  Executive  en  Extraordinary General 
Assembly  in Boedapest, Hongarije, Deelnemers waren de 
Internationaal Secretaris Ron Batten (delegatie-leider), 
Dries van Bergeijk, Anthony P. Dekker, Frans Herman Cainmel, 
Frank de Gauw, Emile Goossens, Kel Koenen, Jan Kees Martijn, 
Peter van  Olin,  Marcel Popma, Roald Schoeinakers, Magritt de 
Waij, Carolien Wellink, Bart Driessen, Jules Maaten (IFLRY-
scrutenizer) en  Elwin  Lammers  (JD).  
17 november: LYMEC  General Assembly  in Berlijn, Bondsrepu-
bliek Duitsland. Bezocht door de Internationaal Secretaris, 
Roald Schoemakers en Erica Jaspers  (JD).  
19/21 november: CVSE-Topconferentie in Parijs, Frankrijk. 
Bezocht door Arnoud Koers de Vries via 11 31" in de AEYSC-
delegatie. 
30 november/2 december:  Consultative  Meeting van de All-
European Youth  and Student Coorporation (AEYSC) in Malta. 
Bezocht door Arnoud Koers de Vries via 1131" in de CENYC-
delegatie. 
8/9 december: Internationale Cursus van de JOVD in Hattem. 
De deelnemers waren Dick Cosijn, Dries van Bergeijk, Petra 
van Riernsdijk, Dirk Jan Wieringa, Frank van Dalen, Martijn 
Boeien, André Schuurman,  Reinder  Hartman, Bart Pool, Magritt 
de Waij, Ellen von Koczian, Marjolein van Leeuwen, Rogier 
van der  Sande,  Eppe Jan Postma, Robert-Jan Meulineester, 
Patricia. de Leeuw, Job Glas en Boudewijn van der Kaaij. 



a) Cursusorganisatie: In 1990 werden bijna 65 cursussen 
georganiseerd, waaraan ca. 750 personen deelnamen inclusief 
dubbeltellingen. De organisatie van deze cursusséCwas voor 
merendeel in de V&S-  districts-secretarissen onder super-
visie van de EB-functionaris. Er werd driemaal een- - daelráád- - 

vergadering gehouden waar het beleid, problemen en nieuwe - 

ontwikkelingen, -werden besproken. In- bijna -alle districten 
werden naast deréguliere cursussen nieuwe - cursussen gegeven 
die in verband 'stOnden. - met de JOVD congresonderwerpen. Zo 
kwamen er cursussen- Ruimtelijke Ordening, Emancipatie - en 
Ontwikkelingssamenwerking tot stand.' - - 

b) Cursusleiders: Eind oktober vond S-een weekendcursus voor - 

cursusleiders plaats in Hattem. Hieraan dedèn 12 personen... 
mee. Cursusorganisatie en -opzet, - spreekvaardigheid en 
didactiek kwamen in deze cursus aan de orde. - 

c) Cursusmateriaal: De commissie Vorming & Scholing boog 
zich over het momenteel beschikbare cursusmateriaal. Vele 
cursussen zijn in de loop der jaren verouderd-Om al het 
materiaal - opeen lijn te krijgen is de commissie al dit werk 
aan -het -standaardiseren. - - 

d) Topkadercursussen:' In april 1990 vond, in samenwerking 
met-de VVD, detopkadercursus 'Menselijk leven' plaats. 17 - 

JOVD-ers en 20 'VVD-ers bezochten deze cursus. Enkele onder-
werpen die tijdens deze cursus aan de orde kwamen waren: - 

genetische manipulatie, abortus, - euthanasie,  etc.  Hierbij 
werd'hèt liberalisme als uitgangspunt genomen. In oktober 
begonhen de' voorbereidingen, voor de in april 1991 te 'houden 
topkadercursus 'Allochtonenbelejd-'. - - - - - - 

e) Regionale kadercursussen: In overleg met de VVD zou er in 
1990 3 regionale kadercursussen JOVD-VVD als experiment 
plaatsvinden in de districten Utrecht, Brabant en  Gelder-  - 
land. Door organisatorische problemen zijn de 3 cursussen 
niet doorgegaan. Gelderland heeft de -cursus naar 1991 door-
geschoven.  

8.1 Congressen 

In 1990 heeft de pers in wisselende mate aandacht besteed 
aan de politieke output van onze congressen. Van het 
maart-congres is met name de voorzittersspëech door d 
kranten opgepikt. Hierin werd kritiek geuit op de wat 
passieve en Solistische koers van de VVD Tweede Kamer-
fractie. 

Het congres in juni scoorde publicitair- goed. Maar liefst 
acht da-gen lang werd aai onze uitspraken over commercieel 
draagmoederschap en polygamie aandacht bestéed. We haalden - - 
hiermee het ARP-nieuws op de radio-en in het televisie-
programma Tijdsein werd uitgebreid aandacht hieraan be-
steed. Verder scoorden we op. vele regionale radio-zndérs, - 

alsmede bij Net het- oog op morgen (NOS) en Veronica 'Nieuws 
Radio. De voorzittersspeech werd in mindere mate opgepakt. 

De JOVD standpunten over - ontwikkelingssamenwerking van - 

het november-congres kregen redelijk wat aandacht: van 
het Algemeen Dagblad en enkele regionale bladen. Meer 
aandacht kreeg de, congresrede van de voorzittet'. Behalve 
een aantal kranten haalde de JOVD met het voorstel een 
Operatie  Centurion  (Philips) op- de Rijksoverheid los te - 

laten opnieuw het ANP-nieuws, en later TROS Ka-merbreed. 

2 Persconferenties - - - - - - - - 

In 1990 werd tweemaal een persconferentie georganiseerd 
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handen van JOVD-voorzitter Rutte. Behalve in artikelen in 
regionale bladen en Het Parool werd ook door VARA-Achter 
het Nieuws op Radio 1 hieraan aandacht besteed. 

8-1 Diversen 

In mei nam het CUJA het standpunt in dat naast de bestaan-
de militaire dienstplicht ook maatschappelijke dienst-
plicht zou moeten worden ingevoerd. De JOVD-reactie werd - 
tezamen met reacties van andere organisaties - door de 
regionale pers goed opgepikt. 

In de tweede -helft van mei bezocht een JOVD delegatie de 
parlementsverkiezingen in Roemenië. Zij genoten de status 
van waarnemer. Bij terugkomst bleek een verschil van in-
zicht te bestaan met waarnemer Wiebenga, VVD-Tweede Kamer-
lid. Dit verschil van inzicht werd door diverse media - 
NCRV-radio, Volkskrant, Nieuwe Revu, regionale bladen, 
regionale omroepen - breed uitgemeten. De TV-opnames die 



7.3  

Het reguliere assortiment promotlémateriaal is aan enige 
veranderingen onderhevig geweest het werd beperkt tot 
pennen, aanstekers, stickers, JOVD-dassen, IFLRY-dassen 
en posters. Een kleiner assortiment standaardproducten 
creëert ruimte om per grote ledenwerfactie speciaal promo-
tiemateriaal te laten produceren. Restanten Lustrum-promo-
tiemateriaal werden in "de uitverkoop" van de hand gedaan. 

De vertrouwde blauwe mappen van karton, waarin het inf or-
matie-pakke1 voor nieuwe leden en belangstellenden wordt - 

verstuurd werd vervangen door een nieuwe, transparante map 
met blauwe "JOVD, Jong &Liberaal"-opdrtk. ook de inhoud 
van het informatiepakket werd voor wat betreft inhéud 'en 
vormgeving geheel vernieuwd. . 

ook de algemene JOVD informatie-folder werd vervangen 
door een geheel nieuw model. Deze werd in grote oplage 
gedrukt en zal naar verwachting ongeveer vier jaar lang 
dienst doen.  

In het kader van het Augustus-Offensief werd een speciale 
folder geproduceerd: een klein en handzaam model, in twee 
kleuren. Tevens werd voor de augustus-campagne een spe-
ciale "Promotie-Driemaster" gedrukt met algemene infor- 
matie over de JOVD. '. 

In december arriveerden de nieuwe JOVD-balpennen en aan-
stakers 

ri ORgISATIE 

2. Afdelinomn en Districten 

a) Districtenronde: In de eerste maanden van 1990 werd door 
het hoofdbestuur opnieuw een ronde gemaakt langs de distric-
ten. Het, belangrijkste onderwerp van gesprek was de implemen-
tatie van het twee-sporenbeleid. Doel van dit beleid, dat in 
eerste aanzet aan de orde kwam tijdens de districtenronde van 
1989, was om te komen tot enerzijds laagdrempeliger en 
anderzijds politiek inhoudelijker activiteiten in afdelingen. 
Uit de gesprekken bleek dat het hoofdbestuur over de uitvoe-
ring van  hat  tweesporenbeleid, hoewel bepaald geen wonder--
middel, redelijk tevreden kon zijn. 

b) Afdelingsbegeleiding: Op het gebied van afdelingsbege-
leiding werd, naast het ondersteunen van initiatieven om te 
komen tot, .(her)oprichting.van afdelingen, gestreefd naar 
breder gebruik van de onderafdelingenstructuur. Bij een aantal 
afdelingen (Kennemerland, Rijnniond) werd binnen het eigen 
gebied onderafdelingen opgestart. Een aantal afdelingen werd'. 
samengevoegd, zodat de oude afdelingen nu kunnen functioneren 
als onderafdeling binnen een groter verband (Heuvelrug, West~ 
Brabant).  

Voor de ondersteuning van afâelingeñ was de Vliegende Brigade, 
een groep- ervaren JOVD'ers, '-actief. Bij enkele afdelingen 
heeft deze individuele manier van-begeleiden zeer effectief 
gewerkt Wel bleken bij veel afdelingsbesturen problemen te 
bestaan ten aanzien van de acceptatie van een VB'er. 

7.2 Promotie & Lede 

Twee maal werd in 1990 een .groe Tiedénwerfactie gehouden. Voor. 
de gemeenteraadsverkiezingen in iraart werd' een speciale folder 
gedrukt, die in de campagne in grote hoeveelheden werd ver-
spreid. Daarnaast werd een grootscheepse actie gehouden in 
augustus, vooral gericht op de introductiedagen van univer-
siteiten en hogescholen. 

Aan het eind van het jaar werd aan alle geinteresseerden als 
reminder en aansporing om in het nieuwe jaar lid te worden van 
de JOVD een kerskaart gestuurd. 
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a) Cursusorganisatie: In 1990 werden bijna 65 cursussen 
georganiseerd, waaraan ca. 750 personen deelnamen inclusief 
dubbeltellingen. De organisatie van deze cursusséCwas voor 
merendeel in de V&S-  districts-secretarissen onder super-
visie van de EB-functionaris. Er werd driemaal een- - daelráád- - 

vergadering gehouden waar het beleid, problemen en nieuwe - 

ontwikkelingen, -werden besproken. In- bijna -alle districten 
werden naast deréguliere cursussen nieuwe - cursussen gegeven 
die in verband 'stOnden. - met de JOVD congresonderwerpen. Zo 
kwamen er cursussen- Ruimtelijke Ordening, Emancipatie - en 
Ontwikkelingssamenwerking tot stand.' - - 

b) Cursusleiders: Eind oktober vond S-een weekendcursus voor - 

cursusleiders plaats in Hattem. Hieraan dedèn 12 personen... 
mee. Cursusorganisatie en -opzet, - spreekvaardigheid en 
didactiek kwamen in deze cursus aan de orde. - 

c) Cursusmateriaal: De commissie Vorming & Scholing boog 
zich over het momenteel beschikbare cursusmateriaal. Vele 
cursussen zijn in de loop der jaren verouderd-Om al het 
materiaal - opeen lijn te krijgen is de commissie al dit werk 
aan -het -standaardiseren. - - 

d) Topkadercursussen:' In april 1990 vond, in samenwerking 
met-de VVD, detopkadercursus 'Menselijk leven' plaats. 17 - 

JOVD-ers en 20 'VVD-ers bezochten deze cursus. Enkele onder-
werpen die tijdens deze cursus aan de orde kwamen waren: - 

genetische manipulatie, abortus, - euthanasie,  etc.  Hierbij 
werd'hèt liberalisme als uitgangspunt genomen. In oktober 
begonhen de' voorbereidingen, voor de in april 1991 te 'houden 
topkadercursus 'Allochtonenbelejd-'. - - - - - - 

e) Regionale kadercursussen: In overleg met de VVD zou er in 
1990 3 regionale kadercursussen JOVD-VVD als experiment 
plaatsvinden in de districten Utrecht, Brabant en  Gelder-  - 
land. Door organisatorische problemen zijn de 3 cursussen 
niet doorgegaan. Gelderland heeft de -cursus naar 1991 door-
geschoven.  

8.1 Congressen 

In 1990 heeft de pers in wisselende mate aandacht besteed 
aan de politieke output van onze congressen. Van het 
maart-congres is met name de voorzittersspëech door d 
kranten opgepikt. Hierin werd kritiek geuit op de wat 
passieve en Solistische koers van de VVD Tweede Kamer-
fractie. 

Het congres in juni scoorde publicitair- goed. Maar liefst 
acht da-gen lang werd aai onze uitspraken over commercieel 
draagmoederschap en polygamie aandacht bestéed. We haalden - - 
hiermee het ARP-nieuws op de radio-en in het televisie-
programma Tijdsein werd uitgebreid aandacht hieraan be-
steed. Verder scoorden we op. vele regionale radio-zndérs, - 

alsmede bij Net het- oog op morgen (NOS) en Veronica 'Nieuws 
Radio. De voorzittersspeech werd in mindere mate opgepakt. 
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In mei nam het CUJA het standpunt in dat naast de bestaan-
de militaire dienstplicht ook maatschappelijke dienst-
plicht zou moeten worden ingevoerd. De JOVD-reactie werd - 
tezamen met reacties van andere organisaties - door de 
regionale pers goed opgepikt. 

In de tweede -helft van mei bezocht een JOVD delegatie de 
parlementsverkiezingen in Roemenië. Zij genoten de status 
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AVRO's Televizier maakte werden in verband met de IRA-
aanslag in Roermond niet meer uitgezonden. 

In juni debatteerden oud-minister van Economische Zaken 
Van Aardenne en JOVD-.voorzittèr Mark Rutte over de te 
varen liberale koers in Nederland. Uitgebreid verslag 
hierover werd gedaan in de Volkskrant en het NRC-Handels-
blad, alsmede in een aantal 'regionale kranten.. 

In september werd door de TROS een nieuw radio-programma 
geïntroduceerd: TROS Kaéerbreed Extra. 'In dt programma, 
dat wekelijks op Radio 5 wordt uitgezonden, discussiëren 
vertegenwoordigers van JOVD, CDJA,  JS  en  JD  met de hoofd-
gast uit TROS Kamerbreed. Van de mogelijkhei4. voor de 
PJO's om zelf een onderwerp ter discussie werdeen keer 
gebruik gemaakt: in november stond de JOVD-nota over 
Normvervaging centraal. - .. 

ook was de JOVD in 1990 in verschillende TV-programma $ 
te zien. Voorbeelden daarvan zijn: 'Brandpunt. Politiek 
Café (KRO) en een praatprogramma met Ischa Meyer. 

Met wisselend succes werd van de ingezonden . brieven-
rubrieken en opinie-pagina's gebruik gemaakt. Artikelen 
over een voorstel van minister van Justitie  Hirsch  Ballin 
werd gepubliceerd ino.a. Volkskrant, Trouw, Parool en 
Algemeen Dagblad. Een uitgebreid artikel over dienstplicht 
werd geplaatst cp de oplulepagina van Trouw. In BP/De Tijd 
werd een brief geplaatst, n.a.v. de eerder gepubliceerde 
discussie tussen Van Mierloen Bolkestein, :waarbij de 
laatste weinig vernieuwend uit de vérf kwam. . ..-.., 

De-extra subsidie voor projecten  Locale  Participatie 
maakte het mogelijk een begin te- maken met  ht..  systema-
tisch stimuleren van PR en Voorlichting in afdelingen en 
districten.  

In de maanden september en oktober werd een drietal  locale  
PR/Voorlichting studiedagen georganiseerd, die.., door de 
deelnemers positief werden beoordeeld. Een vierde, studie-
dag zal voorjaar 1991 plaatsvinden. 

Tevens werd in de Brochurereeks  Locale  Participatie een 
brochure gewijd aan PR en Voorlichtingsmogelijkheden voor 
JOVD-afdelingen. 

In totaal zijn 16 buitenlandse activiteiten bezocht door 53 
leden van de JOVD. Daarbij hebben wij tevens hulp verleend 
aan de--Jonge Democraten. In twee gevallen konden de Jonge 
Democraten in onze delegatie participeren. In één geval 
ontvingen wij bijstand van het aan de Jonge demoôraten 
gelieerde  Liberal  Forum. 

Onderstaandeen iijstiet activiteiten die danwel georgani-
seerd zijn  door de JOVD, danwel bezocht zijn door JOVD-ers: 

3/5 januari: Bezoék  Michelle  Guttler van de Zuidafrikaanse 
jonge liberalen, onder begeleiding van ark Rutte en Frank 
Rohof. 
14/18 februari: Seminar in Utrecht met de J.CDS uit Spanje 
over Emancipatie. Deelnemers van de J.CDS waren Ester Garcia 
Tapias,Christifla Zurita,  Natalia  Jiminez, Adriana Pons en 
Milagros  Beltran.  JOVD-deelnemers waren Lotte van Aàlzuin, 
Eddy Eabben Jansen, Alex Veldhof, Jan Wei jers .en Marjolein 
Wilhelmy Dam sté. De organisatie van Nederlandse kant was in 
handen van het Utrechtse districtsbestuur. 
22/27 maart: Delegatie naar de verkiezingen in Hongarije - (_25 
maart).. Deelnemers waren Cor Schagen (delegatieleider), Jan 
Weijers,.Rogld Schoemakerss André Schuurman, Kaj Jalving,  
Bans-Peter Lassche, Michael van Turnhout, Martijn Spijk, 
Ernst Visser Martijn van Steeg ,Nini Schot, Wouter 
Keersemaker, Dirk Jan Wieringa, Arnoud Koers de Vries en 
Arjen Lok. 
6/8 april: IFLRY  Executive Committee  en  Extraordinary 
General Assembly  in Madrid, Spanje. Bezocht door de 
Internationaal Secretaris. 
25/30 april: Seminar over Jeugdbeleid naar aanleiding van de 
Derde Ministersconferentie van de Ministers voor Jeugdzaken 
van de leden van de Raad van Europa. JOVD-deelnemer was 
Ferry van Dijk. 
15/22 mei: Delegatie naar de verkiezingen in Roemenië (20 
mei). Deelnemers waren Boudewijn Wellink (delegatieleider), 
Karin Verschoor, Renée Verschoor, Wartijn Boeien, Arjen 
Albertz, Louise de Blécourt, Karin Tiggeloven  (JD)  en 
Cérolien Buddingh  (JD).  - 
2/5 juni: Conference  on' the Human Dimension  (van het CVSE-
proces) voor jongeren in Kopenhagen, Denemarken. Bezocht 
door Arnoud Koers de Vries. 
5/10. juni: Delegatie naar de verkiezingen in Tsjecho-
slowakije .(8 juni). Deelnemers waren Magritt de Waij, Arthur 
Kocken, Wouter  Fontaine,  Leo Vogelzang en Casper van Hooren. 
11/15 juni: LYKEC-seminar over  The role  of  the EC  in  the 
Europe  of  Tomorrow  in Straatsburg, Frankrijk. JOVD-deelnemer 
Was' Rogier van der  Sande.  
24 juni-15 juli: Training Course International  Youth Work  and  
Intercultural Learning  in Straatsburg, Frankrijk. JOVD-
deelnemer was Alex Stempels. 
5/7 juli: Bezoek Irma Rauta van de PNL-studenten uit 
Roemenië. 
12/15 juli: LYKEC-seminar over.  Tourism  in Bebden Bridge,  
Yorkshire,  Verenigd Koningkrijk.. JOVD-deelnemers waren Dick 
Cosijn en Robert-Jan Meulmeester. 
29 juli/1 september: Bezoek Radu Mazuru van de PNL-studenten 
uit Roemenië. 



COISSIE JQMGWBELEID VVD - JOVD 

In haar vergadering van 13 december 1990 heeft de commissie 
besloten os over het jaar 1990 een beperkt verslag uit te 
brengen, aangezien de commissie in 1990 slechts tweemaal heeft 
vergaderd. -: 

Middels dit schrijven wil de commissiE derhalve verantwoording 
afleggen van haar activiteiten in 1990 

Voortkomend uit de SWO VVD/JOVD 1990-1995 is de commissie in 
1990 ontstaan. Bij de instelling van de :C0]11misSie was de 
samenstelling:. 

L. Hermans - voorzitter -  
E. Balemans Tovb- - 
H. Gubbels - JOVD 
H. Kuipers. 1 JOVD- 
=7. A. :den:Ottelander VVD 
J. Reskes VVD 
N. de la  Rive  Box VVD 

In 1990 heeft er geen verandering plaatsgevonden in de 
samenstelling. 

De commissie heeft vergaderd op 15 februari 1990 te Utrecht en 
op 13 december 1990 te Amersfoort. - 

Tijdens de eerste vergadering ïS -H. -Gubbéls benoemd tOt 
secretaris. Gesproken is over- de '-taak van de -commissie én de 
opvang van jongeren in VVD en JOVD-. -In- de-tweede vergadéring, 
in aanwezigheid van de hoofdbestuurslédén van VVD en JOVD 
verantwoordelijk voor jongerenbeleid, is de discussie over  - de 
opvang-  an  jongeren voortgezet. 

De commissie is van oordeel dat binnen de grenzen van de 
gestelde taakstelling in artikel -3.2. -van de SWO 1990-1995 
slechts activiteiten zullen worden ontplooid en dat gezien de 
huidige situatie deze activiteiten beperkt zullen zijn. 
In 1991 -zal de discussie over de opvang van -jongeren worden 
vervolgd. 

Marcel Gubbels, 
secretaris. 

5 I1ERHATIONAAL JONG 

Het jaar 1990 kenmerkte zich door een grote internationale 
activiteit De voornaamste oorzaak was de omwenteling in 
Oost-Europa en de wijze waarop het internationaal secreta-
iaat daarop inspeelde. Er werden laagdreinpelige reizen naar 
de eerste Vrije verkiezingen in elk Oostbloklandgeérga-' 
niseerd. 

Daarnaast is de infrastructuur voor communicatie van de 
Otopn met de ubasisU grondig aangepast aan de langzaam 
gegroeide nieuwe situatie, waarin het district als communi-
catielijn voor internationale activiteiten niet meer bléek 
te werken. De communicatie tussen het internationaal secre-
tariaat en de leden van de vereniging loopt niet  seer  via de 
internationaal Secretarissen van districten of via de HB-
info, maar via de Internationale Nieuwsbrief. Door het 
aparte bestand van betalende abôrmees dat van 37 in maart 
groeide naar 107 per 31 december 1990, werd een effectieve 
communicatie vergemakkelijkt Dit temeer daar de abonnees 
regelmatig over actuele ontwikkelingen tussen de verschij-
ningsdata van de Nieuwsbrief door op de hoogte werden 
gehouden door beirondes van de leden van het Internationaal 
Secretariaat. 
De Internationale Nieuwsbríefverscheeñ in 1990 tien seal, 
en wel op 15 februari (ar. -1 in MB-info nr. 2), 15 maart 
(nr. 2), 1 mei (nr. 3), 4 juni (nr 4), 16 juni (nr. 5)i,l1 
september (ar. 6), 29 oktober (nr. 7), 17 november (nr. 8) 
en 24 december (nr. 9/10) 

De samenstelling van het internationaal secret1.ariaat werd 
geheel herzien en de werkwijze werd aangepast Voornaamste 
reden daarvoor was, dat het secretariaat twee jaar lang had 
gedraaid op een steeds kleiner: groepje mésén en dat het 
werk hen boven het hoofd ging groeien. Daarnaast speelde het 
gedwongen vertrek van de vorige internationaal secretaris. 
eenrol - 

Het Internationaal Secretariaat vergaderde in 1990 vijf 
maal, en wel op 26 februari, 27 april, 2 juni, 1 oktober en 
7 november. - 

Leden van het Internationaal secretariaat vertegenwoordigden 
de JOVD iñ/bnderhiélden contacten namens' de JOVD met: IFLRY, 
LYHEC,  IDEALS,  LIGN, EXIS, SIB,  NOVIB,EBN,JEFen 
AEGEE 

Ook werd veel aandacht besteed aan de interne PRO, middels. '  
tentoonstellingen op de congressen, het bezoeken door de 
internationaal secretaris van diverse afdelingen en distric-
ten en de internationale cursussen. 
Daarnaast werd getracht zoveel mogelijk samenhang met "bin-
nenlandse" projecten aan te brengen. Dit geschiedde door: 
- coördinatie met de activiteiten van de projectgroep 

Oost-West, waar de - internationaal secretaris een perma- 
nente uitnodiging voor had; 

- opname van internationale seminars in het programma van 
• de resolutie over ontwikkelingssamenwerking; - - 

- indiening van diverse elementen uit de resolutie "léven" 
als resoluties op het IFLY-congres. 



44 politièk-' secretaris  ITT  - projecten en projectgroepen 

a) DemOstáat/Justitie: Na afronding van de discussie over de 
Herziening Rechterlijke Organisatie, 'is de pràjectgroep zich 
bezig gaan houden met de discussie Over staatsrechtelijke 
vernieuwing. Mede naar aanleiding van  de'installatie van de 
Bij zonderé Commissie Vraagpunten onder leiding van Tweede 
Kamervoorzitter Deetman, heeft e prOjectgroep gemeend de 
Demostaãt-discussie te moeten hervatten. 

b) Minderhedenbeleid: In het kader van het project lokale 
participatie is in de tweede helft van het jaar de 'project-
groep Minderhedenbeleid opgericht. In eerste instantie zijn 
lokale en regionale thema-dagen ~ , afdelingen en districten 
aangeboden. Uiteindelijk is alleen in. bet district Brabant 
een succesvolle activiteit georganiseerd Vervolgens is een 
begin gemaakt met de voorbereiding van het 'novembercongres, 

c) LSOBA:'-' De JOVD is. vertegenwoordigd in de politieke 
jongerencommissie van LSOBA (Landelijke Samenwerking van 
Organisaties van Buitenlandse Arbeiders). Deze commissie 
volgt,  'de politieke agenda ten aanzien van het minderheden-
beleid. Over het beleid ten aanzien van de opvang van 
nieuwkomers heeft een, gesprek. plaatsgevonden tussen JOVD en 
LSOBA en Mevrouw Ginjaar-Maas, kamerlid voor de VVD. 

d) Jongerenplatform tegen racisme: In verband met de 7e' 
herdenking' van de. moord op  Kerwin  Duinme'ijer, in augustus, 
zijn diverse jongerenorganisaties op informele wijze nauwer 
gaan samenwerken en overleggen over racisme-bestrijding. Het 
Hoofdbestuur 'woonde bovengenoemde herdenking bij. 

e) Oost-West: De projectgroep Oost-Weát heeft zich bezig 
gehoudén met de voorbereidingen voor het congres in juni 
1991.' In juni 1990 zag een nota over de ontwikkelingen in ... 
Oost-Europa het licht. Later in het jaar werd ,de discussie  
over de concept-resolutie. gevoerd.' In verband met onder-
steunende activiteiten zijn contacten gelegd met het Insti-. 
tuut Clingendael. 

ACCOUNTA1TTS VERKlARING T R N  

Financieel verslag 1990 

1 OPDRACHT 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij het financieel verslag over 
1990 van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie gecontroleerd. 

2 VERKLARING 

Voor onze controle is het noodzakelijk dat wij kunnen steunen op een systeem 
van interne controle. Doordat de Organisatie VSU beperkte' omvang is zijnde 
met deze interne controle verband houdende functiescheidingen onvoldoende aan-
gebracht. 
Wij hebben derhalve de volledigheid en juistheid van de verantwoorde opbrengsten 
niet kunnen. controleren. 
Op grond van het vorenstaande hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen over de 
getrouwheid van de jaarrekening 1990 als geheel. 

Tevens delen wij u mede dat het Besluit Tijdelijke Regeling Bekostiging Jeugd-
hulpverlening is nageleefd. 



BALANS 

DEBET 

COMPUTER/MACHINES 

KANTOORINVENTARIS 

BANK ,GIRO 

ROPARCO/RENDEMENTSREKENING 

KAS 

DEPOTBEDRAGEN PTT 

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN 

EXTERNE LENINGEN 

VOORRAAD PROPAGANDA MATERIAAL 

VOORRAAD SECRETARIAAT MATERIAAL 

31/12/89 31/12190 

42281 

4341 

15743 

36617 

228 

850 

14644 

600 

8385 

--7943 

33826 

1796 

9384 

106891 

408 

890 

9945 

620 

6069 

- - 5641 

4 politiek secretaris  II  - projecten en projectgroepen 

a) ruimtelijke ordening/milieu (R0/Milieu): De projectgroep 
RO/Milieu heeft tot en met maart gewerkt aan de conceptreso-
lutie Ruimtelijke Ordening. Het onderwerp- Volkshuisvesting - 

is op het juni-congres apart behandelt. In de resolutie RO 
was te weinig aandacht besteed aan de paragraaf Volkshuis- - 

vesting. - In juni is de projectgroep uitgebreid met een 
aantal per59nen De voorbereiding vaneen conceptresolutie 
Milieu - kon gestart wthden. De deelonderwerpen Financiën, - 
Industrie, Verkeer en Vervoer, Energie en Burger.-en Milieu 
kwamen in de concept-resolutie aan de orde Als - - - - 

ondersteuning van de conceptresolutie is-  een toelichting en 
een reader samengesteld voor de afdelingen. De afdelingen 
konden deze informatie tijdens- de congresvoorbereiding 
gebruiken . Tevens is een rollenspel ontwikkelt. Alle - - - 
afdelingen konden hiervan gebruik maken. - - - - - 

b) onderwijs De projectgroep Onderwijs heeft het hele jaar 
aandacht besteed aan de voorbereiding van een conceptreso-
lutié bndetwijs. Op het maart-congres in 1991 is -een reso--- 
lutie aangenomen over Onderwijs. - 

De voorbereiding hield in dat projectgroepleden zich gingen 
verdiepen in deelonderwerpen- In de projectgroep werd - -,gedis-
cussieerd over politieke  issue's  met betrekking tot-- Onder-
wijs. Als ondersteuning van de conceptresolutie is een - 

toelichting en een reader uitgebracht. Afdelingen konden 
deze achtergrond informatie gebruiken bij de voorbereiding - 

van het congres. Tevens is een spel, te vergelijken met 
Triviant, ontwikkeld op het gebied van onderwijs. - - 

c) leven: Een onderwerp die de deelonderwerpen abortus, 
euthanasie, genetische manipulatie en gen-therapie bevatten. 
op het I juni-congres is - de resolutie Leven behandeld -en aan-
genomen De projectgroep had-  een conceptresolutie geschre- - 

ven. ook hiér werd een toelichting en een-- reader uitgegeven. 
Het prpject bij. dit onderwerp werd een excursie naar een 
ziekeithuS. Eije afdeling kon deze excursie zelf organi-- 
sereri. 

--: - - - - - - - - - - 

d) Aletta Jacobs Medio november is deze projectgroep 
opgericht met als doelstellingen: - 

1) Mèèr vrouwen actief krijgen. 
Zo'n 30% van de JOVD-leden is vrouw. Die 30% komt niet terug 
in het kader. 
2) Meer vrouwen lid maken van de JOVD. 
Gezien de verhouding man-vrouw in de samenleving zou zo'n 
50% van de JOVD-leden vrouw kunnen zijn. 
De projectgroep bestaande uit vier vrouwelijke leden is in 
het verslagjaar begonnen met een oriëntatie en een analyse 
van de problemen met betrekking tot de voor ogen staande 
doelstellingen. 



In het kader van de lokale participatie actie, heeft' de  PG  - een 
brochure geschreven. Deze bevat tal van tips voor afdelingen voor 
het organiseren van lokale activiteiten met betrekking tot het 
jongerenbeleid. De brochure was eind 1990 gereed. 

e) Belastingen: De projectgroep belastingen is in mei 199Ö 
begonnen met- het kritisch doorlichten van het belastingstelsel. 
Het doel hiervan is het schrijven van een nota die in 1991 naar 
buiten zal worden gebracht. In deze nota zullen voorstellen 
worden gedaan die onder andere als doel hebben het stelsel te 
individualiséren èn te vereenvoudigen. 

f) Jongerenplatform: Het Jongerenplatform-is een overlegorgaan 
van politieke jongerenorganisaties, vakbewegingsjongeren en 
enkele andere jongerenorganisaties. Het platform houdt zich 
vooral bezig niet sociaal-economische onderwerpen. De JOVD was op 
alle 1 ,ergaderingen van het platform actief vertegenwoordigd. 
In 1990 heeft het platform diverse persberichten naar buiten 
gebracht, onder andere over de studiefinanciering. Daarnaast is 
in oktober 1990 het Jongerenmanifest uitgebracht, niet gezamen-
lijke standpunten over hèt arbeidsmarktbeléid ten aanzien van 
jongeren, de inkomensvoorziening voor werkloze schoolverlaters 
en de -studiefinanciering. Het manifest werd aangeboden aan de 
voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer. - 

CREDIT - - --- - 
- 

- 
KAPITAAL JOVD 105087: 84656 

VOORUITONTVANGEN-- BEDRAGEN - - -. 4070 - 6084 

TE BETALEN BEDRAGEN 16907 32652 - - 

GELDEN AFDELINGEN 
- 353 353  

LEASE VERPLICHTINGEN -25645 20340 - 

RISICORESERVE - 9337 

SALDO VERLIES 
- 

- 
- -/- 20430 

- 

SALDO WINST - 22038 



4.2 nolitiek secretaris I - projecten en projectgroepen - 
a) Jeugdwerkgelegenheid: Eind 1988 is de projectgroep  (PG)  
Jeugdwerkgelegenheid in het leven geroepen. Het doel van deze  PG  
was het bestuderen van het overheidsbeleid ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid. Met name richtte men zich op het Jeugdwerk-
garantieplan en op de organisatie van het arbeidsvoorzienings- 
beleid. -- 

In mei 1990 publiceerde de JOVD een door deze  PG  samengestelde 
nota. Deze werdmede in gesprek met kamerleden voorbereid. In- de. 
nota werd ondermeer de tripartisering van het arbeidsvoorzie-
ningsbel-eid afgewezen en werd er voor gepleit dit beleid onder 
te brengen bi) de gemeenten 
De belangrijkste standpunten uit de nota zijn in de vorm van een 
motie voorgelegd aan het november-congres van de JOVD. Daar ' werd 
deze motie niet aanvaard. (Maar na enkele vooral redactiônele 
wijzigingen -en een splitsing van de motie in twee moties, ging 
het congres er in maart 1991 Wel mee akkoOrd.) 

b) Ontwikkelingssamenwerking: De projectgroep Ontwikkelings-
samenwerking, opgericht in 1989, heeft zich in 1990 vooral 
gericht op de principiële uitgnspnnten en de organisatie van de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Een concept resolutieover 
deze onderwerpen en een. bijbehorende -nota werden juni 1990 
uitgebracht. . 

. 
- 

Bovendien is veel aandacht besteed aan de- bijbehorende flanke-
rende activiteiten. In de districten zijn, door hetECO gesub-
sidieerde, weekend cursussen georganiseerd Tijdens deze cursus-
sen zijn ondermeer videobanden vertoond, werd het wereldhandels- - 

spel gespeeld en waren er lezingen van externe deskundigen. 
De resolutie werd behandeld tijdens het november congres, waar 
deze na amendering werd aangenomen. Minister Pronk van onwik-
kelingssamenwerking was als spreker aanwezig op dit congres, dat 
verder werd opgeluisterd door stands van o.a. de derde wereld 
winkel en een uitstalling van foldermateriaal. Zoals gebruikelijk 
is de resolutie vervolgens naar betrokken politici en organsaties 
toegezonden. 

c) Sociale Zekerheid : Om te bereiken dat de JOVD weer een duide-
lijk standpunt over het gewenste stelsel van sociale zekerheid 
zou bepalen, is eind 1989 een projectgroep over dit onderwerp 
gestart. Deze  PG  heeft een uitgebreide motie voorgelegd aan het 
juni congres van de JOVD, met daarin het voorstel voor een mini-
stelsel van sociale zekerheid. De motie werd behandeld in een 
aparte filosofische werkgroep, met inleidingen van enkele des-
kundige sprekers. Vervolgens werd de motie, met enkele wijzi-
gingen, aangenomen. 
Het Centraal Planbureau heeft medegedeeld bereid te zijn het plan 
in 1991 door te rekenen. In afwachting daarvan is de projectgroep 
blijven voortbestaan. 

d) Jongerenbeleid: Jongerenbeleid is één van de twee resolutie 
onderwerpen van het JOVD congres in november 1991. Om deze reso-
lutie en de bijbehorende activiteiten voor te bereiden is de 
projectgroep Jongerenbeleid in april 1990 ingesteld. In de reso-
lutie zullen diverse onderdelen van het jongerenbeleid aan de 
orde komen, zoals jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid en jonge-
renhuisvesting. 

ÎPELICHTIWG OP DE WLRS PER 31 DECEJBER 190 

DEBET 

COMPUTER/MACHINES 

Deze post wordt weergegeven tegen de boekwaarde. 

Aanschafwaarde 85845 
-/- afschrijvingen : 52019 

Boekwaarde 33826 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 ¼ van de aanschafwaarde 

KANTOORINVENTARIS 

Deze post wordt weergegeven tegen de boekwaarde. -: 
Aanschafwaarde : 46485. 
-I- afschrijvingen : 44689 

Boekwaarde : 1796 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 ¼ van de aanschafwaarde 

ROPARCO/RENDEMENTSREKENING 

Eén van de doelstellingen op financieel gebied het afgelopen jaar, Is het 
verruimen van de liquiditeitspositie geweest. Er is een actief beleid 
gevoerd om de verschillende rekening-courant saldi zo laag mogelijk te 
houden en het saldo op de ROPARCO/RENDEN NTSREKENING zo hoog mogelijk. 

DEPOTBEDPAGEN 

Het depotbectrag bij de PTT is verhoogd als gevolg van een toename van het 
postverkeer via de frankeermachine op het Algemeen Secretariaat. 

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 

Deze post wordt grotendeels gevormd door nog te ontvangen subsidies, 
advertenties en rente. 

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN 

Deze post bevat de vooruitbetaalde servicekosten aan de verhuurder van het 
Algemeen Secretariaat. 

tz 

Deze voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. 
Indien de goederen minder waard zijn dan de inkoopprijs is een lagere 
waardering genomen. 



REIIT 

KAPITAAL JOVD 

Kapitaal 1/1 90 : 84657 
correctie - accountant 9 -. 

84666 

winst 1990 22046 
risicoreserve - . 9337 

Kapitaal 31/12 90 116049 

VOORUIT0NTVAJGEN BEDRAGEN 

Deze post bevat de vooruitontvangen 
de contributies voor 1991 die reeds 

TE BETALEN BEDRAGEN 

subsidie voor het Hongaren-seminar en 
in 1990 zijn:ontvangen. 

Deze post bestaat uit nog te betalen declaraties, rekeningen. betreffende 
lokale participatie, internationale cursus, PTT, - afdrachten contributies en 
Dri'emasterrekening. 

 

GELDEN AFDELING 

Dit betreft de kas van de afdeling z-w 
beheer is gegeven. Deze kas is in 1991 
afdelingsbestuur overgedragen. 

LEASEVERPLICHTINGEN 

Utrecht diè bij het Hoofdbestuur in 
inmiddels weer aan het nieuwe 

Deze post bevat de leaseverplichtingen die wij zijn aangegaan voor de 
nieuwe copyprinter en het copieérapparaat. - - - 

RISICORESERVE 

Net ingang van  januari-1990 kunneride PJO's bij eenpositief 
jaarresultaat een risicoreserve vormen. Deze risicoreserve bedraagt 5 % van 
de jaarlijks te ontvangen subsidie van WVC. Er is een iiaxiinuin aan verbonden 
van f1. 500000,--.. maar het dunnE nog wel even voordat we die grens 
bereiken. 

JAARRESULTAAT 
. 

Hetjaarresultaat is uitgekomen op een winst van.,2038,--. - 

Hierbij moet worden, opgemerkt - dat als er geen ,nIsicoreserves was gevormd, 
het. jaarresultaat was uitgekomen op een winst van 31375. De omvang van bet 
verwachte resultaat is reeds medegedeèid in de eerste EB-info van dit jaar. 

een indrukwekkende congresrede. Daarna vond een debat. over 
Zuid-Afrika plaats. 
Het district Brabant verzorgde op zondag het alternatief 
programma over het onderwerp Strafrecht. 

b)N50: -• 
-- 

l. De JOVD was in 1990 niet in het bestuur van N50vertegen-
woordigd Het lijkt er echter op dat de inspanningen van het 
hoofdbestuur om daar verandering in aan te brengen vruchten 
gaan afwerpen. 

2. De JOVD was in de Algemene Vergadering in 1990 vertegen-
woordigd door Joost otterloo en Eduard A.H. van der Biezen. 

3. Al enige tijd bestonden er van de zijde van de JOVD. plannen 
om in H50-verband een project op te zetten over dienstplicht. 
Na aanvankelijk scherpe en felle discussies is het er toch van 
gekomen. In de periode van maart tot oktober 1990 is dit vorm 
gegeven door de samenstelling en uitgave van het zevende 
nummer van Choice, onder de titel: 'In dienst, liever niet, 
niets liever. Deze choice werd mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van het Ministerie van Defensie en verscheen in een 
oplage van 92.000 exemplaren. 

...Eduard van der Biezen droeg zijn werkzaamheden voor de 
Redactieraad van Choice in- maart over aan Koen Petersen. 
Een steeds groeiend aantal JOVD-ers wordt actief als 
projectleider van M50-  voor werkdagen op het Binnenhof of voor 
werkdagen op- het-  gemeentehuis. 

c) Contacten met andere PJO's en politieke partijen: In 1990 
vond weer de jaarlijkse ontmoeting tussen het JOVD hoofd- 
bestuur en de -fractie plaats. Voor het eerst vond een 
gesprek tussen het JOVD hoofdbestuur en de fractie van D66 
plaats. ook het etentje van den delegatie van het Hoofdbestuur 

- - met de fractievoorzitter van de JOVD in de Tweede Kamer mocht 
dit jaar doorgang vinden. 
De congressen en vergaderingen van collega jongerenorga-

- -. - nisaties werden regelmatig met bezoek van hoofdbestuursleden 
- vereerd. Een delegatie van het hoofdbestuur bezocht het 
?opheffingscongres" van de PPR-jongeren in  Austerlitz.  1. 

d) Lokale Participatie: In het kader van de gemeenteraads-
verkiezingen en daarbij gesteund door een doelsubsidie van het 
ministerie van WVC heeft de JOVD zich in 1990 in het bijzonder 
bezig gehouden met het organiseren en stimuleren van 
activiteiten op lokaal niveau. Centraal - daarbij stonden 

.-.:,activiteiten die in relatie stonden :met -de directe leéf om-
.-.geving.. In--het kader daarvan zag een zesdéligebrochurereeks 
het licht. 

e) Des Indes Beraad: Dit is een beraad genoemd naar het Haagse 
hotel Des In-des waar het beraad pleegt plaats te vinden. Het 

-- karakter. - van het beraad :is vertrouwelijk én 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 dat beraad wordt georganiseerd door de JOVD 



- .je)AJIu 

REStJLTANREjflij 
1989 1990 BUDGET 1990 

UITGAVEN 

400 HUUR KANTOOR 20625 22267 23000 410 SERVICE KOSTEN 2480 2480 2500 

411 .APSCKRKOSTEN CONPtJTERS/NACHfl5 8201 11832 11000 416 AFSCHRKOSTEN KANTOORINVENT. 6127 2553 3000 

415 KAMER VAN KOOPHANDEL STATth'ENBEHEER 229 1864 1000 

420  GEE : 1793 3150 2250 
430 ONROEREND GOED BELASTING 

- 199 198 250 

431 GEBRUIKSKOSTEN KANT.  APP.  6843 3281 5000 

440 KOSTEN PROPAGANDANATERIL 10176 4834 7500 

450 KNIPSELKRANT 1391 1093 750 

462 CONTRIBUTIE IFLRY 2117 2079 2000 463 DES INDES 988 730 700 

470 PORTO VERENIGING 
- 9523 4992 7500 471 KANTOORARTIKELEN 8955 6751 7000 472 TELEFOON AS 6262 5506 6400 473 KANTINEKOSTEN 1856 1788 1500 

474 REISKOSTEN ALGEMEEN SECRETARIS 1272 127 800 475 REISKOSTEN VRIJWILLIGERS 301 609 300 

476 VERZEKERINGEN 
- 

-. 334 90 500 

480 RESULTAAT EB-INFO 
- 1494 2457 1200 

42 RESULTAAT LÊF 1320 1612 1000 

490 LEASEKOSTEN 303 1816 1750 

500 - INTERNATIONAAL 15027 2881 2250 

510 H0oFDBESjUUR 26179 
510 REISKOSTEN EB 14124 10000 
511 TEL,COPIE,PORTO HE 5635 6000 
512 REPRESENTATIE RB 1434 1750 

a) Congressen: In 1990 vonden traditiegetrouw drie congressen 
plaats. Naar aanleiding van de Breukvlaknotitie is in 1990 
begonnen met het behandelen van twee resoluties per congres. 
ook nieuw naar aanleiding van voornoemde notitie was de 
zogenaamde Filosofische Werkgroep, in de wandelgang "Rutte-
Werkgroep" genoemd. 

17 en 18 maart in Deventer. 

De congresonderwerpen waren Ruimtelijke Ordening en Emanci-
patie. De door de hoof dbestuurspro jectgroep opgestelde 
Emancipatieresolutie werd Weggestemd. De filosofische werk-
groep ging over: "het einde van de geschiedenis", het essay 
van Fukuyania.. Hierover werd gediscussieerd door de Groningse 
VVD-gedeputeerde (en oud JOVD-Voorzitter) Johan W. Reskes en 
drs Hubert Smeets, politiek redacteur van het NRC-Handelsblad. 
De congrestoespraak werd gehouden door mevrouw A. Jorritsma-
Lebbink, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
's-Avonds vond ook nog een debat over medische ethiek plaats, 
waar o.a. aan werd deelgenomen door N. Leerling, fractie-
voorzitter van de RPF in de Tweede Kamer. 
Op de zondag van het congres werd in het kader van het 'alter-
natief programma' een discussie georganiseerd met vertegen-
woordigers van de  JS-  en de 3D over een half jaar christen en 
sociaal-democratisch kabinetsbeleid. 

16 en 17 juni te Haren, 

Tijdens dit congres stond de resolutie 'Leven' centraal. Een 
ook tijdens dit congres behandelde motie over alternatieve 
relatievorming werd berucht. De filosofische werkgroep discus-
sieerde over een uitgebreide motie die een nieuw stelsel van 
sociale zekerheid tot onderwerp had. In deze werkgroep wis-
selden mr P.F. van  Loo  (hoofddirecteur Sociale Verzekeringen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), 
Robin Linschôten (VVD-Tweede Kamerlid en oud-JOVD hoofd-
bestuurslid) en Saar Boerlage (oud-voorzitter van de PSP) van 
gedachten - 

Het congres werd toegesproken door Erica Terpstra, VVD 
Tweedekamerlid. Zij liet zich ook bij de voetbalwedstrijd 
Nederland-Engeland niet onbetuigd. 
Het alternatief programma op zondag behelsde een discussie 
over meisjes en economische- zelfstandigheid. Deelnemers werden 
afgevaardigd door het Breed Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid en de CNV-jongeren. 

17 en 18 november te Deventer. 

Het veelomvattende onderwerp "Ontwikkelingssamenwerking" stond 
dit congres centraal. De discussie in de filosofische werk-
groep ging over de "Stimulerende Staat" (een concept van oud-
VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve) en werd geleid door VVD 
Tweedekamerlid en oud-JOVD vice-voorzitter Jan-Kees Wiebenga. 
De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, hield 



Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvervangende leden van de Redactieraad: 
leden: Jan van Zanen.,,. (1991, niet herbenoembaar) 

Hans Deden: (1991, herbenoembaar) 
Julius Remargue (1992, niet herbenoembaar)  

ply,  leden: Ernst van Splunter (1991, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar) 
Bas Bakker (1993, herbenoembaar) 

En het jaar 1990 is uitspraak gedaan in een al in 1989 inge-
diend bezwaarschrift: Rutte versus Römel.ingh, hoofdredacteur 
Driemaster; Rutte's bezwaarschrift werd deels niet ontvanke-
lijk, deels ongegrond verklaard. 
Verder-diende in. 1990 één bezwaarschrift: W. Röxnelingh ging 
in berdep tegen zijn ontslag uit de redactie van Driemaster. 
Het lukte de Redactieraad niet om in 1990 al een uitspraak 
te doen., 

.3-4  Kascommissie 

Vanaf 1-„januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats- 
vervangende ledenvan de kascommissie: 
leden: Marcel Gubbels  

Ernst Visser  
ply,  leden: Jan van der Laag  

Annette  Nijs 
Jan Kees Martijn 

Deze leden onderzochten de stukken betreffende het geldelijk 
beheer inhét. boukjaar 1989. 
Vanaf 16 junI 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvérvarigende leden van de kasconunissie: 
leden: Ernst Visser, : 

Marco .Fikkee T 

Jan Kees Martijn (tot zijn benoeming als hoôfd- 
bestuurslid op 17 november 1990). 

plv.,  lëdën.... Jan van der Laag 
Luc Spin T 

Ferry van Dijk 
Deze leden zullen de stukken betreffende het geldelijk 
beheer in het boekjaar 1990 onderzoeken:. 

520 ACCOUNTANT 10927 5492 8000 

521 REISKOSTEN PENNINGMEESTER 2417 1144 2000 
522 VERWERVING CONTRIBUTIES, DONATIES 1627 1397 1000 
523 BANKKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN 311 1729 500 
524 KOSTEN KASCOMMISSIE 80 45 50 
525 KOSTEN INCASSOBUREAU. : • 

. 500 450 

530 ADVIESRAAD/DEELRADEN 1466 2100 3300 

540 KOSTEN ORGANISATIE 1985 1332 1600 

542 KOSTEN FILM 4953 - - 

550 KOSTEN PR 
- 

2173 1804 1450 

560 V&S DISTRICTEN/AFDELINGEN 9830 8930 14000 

580 DRIEMASTER 2799O. 24798 30000 

590 LONEN 47558 : 39979 40500 

600 CONGRESSEN 9488 10004 7500 
610 SWO-CONTACTEN 493 255 1000 
620 LUSTRUM - 

6101 - - 

6201 DIR KM PROJECT LOKALE PARTICIPATIE - 53638 59750 

630  P&L-ACTIVITEITEN 3034 - 3300 

650 POLITIEKE PROJECTGROEPEN 6428 6964 7500 
654 POLITBUREAU 971 582 1000 
655 DIVERSE POLITIEKE KOSTEN 1425 1536 600 
656 DENKTANK 472 349 500 
658 ABONNEMENTEN, CONTR. POL 1321 210 250 

825 JOS 194 101 100 
900 -ONVOORZIEN 3365 1355 8000 
910  EATEN  EN LASTEN VOORGAANDE JAREN - 4825 - 

-920 RISICORESERVE - 9337 - 

TOTAAL . 278607 305627 299750 



INKOMSTEN 

800 ADVERTENTIE INKOMSTEN DRIEMASTER 1Z00 1200 0 

801 SUBSIDIE WVC 206273 186741 182000 
8011 1 SUBSIDIE LOKALE PARTICIPATIE - 59750 59750 
802 DONATIE VVD 10000 10000 10000 

830 CONTRIBUTIE 1988 351 - - 

840 CONTRIBUTIE 1989 28941 - - 

845 CONTRIBUTIE 1990 - 33123 35000 
860 DONATIES 690 1354 2000 
870 RENTE OPBRENGSTEN 3881 5601 3500 

880 OPBRENGST VERKOOP PROPAGANDAHAT 6842 &5I5 7500 

881 OVERIGE BATEN 
- - 1343 - 

TOTAAL 278607 305627 299750 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren leden 
en plaatsvervangende leden van de Eerste Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
leden: Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 

Jan van Gilse (1992, herbenoembaar)  
Annette  Nijs (1993, herbenoembaar)  

ply  leden Max Visser (1991, herbenoembaar) 
Eli Leenaars (1992, niet herbenoeinbaar) 
Jan van Zanen. (1993, niet herbenoembaar) 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Tweede Kamer van de Commissie van 
Beroep: 
leden: Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar) 

Jan van der Laag (1991, herbenoembaar)  
Guy  Kerpen (1992, herbenoembaar) 

plv leden:  Wander  Blaauw (1990, niet herbenoembaar) 
Joost van Gilse (1991, niet herbenoembaar) 
Wim Hoving (1992, niet herbénoemhaar) 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 warén1 leden 
en plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
leden: Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar)  

Guy  Kpen (1992, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1993, niet herbenoembaar)  

ply,  leden: Joost van Gi1se (1991, niet herbenoembaar) 
Wint Hoving; (1992, niet herbënoembaar)  
Annette  Nijs (1993, herbenoembaar) 

Er dienden in het beroepsjaar 1990 vijf beroepszaken, één 
bij de Eerste Kamer en vier bij de Tweede Kamer van de 
Commissie van Beroep: 
1. (EKCvB): F. Akkerma en R.  Niemeyer  vochten hun ontzetting 
uit het lidmaatschap aan in hun beroep tegen het hoofd-
bestuur. De EKV3 lukte het niet om in 1990 hier een uit- 
spraak over te doen. - - 

2. (TKCVB): De afdeling Maas & IJssel werd in het gelijk 
gesteld in hun beroep tegen het hoofdbestuur, dat had 
besloten om de fusie tussen Maas & IJssel en Rijn & Gouwe 
niet goed te keuren. 
3. (TKCvB): J.R.L. de Kaszo van Tecso ging in beroep tegen 
een besluit van het afdelingsvergadering van 's Gravenhage 
en werd door de TXCv5 in het gelijk gesteld. 
4. (TKCvB): De afdeling 's  Hertogenbosch  wist met haar 
beroepsschrift de districtsvergadering van Brabant ongeldig 
te verklaren, de daar genomen besluiten niet rechtsgeldig. 
5. (ThCrB): Een tweede beroep van de afdeling 's  Hertogen-
bosch  tegen district Brabant werd ongegrond verklaard. 

3.3 Redactieraad 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Redactieraad: 
leden: Hans Deden (1991, herbenoembaar) 

Julius Remarque (1992, niet herbenoembaar)  
ply,  leden: Jan van Gilse (1990, niet herbenoembaar) 

Jan van Zanen (1991, niet herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar) 

VERLIES 

WINST 

20430 

22038  



UITG?VE 
411 EN 416 AFSCHRIJVINGEN 

Er wordt afgeschreven volgens de WVC-norm van 20 % van de aanschafwaarde. 
411 is toegenomen door de verwerking van de geleasde machines. 

415 k.vk. STATUTENBEHEER  

Deze kosten zijn zo hoog doordat er een statutenwijziging heeft 
plaatsgevonden. ( notariskosten). 

420 0EH 

Er heeft een onverwachte stijging van de tarieven plaatsgevonden. Bovendie 
was de eindafrekening hoog als gevolg van een hoger verbruik. 

431 GEBRUIK KANTOORMACHINES 

• Er is dit jaar minder schade en onderhoud geweest aan de kantoormachines. 

440 KOSTEN PROPAGANDAMATERIAAL 

De kosten van het propagandamateriaal zijn ruim onder de begroting 
gebleven. Het Hoofdbestuur heeft ervoor gekozen om het assortiment te 
beperken tot gangbare en snel verkoopbare artikelen, een conservatiever 
inkoopbeleid en een beter verkoopbeleid dus conform de toezeggingen bij de 
resultatenrekening van 1989. - 

450 KNIPSELKRANT 

Hoewel de kosten al lager zijn dan in 1989 als gevolg van een ander 
abonnement, zijn de kosten toch boven het budget uitgekomen als gevolg van 
een grotere publiciteitsscore. 

-. 470 PORTO VERENIGING 

)e portokosten van het secretariaat zijn onder hun budget gebleven aïs 
gevolg van een stringenter doorbelastingsbeleid. Bovendien is geprobeerd 
alles zoveel mogelijk als bijlage bij bestaande zendingen te versturen. 
aantrekkelijker tarief). - - 

474 er 475 REISKOSTEN ALGEMEEN SECRETARIS EN VRIJWILLIGERS 

Deze kosten zijn totaal onder hun budget gebleven doordat de Algemeen 
Secretaris in Amsterdam is gaan wonen. Wel heeft de Algemeen Secretaris 
meer vrijwilligers moeten laten komen op het secretariaat om het werk op 
tijd af te krijgen. 

VERENIGINGSO 

3.1 Adviesraad 

In 1990 heeft de Adviesraad het hoofdbestuur over vele 
onderwerpen van advies gediend. Dè Adviesraad vergaderde dit 
jaar driemaal, en wel op de volgende data en plaatsen: 
6 januari te Amsterdam 

14 maart te Amsterdam 
9 september tb Amsterdam 

De Adviesraad bestaat uit: 
- de leden van het hoofdbestuur; 
- de voorzitters van de districten; 
- een tweede vertegenwoordiger uit ieder district (conform 
artikel 49.2 sub b Huishoudelijk Reglement); 
- buitengewone leden. 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren buitengewoon lid 
van de Adviesraad:  
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). 

Vanaf 16 juni 1990 tot en met 31 december 1990 waren buiten-
gewoon lid van de Adviesraad:  
Guy  Kerpen (1991, herbenoembaar) 
Leo Pieter Stoel (1991, herbenoembaar) 
Jeroen Princen (1991, herbenoembaar) 
Bernard Wastiaux (1991, herbenoembaar)  
Annette  Nijs (1992, herbenoembaar) 
Jan van der Laag (1992, herbenoembaar). 

De Adviesraad kende in 1990 een viertal deelraden. De VVP-
deelraad en de Internationale-deelraad zijn samengevoegd en 
kwam bijeen op 1 april en 28 oktober te Amsterdam. De WO-
deelraad kwam bijeen op 21 januari en 24 oktober te 
Amsterdam. De V&S-deelraad kwam bijeen op 3 juni, 30 juni en 
15 december te Amsterdam. De Secretaris-deelraad tenslotte 
kwam bijeen op 15 oktober te Amsterdam. 

3.2 Commissie van Beroep 

Vanaf 1 januari 1990 tot 16 juni 1990 waren leden en plaats-
vervangende leden van de Eerste Kamer van de Commissie van 
Beroep: 
leden:  Wander  Blaauw (1990, niet herbenoembaar) 

Eric Balemans (1991, herbenoembaar) 
Jan van Gilse (1992, herbenoembaar)  

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



nummer: datum; bijlage: 

476 VERZEKERINGEN 
-- - - 1 25 januari adressenvraagbaak 

Bij de post verzekeringen zijn de kosten onder het budget gebleven doordat 2 15 februari nota "Voorlichting en PR 190" 

een aantal afdelingen uit de verzekering zijn gegaan in verband met 3 maart congresboek voorjaarscongres 
9 april organisatievraagbaak opheffing of fusie. .- 

5 4 mei Memo (informatieblad van 1450) 

480 HB-info 
6 1 juni congresboek zomercongres 
7 30 juli adressenvraagbaak 

Het totale budget voor ce HB-inf o is 1200,-. Net  resultaat bedraagt 8 5 oktober 
9 1 november congresboek najaarscongres 2457,--. Deze overschrijding is te danken aan een stijging van de porto- en 10 22 december politieke adressenvraagbaak. drukkosten alsmede een toename van het aantal bladzijden van de  NB-Info. 

Het aantal abonnementhouders C:. q. bestuursleden wat de RB-info ontvangt is - - - 

licht gestegen, echter steeds meer mensen ontvangen het blad uit hoofde van 
hun functie en niet als betalende abonnee. Inmiddels is de contributie 
verhoogd tot 25,--. 

482 LEF 
 

In 1990 is er al gevolg van de problemen rond LEF geen volledig 
abonnementsgeld in rekening gebracht. Vermeldenswaardig is dat het 
negatieve resultaat nog beperkt is door inspanningen van de LEF redactie om 
advertenties binnei te halen. Dit is gelukt-tot een bedrag van 500,--. Dit 
bedrag is reeds verwerkt in dit resultaat. Voor 1991 is een hoger bedrag 
voor LEF vrijgemaakt in de begroting. ook zal -er wmèr èen volledig- - 

abonnementsgeld in rekening worden gebracht. 

490 LEASEVERPLICBTINEGEi 

Zie ook 431. Voor de kantoormachines is een leasecontract afgesloten. Dit 
contract bestaat uit een koop- en een huurelement. Het budget was te laag 
vastgesteld. 

500 INTERNATIONAAL -  -- 

In tegenstelling tot 1989 is het in 1990 betsr---gegaan-  -met dfiñanciên van_ - 

het Internationale cluster. Een stingentere budgetbeheersing heeft er voor - 

gezorgd dat Internationaal geen onverwachte tegenvallers heeft gekend 
De overschrijding van het budget dit jaar is te wijten aan een aantal 
onverwachte doorbelastingen aan het eind van het jaar. Deze zijn meestal - 

moeilijk beheersbaar. Bovendien isdoor autoschade één van de -.. -. 

georganiseerde reisjes duurder geworden dan begroot. - 

510. 511. 512 HOOFDBESTUUR 
- 

- 

Net als vorig jaar zijn de cverschrijdingen van het Hoofdbestuur te wijten -- - 

aan een toename van de reiskosten In 1990 is er een distriCtenoiide 
geweest die vrij veel aan reiskosten heeft gekost. Bovendien is het 
Hoofdbestuur veelvuldig op pad geweest naar afdelingen en districten. - •- 

Daarnaast heeft bijna het hele Hoofdbestuur gedurende de zomervakantie -- 

doorgewerkt wat in vorige jaren veel minder het geval was. Ook de .- 

voorbereidingen van het lokale participatie project en de ondersteuning van 
het Algemeen Secretariaat hebben een extra aanslag op dit budget gepleegd. - - 



a.- ALGEMEEN SECREThRI 

2.1 Personele bezettin 

In 1990 heeft de JOVD verschillende werkneemsters in dienst 
gehad. 
Hanna van Thal-Bertelkamp is sinds 1987 in dienst in'het 
kader van de Wet 'Vermeend-Moor' (Maatregel Langdurig 
Werklozen). Zij werkte 27 uur per week. 
Monique Wijchers, die sinds juni 1989 bij de JOVD werkzaam 
was, heeft haar dienstverband per 1 maalt 1990 bedindigd. 
Zij werkte 30 uur per week Zij werd vanaf 1 maart 1990 
opgevolgd door Sandra Kloostérmãn, die 20 uur in de week 
werkte. Sandra heeft per 31 december haar dienstverband bij 
de JOVD beëindigd. 
Afgelopen jaar heeft de JOVD ook gebruik kunnen maken van de 
diensten van het bureau Maatwerk. In het kader van de 
Tijdelijke Voorziening - Gemeentelijke jeugdWerkgelegenheids 
- initiatieven (TV - GJW) is Fatima Bouhkrouf vanaf 19 maart 
voor 19 uur bij ons werkzaam geweest. 

2.2 Werkzaamheden 

Veel activiteiten verliepen ook in 1990 via het algemeen 
secretariaat, nog steeds gévestigd op Prins Hendrikkade 104: 
te Amsterdam. Een globaal overzicht van-. de taken en• werk-
zaamheden die zijn uitgevoerd volgt hieronder 

- het bijhouden van het register van leden, landelijke 
begunstigers en relaties; - 

- beheer van het archief ''' de veréniging; 
- het voorbereiden van 'de vérgaderingën van het hoofd-

bestuur, het dagelijks bestuur, de adviesraad en de 
algemene vergadering, alsmede de verslaglegging hiervan; 

- het 'behandelen van de correspondentie; 
- het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en 

notities van projectgroepen, commissies en het hoofd-
bestuur; 

- het fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging 
en,,externe instanties; 

- het verzenden van informatie (-pakketten) aan belang-
stellenden van de JOVD; 

- het uitgeven van het informatiebulletin van het hoofd-
bestuur: HB-info; 

- het, uitgeven van congresboeken; 
- ondersteunende diénsten verlenen 'voor congressen en 

andêre activiteiten- 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatie- 

materiaal; 
- het stencilen van afdeliñgs- en districtsbladen, sinds 

-1990,als serviceverlening naar de vereniging; 

RB-info ''- 

Het informatie- en mededelingenbulletin van het hoofd-
bestuur, HE-info, verscheen in 1990 tien maal. Naast de vele 
informatie in de RB-info zelf, werd er ook negen maal een 
bijlage meegestuurd: 

Gelukkig zijn er minder kosten voor 511 en 512 gedeclareerd. 
In de toekomst zal het reiskostenbudget veel minder zijn als gevolg van de 
OV-Studentenkaart. - 

520 ACCOUNTAM 

Deze kosten zijn flink lager dan in 1989 en het budget van 1990, Dit komt 
doordat de Landelijk Penningmeester de loonadministratie zelf heeft gedaan 
en er een aantal afspraken met de accountant zijn gemaakt. 

521 REISKOSTEN PENNINGMEESTER 

De Landelijk Penningmeester heeft een aantal zaken verricht vanuit zijn 
Financiële Secretariaat te Rotterdam. Dit brengt een verlaging van de 
reiskosten met zich mee 

522 VERWERVING CONTRIBUTIES, DONATIES 

Deze post is gestegen als gevolg van eentoename van de portokosten van he 
verzenden van acceptgirokaarten. Bovendien is er dit jaar é'eñ " - - 

donateursactie 'het Steunberenfond&' geweest dia naast bateri ook kasten me 
zich meebracht. 

523 BANKKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN 

Deze post is gestegen als gevolg van de doorberekening van kosten door de 
banken en het laten aanmaken van een nieuwe voorraad 'acceptgirokaarten voo. 
de contributie- en propagandabetalingen. 

530 ADVIESRAAD 

Alle deelraden zijn onder hun budget gebleven. Een aantal mensen heeft hun 
reiskosten hiervoor niet gedeclareerd. 

540 ORGANISATIEKOSTEN : 
Dit bevat o.a. de kosten van het orgibureau voor bijstand van-afde1-iÏ'en e: 
districten. '  

550 KOSTEN PR. , 

Da reiskosten, porto, telefoonkosten  etc.  zijn-allemaal onder hun budget 
gebleven. Bovendien heeft de voorlichter gratis gebruik kunnen maken van 
een FAX. ook is het aantal persconferenties lager geweest dan begroot was. 

- 560 V&S GELDEN  

Deze post bevat o.a. de kosten die de districten bij het Hoofdbestuur 
heeft gedeclareerd. Mede doör een streng controle beleid is er geen 

- district over zijn budget gegaan. Enkele districten hebben weinig of geen 
activiteiten V&S gebied uiteoérd,. Aañ'.d topkadercursus met de VVD is 
in 1990 1480,-- uitgegeven. De V&S prthjectgroep en de administratiekosten 
zijn ruin onder hun budget gebleven. 



tweede vice-voorzitter  

belast met organisatie : Cor Schagen 
internationaal secretaris : Ron Batten 
secretaris Vorming & Scholing Nicole Koetsier 
secretaris PR & voorlichting -  - -' : - -Koen Petersen 
secretaris organisatie : Alex van Reeuwijk 
politiek secretaris : - Jan Kees Martijn 
politiek secretaris : Abby  Ruaschen 
politiek secretaris : Eddy Habben Jansen 

In 1990 kwai het hoofdbestuur 11 maal in vergadering bijeen, - 

en wel op de volgende-dâta en plaatsen:--- 
6 januari. ' - te Amsterdam 
28 januari ' te Amsterdam  

18 februari te Amsterdam 1. 
- ---, i .-. 

25 maart . te Amsterdam 
14 april 

- 
- te - Amsterdam 

27/28/29äri1 ' 'te' --1attem 
20 mi -' te - Amsterdam 
18/19 augustus te  -- Austerlitz  
30 september te Amsterdam 
21 oktober te Amsterdam 
9 december te Amsterdam. 

Het dagelijks bestuur kwam in 1990 tweemaal in vergadering 
bijeen, en wel op de volgende datum en plaats: 
16 januari te Amsterdam 
25 juni te Amsterdam 

De politieke hoek van het hoofdbestuur (de '(19F, de politiek 
secretarissen, de internationaal -secretaris en de voorlich-
ter),  Pout-bureau genaamd, kwam-in 1990 acht maal bijeen, 
en wel op de volgende data: 16 januari, 11 februari, 28 
maart, 11/12 mei, 10 juni, 18 september, 20 oktober en 9 
december. 

De organisatorische hoek van het hoofdbestuur (de WO, de 
secretaris organisatie en de voorlichter), Orgi-bureau 
genaamd, kwam in 1990 regelmatig bijeen. De vergaderingen 
hadden een informeel karakter met als voornaamste doel het 
uitwisselen van ideeën. 

- 

De hoofdbestuurs-auditor van de Driemaster in 1990. was - - 

Eduard van der Biezen. De auditor-is belast met -de zörg voor 
overleg en uitwisseling  'an'  informatie tussen-. hoofdbestuur 
en hoofdredacteur en riet toezicht namens het hoofdbestuur op 
de werkzaamheden van de redactie-. De -auditor heeft in 1990 
driemaal een vergadering voor overleg tussen de hoofd- - 

redacteur en het, hôøfd éstufr bijeengeroepen en wel-- :op 20 
maart, 9 september en 18 oktöber.' - 

In 1990 is de auditor één keer door de Redactieraad gehoord 
in de zaak Rutte versus de Hoofdredacteur. 

580 DRIEMASTER 

De Driemaster is beneden zijn budget gebleven. Er zijn echter maar 6 echte 
nummers uitgekomen. De speciale driemaster is betaald uit het budget lokale 
participatie. Opgemerkt moet worden dat de hoofdredacteur zelf 
verantwoordèl-ij)c -is voor -het. anta1 uit te brengen nummers alsmede het 
toevoegen van -extra's. Enige - taak -van Hoofdbestuur is er op toe zien 
dat het budget niet wordt overschreden. 

590 LONEN 

In 1990 hebbén we-drie medewerksters. in dienst gehad, waarvan er maar twee 
door ons betaald werden. De derde is in dienst via bureau Maatwerk. Dit 
brengt geen extra kosten met zich mee. 

- 

600 CONGRESSEN 
- - - 

Het maartcongres '-is succesvol geweest. Het junicongres heeft een licht 
velies opgeleverd maar het novembercongres heeft - een groot verlies 
opgeleverd. Bovendien hebben we ook in mei een BAV gehad als- gevolg van de 
noodzakelijke statutenwijzigingen. De kosten van het onderzoek naar de 
vordering op twee oud-HB-ers zijn hier ook ..ondèr gebracht  

De congressen hebben gemiddeld 130 overnachtingen per congres gehad. Het 
arrangement was afgesloten op 150 overnachtingen. Het verschil moet altijd 
door de JObetaald worden.  

6201 DIRECTE KOSTEN LOKALE PARTICIPATIE 

- 6201 L.A. REGIONALE PR -L531 
6202 L.A. INFOPAKKET 6480 
6203 L.A. VLIEGENDE BRIGADE 708 
6204 L.A. SOCIAAL ECONOMISCH 755 
6205 L.A. BROCHURE REEKS 4642 
6206 L.A. EB 1960 
6207 L.A. AFDELINGEN 5136 
6208 L.A. SPECIALE DRIEMASTER- 6529 
6209 L.A. OVERIGE PROJECTEN 10875 
6210 L.A. MIGRANTEN 1091 

- 611 L.A. GEMEENTEPOLITIEK 570 
6212 L.A. tEVEN - 1 297 
6213 - L.A. JONGERENBELEID 62 
6214 L.A. NORMVERVAGING - 840 
6215 L.A. PROJECT HENGELO 6384 
6216 L.A. ALGEMENE FOLDER 5780 

TOTAAL 53638 

Dit betreft de verdeling van de gelden van de speciale doelsubsidie 
"LOKALE PARTICIPATIE/ASPECTEN " van WVC. 



Op 1 januari 199- was de samenstelling van het hoofdbestuur 
als volgt: 

landelijk voorzitter :. Mark Rutte 
algemeen secretaris : Ferry van Dijk 
landelijk penningmeester : - Jean-Paul Frjshert 
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 
secretris.voorlichting. &.-PR a;i... -: . Eduard van der Biezen.. 
secretaris otganisatie.:. - ..: .Adriaan Vos 
politiek secretaris :- Hark Aalders. 
politiek secretaris : -. Ron -Batten. 
politiek secretaris : Jolanda Hekman 

Op de Algemene Vergadering van 17 en 18 maart e.Deventer 
werd de a.i. benoeming van Ron Batten door de vergader1ng in 
een reguliere benoeming omgezet. Ferry van Dijk nam afscheid 
als algemeen: secretaris en werd in deze functie opgevolgd 
door Leo Custers Minder soepel verliep het met- het voorstel 
van het  NB  om - het aantal hoofdbestuursleden terug te brengen 
naar 10 (ergo: één politiek secretaris minder en geen. 
secretaris voorlichting & PR meer): Na een intensieve lobby 
door verscheidene  NB-leden werd dit voorstel op. deze  AV......  
afgeschoten.  
Aim  gevolg hiervan werden op de HB-vergadering.van 14 april 
de volgende twee personen, ad interim natuurlijk, -benoemd: 
Koen Petersen als secretaris PR & voorlichting en Eddy 
Eabben Jansen als politiek secretaris. 

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 16 en 17 juni 
Haren werden bovenstaande twee a. i. benoemingen door de 
vergadering omgezet in reguliere benoemingen. Verder namen 
op deze vergadering Jolanda Hekman -als politiek secretaris-
en Adriaan Vos -als secretaris Organisatie- afscheid van het  
NB.  Jolanda werd opgevolgd door  Abby  Russchen, Adriaan door 
Alex van Reeuwijk. 

Op de najaarsvergadering op 17 en 18 november te Dordrecht 
nam Joost Otterloo afscheid als vice-voorzitter organisatie, 
hij werd hierin opgevolgd door Cor Schagen. ook Hark 
Aalders, politiek secretaris, nam afscheid, en hij werd 
opgevolgd door Jan Kees Martijn. 

Op 31 december 1991 was derhalve het hoofdbestuur als volgt 
samengesteld: 

landelijk voorzitter : Mark Rutte 
algemeen secretaris : Leo Custers 
landelijk penningmeester : Jean-Paul Frisbert 
eerste vice-voorzitter 
belast met politiek : Eduard Van der Biezen 

653 POLITIEKE PROJECTGROEPEN . . 

Dit zijn dekosten van de projectgroepen:van deverschillende politiek 
secretarissen. ... 

. 

654 POLITF,UREAU 

Net politbureau heeft lagere reiskosten gehad doordat zij niet altijd in 
Amsterdam vergaderde. -.. - . . 

655 DIVERSE POLITIEKE KOSTEN 

Deze post bestaat uit diverse declaraties, verschiilende bestellingen en 
een gedeelte van de kosten van de produktie van het PEP. 

825 JOS 
- -: 

Zoals reeds is medegedeeld, is JOS in 1990 opgeheven. 

900: ONVOORZI-EN . - 

Hieronder vallen o.a. onverwacht - afgeschreven vorderingen alsmede het 
verven van het. -secretariaat- 

91 0 BATEN EN LASTEN VOORGAANDE JAREN--  .......... .. ...... .-: 

Onder deze post vallen o.a twee nagekomen rekeningen van pro]ntiemateriaal 
daterende van begin 1989 die pas een jaar later werden verstuurd. Ook 
zitten hierbij nog nagestuurde rekeningen van. het Lustrwn. 
De schikking die met de oud-penningmeester.- is getroffen- is ook in deze Pos 
ondergebracht. De vordering op de oud-I--S-, is nog- niet . volledig ontvangen 
en ook nog niet geboekt. ( Kwam pas nacaluiting- van het boekjaar binnen) 



Er is in 1990 door de hoofdredacteur gezorgd voor 1200,--- aan advertentie-
inkomsten. Hopelijk wordt deze lijn in 1991 voortgezet. 

801 SUBSIDIE WVC 

De uiteindelijke WVC subsidie over 1990 die is uitgekeerd, draagt 
186741,--- , terwijl 182000,-- begroot was. Dit versdhiÏwbrdtverorzaakt 
door prijs en looncoinpelisatie 

801 LOKALE PARTICIPATIE - 

Dit is de doelsubsidie die door WVC aan ons is uitgekeerd. 

845 CONTRIBUTIE 1990 

Deze rekening is een saldo rekening van contributiebetalingèn en 
afdrachten. Helaas moeten wij constateren dat het begrote bedrag van 
35000,-- aan betaalde contributiesñiet gehaald isa.g.v_ een verminderd 
ledenaantal. - 

Wel constateert het Hoofdbestuur een grotere pntvangst. aan 
contributiegelden das het voorafgaañdé 
verklaren door de ingevoerde contributieverhoging eletniet uitkeren van 
gelden aan afdelingen die geen statutair bestuur meehebben 

860 DONATIES - -. - - r- 
In 1990 zijn we gestart met een nieuwe donateursactie STEtThBERENFONDS 
genaamd. Bet resultaat blijft onder het budget maar de filosofie -han de 
Landelijk Penningmeester is dat de afdelingen en districten veel meer 
behoefte aan donateursgelden hebben dan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur 
heeft niet de behoefte  on  onder de .donateurs van afdelingen en districten 
te gaan schieten. De Steunbereriactie wordt overigens wel voortgezet. 

870: RENTE OPBRENGSTEN - 

Als gevolg van een stijgende rente en een efficiënter cash management in 
1990 is een hogere rente opbrengst bereikt. 

881 OVERIGE BATEN 

Onder deze post vallen o.a. de opbrengsten uit verhuur van het Algemeen 
Secretariaat, de opbrengst van de orginieuwsbrief en de opbrengst verkoop 
secretariaatsmateriaal. 

Hopende U voldoende te hebben ingelicht, teken Ik met vriendelijke groet, 

Jean-Paul Frishert nog net even Landelijk Penningmeester 

Voorwoord iaarvers 

Dit is het jaarverslag van de Jongeren Organisatie Vrijheid 
en Democratie over 1990. Na het hectische 1989 (lustrum, 
twee verkiezingen) leek 1990 een rustig jaarDatwas 
inderdaad niet neer dan  'sleek",  want ook 1990 -kende-drie.. 
congressen, verkiezingen, veel politieke'üitsprakén -en de 
implementatie van de vernieuwingsdiscussie uit 1989. Dit 
laatste mede dankzij een extra, geoormerkte subsidie in het 
kader van het project  locale  participatie. 

Het jaar 1990 bracht stabilisatie, odkin de Nederlandse 
politiek. Erger nog: de verduffing van die politiek zette 
door, zonder dat de beide oppositiepartijen (VVD en D66) tot 
de door de JOVD zo vurig gewenste samenwerking kwamen. Wel 
kwam een ander JOVD- ideaal dichterbij: een goddeloze 
coalitie zonder CDA. Vanwege het simpele feit dat na de VVD 
nu de PVDA vakkundig gesloopt wordt door de confessionelen. 

Het vertrouwen in de politiek wordt er met zo'n kabinet niet 
groterop. Bovendien ontbreekt iedere spanning, ieder 
ideaal;met voor en tegenstanders. Er is veel te doen voor 
liberalen, dat realiseert de JOVD zich dondersgoed. Naar 
verwachting- zal 1991 een versterking van de JOVD-organisatie 
laten zien; mede dankzij de eind 1990 gestarte operatie 
Gordiáân. Een-  verder professionaliserende JOVD zal een nog 
grotere bijdrage kunnen leveren aan het politieke debat in 
Nederland. 
En daarmee het eigen bestaan legitimeren. 

U, leden en U, kaderleden, roep ik op daar met dubbele inzet 
aan mee te werken. 
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