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Voor u treft u het jaarverslag over 1993 aan van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie. Hiermee legt het Hoofdbestuur verantwoording af over het door haar in dit 
jaar gevoerde beleid. Een kroniek, over alles wat zich in 1993 in een Organisatie met 
enkele duizenden leden heeft afgespeeld, is dit verslag niet geworden. In plaats van deze 
bundel zou u dan een enorm dik boek onder ogen hebben gekregen. 

Duizenden leden, verspreid over het hele land, dragen de politieke Organisatie JOVD. Zij 
organiseerden een scala van activiteiten Sprekersavonden, politieke discussies, forums, 
cursussen, debat-tournooien, excursies en zelfs studiereizen naar het buitenland En dat is 
belang rijk, want Juist in afdelingen komen mensen voor het eerst in aanraking met de 
JOVD, kunnèn ze direct actief worden en definitief voor de liberale zaak en voor het 
politieke jongerenwerk worden gewonnen. De JOVD kent, zeker na de herstructurering 
.van de afdeling, weer een landelijke dekking. Met recht kan nu weer worden gezegd dat er 
altijd wel een JOVD om de hoek is. 

Ook voor de JOVD als landelijke vereniging is 1993 een succesvol jaar geweest De 
afdelingen kwamen weer in het centrum van de belangstelling te staan, wat zich onder 
andere liet uitdrukken in een voorzichtig herstel van het ledenbestand Vorming & 
Scholing kreeg met de Regionale Topkadercursussen (RTKC's) een nieuwe dimensie In 
een aantal regionale weekend-cursussen werd het JOVD-kader van een laatste impuls 
voorzien om het verkiezingsjaar 1994 tot een groot succes te maken. Internationaal 
jongerenwerk kreeg bijzondere aandacht met een in het verleden omstreden reis van een 
JOVD-delegatie naar Zuid-Afrika. Het nieuwe spoor van "debating" werd verder geintensi-
veerd. Dit vond z'n beslag in een eerste landelijk Debating-tournooi, dat op 18 september 
in Amsterdam werd gehouden. 

Ook heeft 1993 in politiek opzicht de nodige vruchten afgeworpen. Veel aandacht kreeeg 
de door de JOVD ontwikkelde 'Prestatiebeurs", een verantwoord en betaalbaar alternatief 
voor de huidige studiefinancièrlñg.: In dit stelsel krijgen studenten meer verantwoordelijk-
heden en wordt een zelfstandig gekozen hoog studietempo beloond. Dit voorstel kon op 
het Binnenhof op veel instemming rekenen. In het najaar werd het nieuwe Politiek 
Kernpuntenprogramma door de vereniging vastgesteld. Dit zorgde voor veel politieke 
discussie door het hele land: het concept van het Hoofdbestuur mocht op maar liefst vijf 
alternatieven rekenen. 

Met het verkiezingsjaar,  1994 voor de deur, heeft de JOVD bet daaraan voorafgaande jaar 
benut, om in de daarop volgende periode te oogstën. Of dat uiteindelijk zal zijn gelukt, 
kunt u lezen in het nog te verschijnen jaarverslag over dit lopende jaar.  

Koen Petersen : Sandra Spek 
voorzitter : algemeen secretaris 
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1. HOOFDBESTUUR In 1993 kwam het hoofdbestuur 13 maal in vergadering bijeen, en wel op de volgende 
data en plaatsen: 

Op 1 januari 1993 was de samenstelling van het hoofdbestuur als volgt 
31 januari te Amsterdam 

landelijk voorzitter : Koen Petersen 21 februari te Amsterdam 
algemeen secretaris : Karen Anne Hebben 20 maart te Gilze 
landelijk penningmeester : Michael Abraham 16-17 en 18 april te Hattern  
eerste vice-voorzitter politiek : Marco Frijlink 09 mei te AiJStId2fli 
tweede vice-voorzitter organisatie : Eric Hoogenboezern 23 juni te Amsterdam 
internationaal secretaris : Peter Hietink 04 juli te Amsterdam 
secretaris vorming & scholing : Margaret Penders 27/28 en 29 augustus te NoordwiJkerhout 
secretaris PR & voorlichting : Robbert Jan sabel 26 september te Amsterdam 
secretaris organisatie : Annemieke Brons 13 oktober te Amsterdam 
politiek secretaris : Arthur Kocken 23 oktober te Amsterdam 
politiek secretaris : Stan Stevens 10 november te Amsterdam 
politiek secretaris : Marco Frijlink 24 november te Amsterdam 

Tijdens de voozaarsvergadering op 20 en 21 maart 1993 verliet de secretaris PR & 
voorlichting, Robbert Jan Sabel het hoofdbestuur. Besloten werd om de functie tot en met • Het dagelijks bestuur, bestaande uit de landelijk voorzitter, algemeen secretaris, landelijk 
het juni-congres vacant te laten. De vice-voorzitter belast met politieke zaken en oud- penningmeester, eerste vice-voorzitter en tweede vice-voorzitter kwam in 1993 twee maal 
voorlichter Marco Frijlink, stelde zich beschikbaar om tot die datum het voorlichterschap bijeen, en wel op de volgende data en plaatsen: 
waar te nemen. 

17 maart te Amsterdam 
- 

Op de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 26 en 27 juni 1993 heeft Frits van der 19 mei te Amsterdam 
Scheer de functie van secretaris PR & Voorlichting aanvaard zodat er weer sprake was 
van een voltallig bestuur. 

Op de najaarsvergadering, gehouden op 13 en 14 november te Gilze, traden 5 hoofdbe-
stuursleden af. Marco Frijlink nam na een bestuursperiode van bijna drie jaar waarin hij 
achtereenvolgens voorlichter, politiek secretaris en vice-voorzitter belast met politieke 
zaken was,afscheid van de JOVD. Hij werd in deze functie opgevolgd door Arthur 
Kocken. Internationaal secretaris Peter Hietink trad eveneens af. Hij werd opgevolgd door 
Aijan Toor. Secretaris vorming & scholing Margaret Penders werd opgevolgd door Erik 
Matien. Tevens traden de beide politiek secretarissen, Arthur Kocken en Stan Stevens af. 
Zij werden opgevolgd door respectievelijk Vincent Leenders en  Beryl Dreyer.  

Op 31 december 1993 was het hoofdbestuur derhalve als volgt samengesteld  

landelijk voorzitter : Koen Petersen 
algemeen secretaris : Karen-Anne Hebben 
landelijk penningmeester : Michael Abraham 
eerste vice-voorzitter politiek : Arthur Kocken 
tweede vice-voorzitter organisatie : Eric Hoogenboezem 
internationaal secretaris : Arjan Toor 
secretaris vorming & scholing : Erik Matien 
secretaris PR & voorlichting : Frits van der Scheer 
secretaris organisatie : Carolien Wellink 
politiek secretaris : Vincent Leenders 
politiek secretaris :  Beryl Dreyer  

Verder waren er op de volgende drie data nog telefonisch gevoerde vergaderingen van het 
dagelijks bestuur 

03 mei; 04 mei en 10 augustus. 

De politieke hoek van het hoofdbestuur (VVP, politiek secretarissen, internationaal 
secretaris en voorlichter), polit-bureau genaamd, de organisatorische hoek van het 
hoofdbestuur (VVO, secretaris organisatie, secretaris V&S en voorlichter), orgi-bureau 
genaamd, en het in 1992 in het leven geroepen V&S-bureau (secretaris V&S. VVP en 
VVO) kwamen in 1993 regelmatig bijeen. De vergaderingen hebben het uitwisselen van 
ideeën tot doel, dan wel het beslissen over •  kleine uitvoerings-technische zaken: het 
hoofdbestuur beschouwde de bureau-vergaderingen dan ook als voorbereidende hoofdbe-
stuursvergaderingen die dienen ter ontlasting, en zeker niet ter vervanging van de reguliere 
hoofdbestuursvergaderingen. 

De hoofdbestuurs-auditor van Driemaster in 1993 was tot en met 20 maart Robbert Jan 
Sabel, nadien was het Frits van derScheer. De auditor is belast met de zorg voor overleg 
en uitwisseling van informatie tussen hoofdbestuur en hoofdredacteur en het toezicht 
namens het hoofdbestuur op de werkzaamheden van de redactie. De algemeen secretaris 
heeft in 1993 é.énmaal.  een vergadering voor overleg tussen hoofdbestuur en hoofdredac-
teur bijeengeroepen, en wel op 17 december. 



2. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

21 Personele bezetting 

In 1993 heeft de JOVD twee vaste werkneemsters in dienst gehad. Hanna Bertelkamp is 
sinds 1987, in dienst van de JOVD; zij werkte 27 uur per week. Sedert I januari 1991 is. 
Fatima Boukhrouf in dienst van de JOVD; zij werkte 24 uur per week. 
Een gedeelte van het afgelopen jaar heeft de JOVD wederom gebruik gemaakt van de 
diensten van bureau Maatwerk, de uitvoerende instantie van de Tijdelijke Voorziening - 
Gemeentelijke Jeugdwerkgelegenheids - initiatieven (TV - GJW): tussen 1 januari en 15 
maart is Sida Nabibaks voor 32 uur bij de JOVD werkzaam geweest. Vanaf 10 maart tot 
en met 26 maart heeft Raymond Onderwater meegewerkt op het secretariaat en van 16 
april tot en met 15 oktober heeft Vera Gasi onze secretariaatsmedewerksters ondersteund. 
Op 1 november 1993 zijn de algemeen secretaris en de penningmeester met secretariaats-
medewerkster Hanna Korzilius-Bertelkarnp overeengekomen dat zij per 1 februari 1994 
haar werkzaamheden op het algemeen secretariaat officieel zal beëindigen. 
Ook is, wegens ziekte van één of beide werkneemsters gedurende drukke periodes,een 
gedeelte van het werk gedaan door vrijwilligers vanuit de JOVD zelf. 

2.2 Werkzaamheden 

Veel activiteiten verliepen ook in 1993 via het algemeen secretariaat, nog steeds gevestigd 
op Prins Hendrikkade 104 te Amsterdam Een globaal overzicht van de taken en werk-
zaamheden die zijn uitgevoerd volgt hieronder- 

- het bijhouden van hét registei van leden, landelijke begunstigers en relaties; 
- beheer van het archief van de vereniging; 
- het voorbereiden van de vergaderingen van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur 

en 4e algemene vergadering, alsmede de verslaglegging hiervan; 
-. 

het behandelen van de correspondentie; 
- het uitwerken en vervolgens uitbrengen van rinta's ennotitiës  van projectgroepen, 

commissies en het hoofdbestuur, 
- het fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging en externe instanties; 
- het verzenden van informatie (-pakketten) aan nieuwe leden en belangstellenden 

van deJOVD; 
- het uitgeven van het informatiebulletin van het hoofdbestuur: HB-Nieuwsbrief, 
- het verzorgen van de publicatie in Driemaster van notulen van de algemene 

vergadering, aangenomen resoluties en moties en hoofdbestuuxsbesluiten 
- het uitgeven van congresboeken; 
- ondersteunendediensten verlenen voor congressen en andere activiteiten; 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal; 
- het stencillen van afdelings- en districtsbladen.  

2.3 HB-Nieuwsbrief 

Het informatie- en mededelingenbulletin van het hoofdbestuur, HB-Nieuwsbrief, verscheen 
in 1993 zestien maal. Naast de vele informatie in de HB-info zelf, werd er ook driemaal 
een bijlage meegestuurd: 

nummer: datum: bijlage: 

3 02 maart congresboek 

8 12 juni congresboek 

15 a 01 november,  congresboek 



3. VERENIGINGSORGANEN 

3.1 Commissie van Beroep' 

Vanaf I januari 1993 tot' 26 juni 1993 waren leden en plaatsvervangende leden van de 
Eerste kamer van de Commissie van Beroep: 
leden: 1 Jan van Gilsè ' (1995, niet herbenoembaar) 

Eric Balemâns ' (1994:  niet herbenoembaar) 
Jan van Zanen ' (1996, herbenoembaar)  

ply,  leden: Constantijn Dolmans (1993, herbenoembaar) 
Max Visser (1994, niet herbenoembaar) 
Ferry van Dijk (1995, herbenoembaar). 

Vanaf 26 juni 1993 tot en met 31 december 1993 waren leden en plaatsvervangende leden 
van de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep: 
leden: Jan van' Gilse ' ' (1995, niet herbenoembaar) 

Eric Balemans (1994, niet herbenoembaar) 
Ferry van Dijk '' (1996, herbenoembaar)  

ply,  leden: Constantijn Dolmans (1996, niet herbenoembaar) 
Max Visser (1994, niet herbenoembaar) 
Eduard v/d Biezen ' (1995, herbenoembaar) 

Vanaf 1 januari 1993 tot 26 juni 1993 waren leden en plaatsvervangende leden van de' 
Tweede Kamer van de Commissie van Beroep: 
leden: Guy  Kerpen (1995, niet herbenoembaar) 

Constantijn Dolmans (1993, herbenoembaar) 
Max Visser (1994, herbenoembaar)  

ply,  leden: ' Jan van Gilse '' ' (1993, herbenoembaar) 
Joost Otterloo (1995, herbenoembaar) 
Bernard Wastiaux (1994, herbenoembaar) 

Vanaf 26juni 1993 tot en met 31 december 1993 waren leden en plaatsvervangende leden 
van de Tweede kamer van de commissie van Beroep: 
leden: Constantijn Dolmans (1996, niet herbenoembaar) 

Max Visser ' (1994, herbenoembaar) 
Joost Otterloo ' '(1995, herbenoembaar)  

ply,  leden: Jan van Gi1s ' (1996,-niet herbenoembaar) 
ernard Wastiaux (1994 herbenoembaar 

Eduard van der Biezen ' (1995, herbenoembaar).. 

JR 1993.  heeft de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep slechts een zaak ter 
behandeling voorgelègd"gekregen. De afdeling Ede-Wageningen Plus was het niet eens 
met de weigering van het hoofdbestuur betreffende het verzoek tot goedkeuring van 
naamswijziging van deze afdeling 'in Centraal Nederland. De Tweede Kamer van de 
Commissie van Beroep besliste ten nadele van de afdeling zodat deze afdeling vooralsnog 
Ede Wageningen Plus blijft heten. 

32 Redactieraad 

Vanaf 1 januari 1993 tot 26juni 1993 waren leden en plaatsvervangende leden van de 
Redactieraad: 
leden: Bas Bakker (1995, herbenoembaar) 

Jan van Zanen (1993, herbenoembaar) 
Ernst van Splunter (1994, herbenoembaar)  

ply,  leden: Joost Otterloo (1993, herbenoembaar) 
Jean-Paul Frishert (1995, herbenoembaar) 
Mark Aslders (1994, herbenoembaar) 

Vanaf 26juni 1993 tot en met 31 december 1993 waren leden en plaatsvervangende leden 
van de Redactieraad: 
leden: Joost Otterloo (1996, niet herbenoembaar) 

Rogier van der  Sande  (1994, herbenoembaar) 
Bas Bakker (1995, herbenoembaar)  

ply,  leden: Frederik 'van der Dussen (1996, herbenoembaar) 
Mark Aalders (1994, herbenoembaar) 
Jean-Paul Frishert (1995, herbenoembaar) 

33 Kascommissie 

Vanaf 1 januari 1993 tot 26 juni 1993 waren leden en plaatsvervangende leden van de 
kascommissie: 
leden: Ernst Visser 

Marco Frikkee 
Ferry van Dijk  

ply,  leden: Joost Otterloo 
Jean-Paul Frishert. 

Deze leden onderzochten de stukken betreffende het geldelijk beheer in het boekjaar 1992. 

Vanaf 20 juni 1993 tot en met 31 december 1993 waren leden en plaatsvervangende leden 
van de kascommissie: 
leden: Ferry van Dijk 

Jean-Paul Frishert 
Men Lok  

ply,  leden: Joost Otterloo 
Wibo van Ommeren 
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a) Algemeen 
In 1993 heeft politiek in het teken gestaan in het bewerkstelligen van een andere werkver-
houding tussen afdelingen, districten en hoofdbestuur. Inzet van dat beleid was, en is, de 
afdelingen een grotere rol te geven in de politieke beleidsbepaling van de JOVD. Meer en 
meet moeten politieke activiteiten een plaats krijgen in de afdelingen en moeten afdelingen 
politieke initiatieven nemen. Wanneer we het grote aantal reacties op het concept-politiek 
kernpmgramma van het hoofdbestuur bekijken, mogen we constateren dat de vereniging 
deze draad oppakt. Er is evenwel geen reden voor vergeaoegzaamheid. De rol die leden 
kunnen spelen in de politieke discussie moet verder vergroot kunnen worden. De nadruk 
die in '93 al is gelegd op het belang van gemeentepolitiek (daar zijn immers voor 
afdelingen vrij snel directe resultaten te boeken) wordt voor '94 voortgezet. Daarnaast ml 
in '94 concreet aan de slag gegaan moeten worden met het verder deconcentreren 
(landelijke commissies en projectgroepen zelfatandiger laten functioneren) en decentralise-
ren van de politieke discussie. Mede daartoe,  inset  ook vanwege het opzichnalf staande 
belang ervan, ml de discussie over de toekomst van het liberalisme in Nederland aange-
zwengeld worden. Veelal zijn geluidel te horen dat hetzij het liberalisme ten opzichte van 
de andere politieke stromingen "gewonnen" heeft (zoals door de Amerikaanse schrijver 
Fukuyama wordt gesteld), hetzij het liberalisme geen antwoorden heeft op de problemen 
van vandaag (zoals uit de hoek van de milieubeweging wordt gesteld). Als wij verder de 
continuiteit  in slogans en verkiezingsbeloften in het liberale deel van het parlement bezien, 
lijkt het geen overbodigheid eens stil te staan bij de rol die liberalen in de Nederlandse 
politiek hebben. Hiervoor zijn vanuit het hoofdbestuur in '93 enkele eerste stappen gezet 
Zo hebben Peter Hietink en Arthur Koeken het pamflet "Liberaal Samenwonen in 
Nederland" geschreven, dat met het hoofdbestuur en het novembercongres bediscussiëerd 
is. Het congres heeft het hoofdbestuur verzocht het pamflet naar buiten te brengen, 
hetgeen in december gebeurd is. Naast de pers hebben diverse personen en organisaties het 
pamflet ontvangen. 

b) congressen. 
Ook in 1993 vonden traditiegetrouw weer drie congressen plaats. Tijdens het juni-congres 
werden dit maal bewust minder resoluties behandeld dan in '92 omdat afdelingen hadden 
aangegeven door het grote aantal onvoldoende voorbereidingstijd te hebben. Het novena-
bercongres werd gebruikt voor de vaststelling van het Politiek Keruprogremma '94-'98 
(PKP). 

20 en 21 maart te Gilze-Rijen 

Terwijl op de zaterdag in de 'filosofische werkgroep' gesproken werd over de verhouding 
tussen anarchisme en liberalisme, werden in- twee andere werkgroepen de zondag-discus-
sies over de concept-resoluties "Kunst & cultuur" en "Informele economie" voorbereid. 
Werkgtoepinleiders waren de heren Kassies (PvdA-lid Eerste Kamer) respectievelijk Van 
Dijk (FIOD). Voor de discussie over. anarchisme en h1etaIisme werd een inleiding 
gehouden door de heren Bakker (aio universiteit Groningen), Van Dun (hoogleraar 
universiteit Limburg), Hoherman (docent Erasmusuniversiteit) en Jongen (voorzitter 
Libertarisch Centrum). Na de inleidingen was het aan de deelnemers om via een: rollenspel 
de theorie in de praktijk te brengen. Op zondag werden de resoluties "Kunst" en "Informe- 

- 

Ie economie" aangenomen. In de resolutie "Informele economie" -wordt tmder andere 
afstand genomen van mkomeosaflrankehjke regelingen en wordt gesteld dat vetstigingser 
sen en vergunningstelsels  niet mogen- worden gebruikt. om het aantal aanbieders van een 
product te beperken. De resolutie 'ICunst" bepleit ondermeer het verkopen van de BKR-
producten aan particulieren en het via het subsidiebeleid stimuleren van kunstenaars oor 
het draagvlak onder het publiek voor de kunst te vergroten. 

26 en 27 juni te Gilze-Rijen 

Op de zaterdag bestond voor de leden de, mogelijkheidvijf werkgroepen over verschillen-
de politieke onderwerpen bij te wonen. Door afdelingen (Groningen en RijnmondiTwente) 
waren drie resoluties ingediend: medische ethiek, het Verdrag van Gilza-Rijen en mondiale . 

veiligheid (toegespitst op Europa). Bij medische ethiek waren diverse standpunten naast 
elkaar gezet, waarover met de vereniging gediscussieerd werd. Met het Verdrag van Gil=-
Rijen heeft de JOVD een eigen "Verdrag van Maastricht". In de resolutie Mondiale 
veiligheid wordt ondermeer bepleit dat de NAVO (op verzoek van de VN) een interventie-
taak krijgt. Daarnaast werd in de werkgroep over onderwijs gediscussieerd over de notitie 
Studiezaken van de landelijke commissie Onderwijs. Ook dat was een novum: het 
bespreken van een volledige notitie. Dat het kan, bewees de betrokkenheid van de leden 
van de werkgroep. De landelijke projectgroep Demostaat had een discussie voorbereid 
over staatsrechterlijke vernieuwing. Deze werkgroep hield geen discussie over stellingen of 
een standpunt van een commissie in, maar een ronde tafolgesprek over de verstopte 
democratie en de volksvertegenwoordiging. De heren Li. van Aar~ (secretaris- generaal 
BZ) en S.W. Couwenberg (em.hoogleraar staatsrecht) hielden een inleiding en waren 
daarna gesprekspartner. De werkgroep stond onder voorzitterschap van J.C.G. Wiebenga 
(VVD-Tweede Kamerlid). - - -- - - 



13 en 14 november 1993 te Gilze-Rijen 

Dit congres stond politiek in het teken van de lijnen voor de toekomst. Vanuit de 
vereniging waren maar liefst zeven alternatieven aangedragen voor het concept dat het 
hoofdbestuur had aangeleverd. Of dit invloed heeft gehad op de uiteindelijke tekst is niet 
aan het HB om te beoordelen. Wel kan zeker geconstateerd worden dat het PKP enkele 
frisse ideeën bevat over ondermeer ontwikkelingssamenwerking (fors omhoog), het 
binnenlands bestuur (de mogelijkheid van wethouders van buiten de gemeenteraad, het 
afschaffen van de provincies en een rol als vliegende brigadiers voor de commissarissen 
der koningin), "passende arbeid" in de sociale zekerheid (moet individueel opgebouwd 
worden door arbeidservaring; afwezig bij schoolverlaters). Verder werd in een werkgroep 
gediscussieerd over het pamflet "Liberaal Samenwonen in Nederland" dat op het congres 
geen inhoudelijke weerstand ondervond. Op de zaterdagavond spraken de heren Coruz en  
Pinto  aan de hand van de hoofdbestuursnota "Ethnisch emancipatiebeleid" met elkaar en 
de zaal over het minderhedenbeleid. 

c) MSO 
Door de reorganisatie bij MSO werden in augustus Marco Frijlink en Margaret Penders als 
vertgenwoordigeis in de  AV  vervangen door Frits van der Scheer als bestuursvertegen-
woordiger in de verenigingsraad en Marco Frijlink als inhoudelijk contactpersoon daarin. 

d) Contacten met andere PJO's en politieke partijen 
In 1993.heeft het traditionele etentje met de VVD-top en de ontmoeting tussen fractie in 
de Tweede Kamer en het hoofdbestuur niet plaatsgevonden. Voor begin '94 staat dit wel 
weer op de planning. In '93 zijn er wel verschillende incidentele en individuele contacten 
met de fractie in de Tweede Kamer geweest Verder werden diverse congressen van 
politieke partijen en jongerenorganisaties bezocht. De contacten met de andere pjo's waren 
voornamelijk incidenteel maar dan ook zeer intensief. In het bijzonder in de maanden 
april-mei waren er contacten rondom de bezuinigingsplannen van het kabinet. In die 
contacten bleek dat de JOVD toch een ander idee over actievoeren, beleidsbeinvloeding en 
de taak van politieke jongerenorganisaties te hebben. Dit heeft ondermeer geresulteerd in 
'De dag van de inhoud" en een studiedag over sociale zekerheid. In augustus heeft de 
JOVD wederom de  Kerwin  Duinmeijer-herdenking bijgewoond. In november heeft een 
JOVD-delegatie deelgenomen aan het 'Parlement der Generaties' in de vergaderzaal van 
de Tweede Kamer. 
*) Samenwerking met de prof.mr. B.M. Teldersstichting 
In '93 heeft de JOVD kandidaten mogen voordragen voor de summercourse over liberalis-
me van deze stichting. 

e) Des Indes Beraad 
Dit beraad is genoemd naar de vergaderlocatie het Haagse hotel Des Indes. Het karakter 
van het beraad is vertrouwelijk en heeft als doel een overlegforum te zijn voor vertegen-
woordigers van de PvdA,. D66 en de VVD. Het onderwerp van gesprek is in principe de 
mogelijkheid van de vorming van een kabinet tussen de PvdA, D66 en de VVD. Het 
beraad is opgericht en wordt georganiseerd door de JOVD. Het beraad heeft in '93 
perstechnisch de nodige aandacht gekregen vanwege de naderende verkiezingen, de stand 
in de opiniepeilingen, de inhoudelijke ontwikkelingen tussen de partijen en het weten 
vasthouden van de aandacht die het paars regeeraccoord van de jongerenorganisaties heeft 
losgemaakt. 

f) Demostaat '92 
De projectgroep heeft als laatste activiteit een werkgroep georganiseerd op het juni-
congres. Aan de orde kwamen staatsrechterlijke en bestuurlijke vernieuwing, het maat-
schappelijk middenveld en het referendum. 

g) Onderwijs 
De commissie die zich met dit onderwerp bezighoudt, is in de loop van '93 aangevuld met 
nieuwe gezichten. In mei presenteerde het hoofdbestuur tijdens een speech van de 
voorzitter voor de afdeling Leiden het plan van de commissie voor een presatiebeurs. De 
prestatiebeurs moest dienen als alternatief voor de door het,. kabinet aangekondigde 
bezuinigingen op de studiefinanciering én' gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van 
de student Het plan heeft ruime aandacht gekregen in de media. Samen met 02. het 
Interuniversitair Studenten Overleg  (ISO)  en de Landelijke Kamer van Verenigingen 
(LKvV) werd het initiatief genomen voor een studiemiddag over de studiefinanciering, de 
"Dag van de Inhoud". Deze middag vond plaats op 27 mei in het Congresgebouw in Den 
Haag. De JOVD-plannen kregen zowel van het publiek als van de aanwezige Tweede-
kamerleden een warm welkom. Bijna alle dagbladen hebben over deze middag beticht. De 
publiciteit rondom de studiefinanciering heeft de JOVD de nodige leden opgeleverd. De 
commissie heeft aan het juni-congres een notitie "Studiezaken" voorgelegd: een visie op 
het hoger onderwijs, de financiering daarvan en de aansluiting met het middelbaar 
onderwijs. Deze notitie is vrijwel ongewijzigd overgenomen en voorgelegd aan de 
kamerfracties en verkiezingsprogramniacommissies van de vier grote partijen. 
Tussentijds heeft de commissie ook een standpunt ingenomen inzake de financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, hetgeen weerslag heeft gevonden in 
diverse uitspraken van het hoofdbestuur en het PKP. Na de zomervacantie is de commissie 
aan de 'slag gegaan met "de autonome school", europese samenwerking en speciaal 
onderwijs. 

h) Milieu 
De op dit vlak actieve commissie heeft zich beziggehouden met actualiteitstoetsing van 
JOVD-standpunten. De commissie heeft zich in '93 daarnaast vooral gericht op het 
stimuleren van de discussie en activiteiten over milieu in de afdelingen. Daarnaast is 
gewerkt aan een integrale milieunotitie ten behoeve van het juni-congres '94. Verder is de 
JOVD-milieucursus door de commissie geproduceerd. De commissie heeft in '93 de 
nodige nieuwe leden verwelkomd. Halverwege het jaar is een voorzitterschap ingesteld, 
bekleed door Man Toor, en is de commissie zelfstandiger (losser van het hoofdbestuur) 
gaan werken. De JOVD was vertegenwoordigd in het Jongeren Milieu Aktief (JMA). 

i) Binnenlandse zaken & Justitie 
De commissie BiZaJu is in '93 met veel nieuwe leden en onder voorzitterschap van Marco 
Rodenburg aan de slag gegaan met de JOVD-cursus staatsrecht, een nieuwe invulling van 
het burgerlijk huwelijk, de lintjesregen en criminaliteitsbestrijding. Het plan met betrek-
king tot de lintjesregen is overgenomen door het hoofdbestuur. De ideeën voor het 
burgerlijk huwelijk zijn terug te vinden in diverse uitspraken van het hoofdbestuur en het 
PKP. 
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j) Minderhedenbeleid 
Dit beleidsterrein is in de Nederlandse samenleving sinds 1989 (WRR-rapport) volop 
besproken. In '92 heeft het hoofdbestuur moeten constateren dat lang niet alle politici daar 
een coherente visie op hebben. Om enkele Nederlandse spreekwoorden te vermijden heeft 
het hoofdbestuur besloten om een samenhangend beleid met betrekking tot ethnische 
minderheden te ontwikkelen. De toenmalige politiek secretaris Arthur Kocken is daarmee 
aan de slag gegaan en heeft de denktank als klankbord kunnen gebruiken. In september 

is de notitie "Ethnisch emancipatiebeleid" gepresenteerd door overhandiging aan de 
heer H.F. Dijkstal (vice-fractievoorzitter VVD-Tweede Kamerfractie). De notitie is tevens 
toegestuurd aan diverse organisaties en personen. Ook de afdelingen hebben de notitie 
(vrijwel direct) mogen ontvangen. Voor hen is op 23 september een hearing georganiseerd. 

k) Kunst & Cultuurbeleid 
Tijdens het maartcongres is de resolutie Kunst aangenomen, die door de betreffende 
projectgroep was voorbereid. Daarna is de projectgroep ontbonden. 

I) Gezondheidszorg 
De projectgroep is na voltooing van haar werkzaamheden begin '93 opgeheven. 

m) Verslaving 
De projectgroep is in '93 opgeheven. 

• rr)Aletta Jacobs 
De Projectgroep Aletta Jacobs heeft zich beziggehouden met de positie van vrouwen in de 
JOVD. Hoewel zo'n 30% van de JOVD-ers vrouwelijk is, is dat nog niet terug te vinden 
in het percentage actieve JOVD-ers. 1992 laat naar het zich laat aanzien op dit punt echter 
wel een gunstige ontwikkelingen zien, afgaande op de voorlopige conclusies van een in 
1993 te publiceren onderzoek. 
Concreet stimuleert de projectgroep vrouwen actief te worden en zij probeert. te -werken 
aan het besef bij met name mannelijke leden dat deze problematiek aandacht en actieve 
inzet vergt. 
De. JOVD was ook in 1993 vertegenwoordigd in Platform Vrouwen voor Economiese 
Zelfstandigheid (nu 'Vrouwenalliantie' geheten). 

o) Denktank 
De Denktank heeft in 1993 gediend als klankbord voor het hoofdbestuur met betrekking 
tot de nota "Ethnisch emancipatiebeleid". 

p) Extreem rechts  

In 1993 is *  vanuit het hoofdbestuur aandacht besteed aan het gevaar van . opkomend 
extreem-rechts. Dat is -onder andere gebeurd door een oproep aan. de afdelingen deel te 
nemen aan de  Kerwin  Duinmeijerherdenking. :. .. •- -: 

q)Energie 
Deze projectgroep heeft zich in een continue bezetting van 6 personen bezig gehouden met 

,:.vraagstukkeii op het gebied-- van de energievoorziening. De projectgroep is eind 1993 
opgeheven.  

r) Mobiliteit 
Gedurende het gehele jaar 1993 hebben 5 actieve mensen van deze projectgroep deel uit 
gemaakt. Op 11 december 1993 is het doel van de projectgroep, de nota Mobiliteit, in 
Enschede gepresenteerd. Op basis van de nota zijn daar standpunten ingenomen over de 
luchthaven Twenthe en de Betuwelijn. 
De leden van de projectgroep zijn daarna beschikbaar gebleven voor informatieve avonden 
over mobiliteitsvraagstukkea. 

s) Internationale Economische Instituties 
De projectgroep Internationale Economische Instituties bestond en bestaat uit 5 leden. In 
de discussies zijn-  met name de economische relaties binnen de Europese Gemeenschap 

- - aan de orde geweest. Er is echter ook gediscussieerd over de wereldhandelsrelaties en met 
- name over de economische positie van de ontwikkelingslanden daarin. Gedurende het 

gehele jaar is toegewerkt aan een nota over deze onderwerpen die begin- 1994 gepresen-
teerd zal worden.  

- t) Informele economie - ---- -: - - 

De projectgroep Informele Economie heeft voor het .maartcongres van 1993 een resolutie 
voorbereid over economische activiteiten die zich niet binnen de sfeer van dienstbetrek-
king afspelen. Deze resolutie is na enkele amenderingen aangenomen. Naar aanleiding van 
de resolutie heeft in april 1993 een gesprek plaatsgevonden met het Tweede-Kamerlid 
Linschoten over sociale fraude. De projectgroep is hierna opgeheven. 

u) Sociaal Economisch Beleid - 

Begin 1993 is de commissie Sociaal Economisch Beleid opgericht. Deze commissie heeft 
zich uitgebreid tot een zelfstandige commissie met zo'n 8 leden. Gediscussieerd is onder 
andere over individualisering van pensioenen en-  in bredere context de individualisering 
van arbeidsverhoudingen. Voor het juni-congres van 994. is begonnen met de voorberei-
ding van een notitie over arbeidsethos en arbeidsverhoudingen. - - 

v) Jongerenplatform - • • - -. - • • - 

Naast de activiteiten binnen de eigen vereniging zijn er contacten geweest met het 
Jongerenplatform, een overkoepelende organisatie waarin politieke en economische 
jongerenorganisaties verenigd zijn. - 



S. INTERNATIONAAL JONGERENWERK 6. VORMING EN SCHOLING 

Binnen de JOVD zijn de Internationaal secretaris in samenwerking met een Internationaal 6.1 V&S-secretariaat 
Secretariaat verantwoordelijk voor het Internationaal Jongerenwerk. Hieronder vallen het 
uitvoeren van internationale uitwisselingen, geven van internationale cursussen, onderhou- Het V&S-secretariaat bestond in 1993 uit 5 personen. Elk secretariaatslid had één of twee 
den van contacten 

1
met een aantal op internationaal gebied van belang zijnde organisaties districten onder zijn/haar begeleiding. Hierbij hadden de secretariaatsleden de functie van 

en communicatie met de vereniging. : vraagbaak voor de districtsfunctionarissen V&S. 
In 1993 heeft het V&S-secretariaat een begin gemaakt met het herschrijven van een aantal 

Op het novembercongres werd Peter Hietink opgevolgd door Arjan Toor als Internationaal verouderde cursussen Door de invoering van een modulair systeem hebben de secretari- 
Secretaris. In het Internationaal Secretariaat hadden door het jaar heen de volgende mensen aatsleden een grote rol gespeeld in het inpassen van de cursussen. 
zitting: Ron Batten, Lotte van Aalzum, Martijn Boeien, Petra van Riemsdijk, Job Glas, 
Ype Smid, Clarence van Gils, Hans-Peter Lassche, Carolien Wellink, Peter Hietink, Man 6.2. Cursusorganisatie 
Toor en Bart Lam. Het secretariaat werkt op project-basis en vergadert een maal per 
maand. In 1993 heeft er 3 maal een deelraad plaats gevonden waarbij de districtsfunctionarissen 

V&S waren vertegenwoordigd. De deelraad heeft een integrale communicatie tussen de 
Vanaf november 92 werden pogingen ondernomen het draagvlak voor het internationale functionarissen V&S bewerkstelligd. Naast de versteviging van de integrale communicatie 
jongerenwerk te vergroten. Persoonlijk benadering,, een intensieve informatievoorziening heeft de deelraad ook haar nut bewezen als beleids coordinerend orgaan. 
via het verenigingsmagagzine, networkvorming en begeleiding van potentieel talent 
vormden sleutels tot een succesvolle spin-off van internationaal werk in de vereniging. Dit In totaal zijn er door de districten 138 cursussen georganiseerd. Hierbij viel een 
heeft onder andere geleid tot initiatieven van diverse afdelingen inzake het Opzetten van gemiddelde opkomst van 12 personen te constateren. Door het efficienter omgaan met de 
contacten met buitenlandse politieke jongerenorganisaties. beschikbare financien en het stringenter omgaan met de declaratieregels hebben de 

afdelingen een groter aantal cursussen kunnen organiseren. 
Er wordt door de internationaal secretaris of leden van het internationaal secretariaat 
contact gehouden met: IFLRY, LYMEC,  IDEALS  (waarin de ini.ternationaal secretaris q.q. In 1993 werden door de districtsfunctionarissen districtsraden V&S georganiseerd. Deze 
een bestuurspost heeft), EXIS, "31', NOVIB, EBN, JEF en  Liberal  Forum. vonden gemiddeld één maal per kwartaal plaats. De districtsraden hadden twee doelen. 

Ten eerste dienden zij om het totale cursusaanbod in het desbetreffende district op elkaar 
De projecten die in 1993 zijn georganiseerd zijn: af te stemmen. Ten tweede werd hier een verdeling van de districtsbudgetten gerealiseerd., 
* een Cursus Internationaal voor de leden van de JOVD, Het geheel vond plaats onder leiding van de districtsfunctionarissen V&S. 
* een reis naar Paraquay (waarnemerschap bij verkiezingen), 
* een reis naar zuid-Afrika (op uitnodiging van de ambassade), In 1993 heeft het hoofdbestuur de zelfstandigheid van de districten gestimuleerd. Zij heeft 
* een LYMEC-seminar in Breukelen over sociale zekerheid, daarbij de districten de ruimte gegeven om eigen V&S-activiteiten te onplooien. Dit heeft 
* een reis naar Suriname, onderandere geleidt tot een mediatrainingsweekend en debatingsweekenden. 
* mede-organisatie van  "Europe  in  doubt"  (Maastricht), 
* de Oost-Europa-reis dit jaar naar Polen en Litouwen. 63. Cursus voor- cursusleiders 

Verder werden de seminars van IFLRY en LYMEC bezocht door JOVD-afgevaardigden. In het najaar van 1993 vond in Soest een cursus voor cursusleiders plaats. Aan deze cursus 
De Internationaal Secretaris bezocht de  Executive  Meeting van IFLRY in  Turku.  namen 9 cursisten deel. Bij de organisatie van de cursus voor cursusleiders heeft het V&S- 

secretariaat een belangrijke rol gespeeld. De cursus, werd gegeven door een proftèsioneel 
In de internationale koepels is de JOVD vertegenwoordigd door: trainingsbureau. Tijdens deze cursus werd veel aandacht besteed aan presentatietechnieken 
* Jan Weijers als  Executive  Director van IFLRY van de verschillende deelnemers Door interactie van deelnemers (met ondersteuning van 
* Alex Stempels als  General Secretary  van ,LYMIC video-opnamen) heeft de cursusleider de cursisten zelfbewust kunnen maken van kun 
* Arnoud Koers de Vries als Algemeen Bestuurslid van '31" houding Alle 9 cursisten zijn cursusleider geworden en zijn 1993 zeer actief geweest op 

het gebied van vorming en scholing. 
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L4. Cursusmateriaal 7. ORGANISATIE 

let cursusmateriaal is in 1993 voor een groot deel herschreven. Veel energie is gestokken 
a de invoering van het modulaire systeem. Het systeem beoogt het beter op elkaar laten 
tansluiten van cursussen. Voor dit doel dienden de cursussen herschreven te worden. 
.laast het herschrijven van cursussen zijn tevens een aantal politieke themacursussen 
)fltWikkeld. Het betreft hier onderander: staatsrecht, emancipatie, milieu en europa. 

5.5. Topkadercursus JOVD-VVD 

et zoals voorgaande jaren heeft de JOVD in samenwerking met de VVD een succesvolle 
topkadercursus georganiseerd. Aan de cursus namen in totaal 30 personen deel, waarvan 
15 JOVD-ers. De cursus werd georganiseerd te Assen. Het thema was ontwikkelingssa-
menwerking. Dit thema werd vanuit 4 verschillende perspectieven bekeken, die in vier 
werkgroepen aan de orde kwamen. Het betrof hier: milieu, mensenrechten, solidariteit en 
economie. Door de gehanteerde opzet van de cursus hebben de cursisten zich veel 
theoretische kennis en sociale vaardigheden eigen gemaakt. 

6.6. Regionale Topkadercursus 

In 1993 zijn er 3 regionale topkadercursussen georganiseerd. Elke cursus nam een 
weekeinde in beslag, waaraan per district '3 districten deelnamen. Het aantal deelnemers 
bedroeg gemiddeld 25 personen per cursus. De cursus was gericht op de verschillende 
afdelings- en districtsbestuursleden binnen de JOVD. Een van de doelstellingen was de 
kennis van de huidige bestuursleden te vergroten en op te frissen. 
Een andere doelstelling was de "nieuwe" kaderleden met behulp van theorie de verschil-
lende aspecten van het besturen duidelijk te maken. Bij de cursus dienden de verschillende 
onderdelen van het besturen waarmee een JOVD-bestuurder te maken heeft als uitgangs-
punt. Wij moeten hierbij denken aan het onderhouden van externe contacten, het gebruik 
van statuten en regelementen, het beheren van de gelden, het deelnemen aan verschillende 
organen binnen de JOVD, het organiseren van activiteiten  etc.  Door het werken met kleine 
groepen heeft het hoofdbestuur bovengenoemde doelstellingen kunnen verwezenlijken. 

6.7. Landelijke Debatingdag 

In 1993 werd een landelijke debatingdag georganiseerd. Het doel van deze dag was het 
vergroten van de debatingsvaardigheid van de leden van de JOVD. Hieraan vooraf ging 
een uitgebreide ronde van debatingacursussen vooraf. 

7.1 Afdelingen en districten 

In de maanden maart en april werden alle districten door het hoofdbestuur bezocht. 
voor deze bijeenkomsten werden de besturen van de districten uitgenodigd. Deze bijeen-
komsten werden druk bezocht door district- en afdelingsbestuursleden. Deze bijeenkomsten 
werden gebruikt om informatie uit te wisselen en de districten en afdelingen werden op de 
hoogte gebracht van de plannen rond de verkiezingen. 

In juni heeft het hoofdbestuur van de JOVD de discussie rond de positie van de districten 
afgerond. Het definiëren van de taken van districten heeft als doel gehad de afdelingsbege-
leiding te versterken. Alleen op deze manier is het mogelijk de afdelingen voldoende te 
begeleiden en te komen tot sterke afdelingsbesturen. 
In dit kader heeft het hoofdbestuur het project van de papieren afdelingen opgestart. Een 
beperkt aantal afdelingen heeft deze status gekregen. Het doel van deze operatie was de 
bestuurskwaliteit in de overgebleven afdelingen te vergroten. De versnippering van actieve 
bestuursleden wordt op deze manier tegengegaan. 

Op grote schaal is een intensieve afdelingsbegeleiding van de grond gekomen. Een aantal 
afdelingen, die tot voor kort onvoldoende functioneerden, zijn door intensieve begeleiding 
weer naar behoren gaan draaien. Naast de afdelingsbegeleiding is er veel tijd gestoken in 
het reactiveren -van de districten. In dit kader dient het beëindigen van de discussie rond 
de positie van districten gezien te worden. De genoemde begeleiding van zowel districten 
als afdelingen resulteerden in het beter organisatorisch functioneren van de JOVD in zijn 
geheel. Functionerende afdelingen en districten werden intensief ondersteund. 

In de loop van het jaar werd de zogenaamde co-commissie opgericht. Deze commissie 
werd belast met specifieke afdelingsbegeleiding. Het betreft hier afdelingen die het alleen 
niet konden redden. De resultaten hiervan zijn uiterst positief te noemen. Ook het 
komende jaar zal deze commissie actief blijven. - - - - -. - - 

In het najaar is de lustrumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie werd belast 
met de voorbereidingen voor het 45-jarig bestaan van de JOVD. 

Ook het afgelopen jaar is de promoteamcommissie. zeer actief geweest. Als denktank van 
het hoofdbestuur op het gebiedvan de promotie, ledenwerving en ledenbehoud. Een aantal 
nota's op de aangegeven gebieden hebben het licht gezien. 
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7.2 Promotie en ledenwerving 

In de zomermaanden is weer het traditionele augustus-offensief gehouden. Vele dagen land 
zijn in het hele land weer 1edenwerfàcties gehouden. De afdelingen werden gestimuleerd 
om aan deze acties deel te nemen. Zij hadden de beschikking over JOVD-truien, ballon-
nen, gratis promo-Driemasters en acceptgiro's. 
De aandacht ging vooral uit naar de universiteit en hbo steden. 
Om potentiële leden sneller lid te krijgen, werd het lidmaatschap voor alle nieuwe leden 
vastgesteld op tien gulden. Wederom kon tijdens de ledenwerfacties gebruik gemaakt 
worden van speciaal voorgedrukte acceptgiro's. Verscherpte maatregelen werden genomen 
om misbruik te voorkomen. 
De afdelingen werden verzocht voor -nieuwe leden follow-up dagen te organiseren. Dit 
heeft een flink aantal nieuwe leden opgeleverd. 
Om de ledenwerfacties zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft het hoofdbestuur per 
afdeling die meedeed aan het augustusoffensief een te declareren bedrag ter beschikking 
gesteld. 

Eind oktober weed door het hoofdbestuur voor alle nieuwe leden een speciaal introductie 
weekend georganiseerd. Het doel van dit weekend was mensen vertrouwd maken met de 
JOVD. De opkomst voor dit weekend was aanzienlijk. 

Het afgelopen jaar heeft het hoofdbestuur de afdelingen gestimuleerd meer aandacht te 
geven aan promotie, ledenwerving en ledenbehoud. Een speciaal tien punten programma 
werd opgesteld door de promoteamcommissie. Dit programma kan als handvat gebruikt 
worden om de doelstellingen te halen. 

Half december werd aan alle besturen een speciale nieuwjaarskaart verstuurd. 

7.3 Congressen 

De JOVD congresseerde in 1993 driemaal. Gecongresseerd werd op 20 en 21 maart, 26 en 
27 juni en 13 en 14 november. Alle congressen vonden plaats in hotel Gilze-Rijen. Ieder 
congres werd drukker bezocht. Dit kwam vooral tot uitdrukking in een groeiend aantal 
arrangementen. Gedurende de congressen werd gezorgd voor eenalternatief programma.  

1993 is voor de JOVD publicitair gezien een goed jaar geweest. Zowel regionale als 
landelijke media hebben veel aandacht besteed aan de JOVD en haar standpunten. Verder 
is door middel van de in het leven geroepen landelijke PR-commissie veel aandacht 
besteed aan de activiteiten die afdelingen ontplooien op het gebied van PR & Voorlichting. 

a) Congressen 
De congressen van de JOVD hebben veel publiciteit gehaald met de uitspraken van 
voorzitter Koen Petersen in zijn congresspeeches. Uitspraken over de liefdadigheid in 
Nederland en de te gekleurde berichtgeving van de Media kritiek op de VVD zijn daar 
goede voorbeelden van. 

b) Ethnisch Emancipatiebeleid 
De persconferentie, want de nota Ethnisch Emancipatiebeleid werd aangeboden aan de 
heer H. Dijkstal, Tweede Kamerlid VVD, heeft -ook bijna alle landelijke en regionale 
dagbladen bereikt Verder is er aandacht aan besteed door de TROS-radio 

c) Opiniepagina 
In de Trouw, de Volkskrant en het AD heeft de JOVD gescoord met haar standpunt over 
de studiefinanciering. Verder heeft de JOVD nog een paar keer de opiniepagina van een 
landelijke krant gehaald met actuele standpunten. 

d) reactie op het concept verkiezingsprogramma van de VVD 
De reactie van de JOVD op het concept verkiezingsprogramma van de VVD heeft vooral 
gescoord met onze kritiek op het verlagen van het sociaal minimum van 70% naar 60% 
van het minimum loon 

e) Prestatiebeurs 
De JOVD heeft naar aanleiding van haar idee over de koppeling van prestatie en verant-
woordelijkheid aan de studiefinanciering veel publiciteit gehaald. Dit idee wat de JOVD de 
Prestatiebeurs noemt, is door de VVD -in haar verkiezingsprogramma overgenomen. 

t) Studentenprotest 
Dat de JOVD niet mee wilde doen aan de demonstratie die op 8 mei 1993 door andere 
jongerenorganisaties werd gehouden in Den Haag heeft ook. tot veel publiciteit geleid. De 
ruzie tussen de JOVD en het LAK is door bijna alle landelijke en regionale dagbladen 
verslagen. Ook de radio -besteedde er aandacht aan. De ruzie bestond uit hèt onterecht 
plaatsen van de naam van de JOVD door het LAK op de poster die het LAK verspreidde 
om de jeugd op te roepen mee te - doen aan de demonstratie. De JOVD dreigde met een 
kort geding. Dit ging uiteindelijk niet door. De publiciteit leidde er wel toe dat de JOVD 
niet langer in verband werd gebracht met deze betoging. - 

g) Diversen - - - - - 

De JOVD heeft acte de presénce gegeven in diverse -radioprogramma's en ook nog een 
uitzending op de internationale televisie- over de drug-problematiek in Nederland. - 

De schrijvende pers werd in- totaal - vele honderden keren gehaald. Veel afdelingen 
kwamen, mede met hulp van de PR-commissie, in lokale en regionale kranten met een 

fi opmerkelijk standpunt over een politiek probleem op lokaal niveau. 



COMMISSIE JONGERENBELEID VVD - JOVD 

F.R.M. Ralemans, secretaris 
Postbus 85013, NL - 3508 AA UTRECHT 
Tel: 030- 510.550 I Fax: 030- 510.473. 

JAARVERSLAG 1993 

I'lI I'] k'[C 

In 1990 is de commissie Jongerenbeleid VVD - JOVD ingesteld als resultaat van de Samen-
werkingsovereenkomst (SWO) 1990-1995 tussen de VVD en de JOVD. 

Conform art. 3.2 sub c van die overeenkomst dient de commissie vóór 1 maart van ieder jaar 
verslag uit te brengen aan de hoofdbesturen van de VVD en de JOVD omtrent haar activiteiten 
en bevindingen 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Gedurende het gehele verslagjaar was de samenstelling als volgt 

L M L H A Hermans voorzitter 
E.R.M. Balemans JOVD, secretaris 
E.A.H. van der Biezen JOVD 
C. Schagen. JOVD  
mw.  A.C. den Ottelander VVD 
J.W. Remkes VVD 
N.R.N. de Ia  Rive  Box VVD 

VERGADERINGEN 

Was de verwachting in eerste instantie dat 1993 een rustig jaar zou worden voor de commissie 
in februari bleek reeds het tegendeel. De hoofdbesturen verzochten de commissie reeds nu een 
aanvang te maken met de procedure voor het opstellen voor een advies met betrekking tot de 
voortzetting van de Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1995-2000 al dan niet in 
gewijzigde vorm. In april verzocht het hoofdbestuur van de VVD de commissie commentaar te 
leveren op het VVD rapport "Jongeren en de VVD, partners met toekomst" van maart 1993.   

In 1993 heeft de commissie tweemaal vergaderd. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 14 mei 
in het "Turfschip" te Breda en op 15 september in de "Eenhoorn' te Amersfoort. De eerste 



vergadering stond nadrukkelijk in het teken van het VVD rapport "Jongeren en de VVD, partners 
met toekomst". De tweede vergadering was gewijd aan een nadere visie op het jongerenbeleid 
naar aanleiding het eerder genoemde VVD rapport en aan een vaststelling van het advies inzake 
een voortzetting van de Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1995-2000. 

In juni werden de commentaren van de commissieleden Den Ottelander en Balemans op het 
VVD rapport aan het hoofdbestuur toegezonden. Deze commentaren werden op haar vergade-
ring van 15 september door de commissie integraal overgenomen en tot de hare gemaakt. 
Ten aanzien van een advies inzake de Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1995-2000 
concludeerde de commissie dat, mede gezien de goede verstandhouding tussen de VVD en de 
JOVD en de wijze waarop de uitvoering van het jongerenbeleid gestalte krijgt in de praktijk, 
geen reden was om de tekst van de SWO te wijzigen. Daarnaast was de commissie van mening 
dat het wel noodzakelijk is om een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de 
periode 1995-2000 teneinde deze goede verstandhouding tussen de partijen ook voor de 
toekomst te waarborgen voor zover deze zich uitstrekt over het terrein van het jongerenbeleid. 
Daarbij adviseerde de commissie de beide hoofdbesturen met haar schrijven van 28 oktober 
1993 de SWO voor de periode 1995-2000 af te sluiten waarbij de tekst van de overkomst, zij 
het met redactionele wijzigingen, van de huidige SWO overgenomen kan worden. 
De hoofdbesturen van VVD en JOVD deelde bij brief van 9 respectievelijk 2 december 1993 aan 
de commissie mede dat zij tevreden waren met de werkzaamheden van de commissie en haar 
advies integraal hadden overgenomen. Beide hoofdbesturen zullen in 1994 de tekst van de 
Samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1995-2000, zoals voorgesteld door de commis-
sie, voorleggen aan hun Algemene Vergadering. 

VOORUITBLIK OP 1994 

1994 beloofd een interessant jaar te worden. Niet alleen zullen de congressen van de VVD en 
de JOVD zich moeten uitspreken over een voortzetting van de samenwerking op het terrein van 
het jongerenbeleid, maar ook zullen de verkiezingen voor de Gemeenteraad, Tweede Kamer en 
Europees Parlement een duidelijk beeld kunnen geven over de wijze waarop en of de politiek 
leeft bij de jongerenbeleid. De strategie van VVD en JOVD zal hierbij mogelijk moeten worden 
bijgesteld. In dat opzicht verwacht de commissie een bijdrage te kunnen leveren aan de 
discussies over het te voeren jongerenbeleid in zowel de VVD als ook de JOVD. Het hoofdbe-
stuur van de VVD heeft reeds de wens uitgesproken om begin 1994 met de commissie een 
nadere discussie te voeren, mede naar aanleiding van de brief van de commissie van 28. oktober 
1993 
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