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Hierbij presenteert het Hoofdbestuur U het jaarverslag 1995 van de Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie. Door middel van dit jaarverslag legt het Hoofdbestuur verantwoording 
af over het door haar gevoerde beleid. Uiteraard biedt het jaarverslag geen uitputtende lijst met 
activiteiten die in 1995 zijn georganiseerd. Wel is gepoogd de ontwikkeling van de JOVD in 
grote lijnen weer te geven. 

Organisatorisch gezien heeft de vereniging 1995 gebruikt om in betrekkelijke rust de reorganisa-
tie van 1994 te kunnen uitvoeren. Een aantal 'kindjes' van de reorganisatie, het Jongerenparle-
ment en het Politiek Secretariaat, beginnen langzaam maar zeker hun positie in de JOVD te 
verstevigen. 

De rust werd voor een gedeelte beperkt door de confrontatie met een gewijzigde subsidiever-
lening vanuit het ministerie van VWS. Hoewel de invulling van deze verandering op zeer korte 
termijn uitgevoerd diende te worden, is het resultaat bevredigend. Verschillende activiteiten 
hebben door de projectmatige opzet van de subsidie doorgaan kunnen vinden. Per saldo heeft 
deze opzet voor de JOVD in 1995 niet nadelig uitgepakt. 

Van de ruimte die bij de reorganisatie aan het Hoofdbestuur is geboden om Algemeen Bestuurs- 
deï pa.ifiek met bepaalde zaken te belasten, het iiet Hooidbestuir in 1995 gebmik gemaakt 

door een Algemeen Bestuurslid specifiek met poihieke aangelegeiilieden te belasten. In 1995 
bleek dot de politieke commissies zicii ihei. gheei zelf aan de nieuwe strctuur konden 
aanptssen. I)ïi is ec tevestiging van het feit dat de grotere aanaach voor phek in de 
vereiirg 'ere—ht  zcor ver1 aaidacht hehoeft zeker vanuit bet Hoofdbestuur. 

Voor het tweede achiereenvolgende jaar heefl oe JOVD landelijk gezien een ledenwinst kaaien 
behalen. Daarmee is duidelijk sprake van een trendbreuk ten opzichte van vele jaren van inkrhn. 
ping van de JOVD. 

Het Hoofdbestuur hoopt en verwacht dat zij samen met U van 1996 een succesvol jaar zal gaan 
maken 

Ciska Scheidel, Remko Spaa 
Landelijk Voorzitter Algemeen Secretaris 
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1. HOOFDBESTUUR 

Op i januari 1995 was de samenstelling van het Hoofdbestuur als volgt: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice Voorzitter: 
Algemeen Bestuurslid: 
Algemeen Bestuurslid: 
Algemeen Bestuurslid:  

Arjan Toor 
Sandra Spek 
Wibo van Ommeren  
Dion  van de Arend  
Olaf  Penne 
Peter Duwel 
Pieter Oosterhuis 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 27 mei 1995 in Eindhoven traden Algemeen 
Secretaris Sandra Spek en Algemeen Bestuurslid Peter Duwel af. Zij werden opgevolgd door 
respectievelijk Remko Spaa en Ghislaine Meijer. 

Op 10 oktober 1995 verliet Vice Voorzitter  Dion  van der Arend tussentijds het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur heeft in deze onverwachte vacature middels de ad interim benoeming van 
Ghislaine Meijer voorzien. 

Op 23 november verlieten Algemeen Bestuurslid en Vice Voorzitter a.i. Ghislaine Meijer en 
Algemeen Bestuurslid Pieter Oosterhuis het Hoofdbestuur. Marcel van der Schaaff werd 
benoemd tot Algemeen Bestuurslid belast met Voorlichting. Chris Jetten werd benoemd tot 
Aigmemeen Bestuurslid belast met politiek. 

Op 5 december voorzag het Hoofdbestuur in de vacature van Vice Voorzitter door Algemeen 
Bestuurslid Marcel van der Schaaff ad interim te benoemen tot Vice Voorzitter. 

Het Hoofdbestuur zag er op 31 december 1995 als volgt uit: 

Landelijk Voorzitter: 
Algemeen Secretaris: 
Landelijk Penningmeester: 
Vice Voorzitter a.i.: 
Algemeen Bestuurslid: 
Algemeen Bestuurslid: 
Algemeen Bestuurslid:  

Arjan Toor 
Remko Spaa 
Wibo van Ommeren 
Marcel van der Schaaff 
Olaf Penne 
Chris  letten  
Marcel van der Schaaff 

In 1995 kwam het Hoofdbestuur 16 maal in vergadering bijeen, en wel op de volgende data en 
plaatsen. 

8januari 1995: 
30 januari 1995: 
13 februari 1995: 
24 t/m 26 februari 1995: 
3 april 1995: 
13 april: 
3 mei 1995: 
18 mei 1995: 
15 juni 1995: 
25 t/m 27 augustus 1995: 
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Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Ardennen (B) 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Westervoort 
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11 september 1995: Den Haag 
3 oktober 1995: Den Haag 
19 oktober 1995: Den Haag 
10 november 1995: Den Haag 
1 december 1995: Den Haag 
11 december 1995: Den Haag 

2. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

2.1 Personele Bezetting 
De JOVD heeft in 1995 twee medewerksters in dienst gehad. Sedert 3 oktober 1994 was Arjette 
Davis in dienst van de vereniging. Zij werkte 37,5 uur per week. 
Per 1 februari 1995 is Wendy Buis in dienst getreden voor 14 uur per week. 
Per 1 oktober 1995 heeft het Hoofdbestuur Arjette Davis een vast contract aangeboden. 
Ook is tijdens piektijden, zoals bijvoorbeeld bij de extra accountantscontrole in november, zeer 
veel werk door vrijwilligers uit de vereniging gedaan. 

2.2 Werkzaamheden 
Veel activiteiten verliepen ook in 1995 via het Algemeen Secretariaat. Een globaal overzicht van 
de taken en werkzaamheden die zij uitgevoerd volgt hieronder: 

- het bijhouden van het register van leden, landelijke begunstigers en relaties; 
- het beheer van het archief; 
- het voorbereiden van de vergaderingen van het Hoofdbestuur, het dagelijks bestuur 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 Hoofdbestuur; 

- het fungeren als centraal iriformatiepunt voor vereniging en externe instanties; 
- het verzenden van informatie(-pakketten) aan nieuwe leden en belangstellenden van de 

JOVD; 
- het uitgeven van het informatiebulletin van het Hoofdbestuur: de HB-Nieuwsbrief; 
- het verzorgen van de publikatie in Driemaster van notulen van de algemene vergadering, 

aangenomen resoluties, moties en Hoofdbestuursbesluiten; 
- het uitgeven van congresboeken; 
- ondersteunende diensten verlenen voor congressen en andere activiteiten; 
- het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal. 

2.3 Efficiëncy-operatie 
De kostenbesparinsoperatie die op het Algemeen Secretariaat in 1994 en 1995 is uitgevoerd, 
heeft duidelijke besparingen opgeleverd. Door de uitgaande post van BB-leden naar de leden 
zoveel mogelijk te integreren, is zeer veel geld bespaard. Daarnaast heeft onder meer de 
verbeterde inkoop van materialen kostendalingen tot gevolg gehad. 

2.4 Vergaderlocatie 
Het eerste volledige jaar in het nieuwe Algemeen Secretariaat is zeer succesvol gebleken. Door 
de vele ruimten kon het secretariaat voor veel doeleinden ingezet worden. Niet alleen veel meer 
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commissies hebben gebruik gemaakt van het AS, maar door de representatieve ontvangstkamer 
heeft het Hoofdbestuur, evenals bijvoorbeeld het Internationaal Secretariaat, veel gasten in stijl 
kunnen ontvangen. 

3. VERENIGINGSORGANEN 

3.1 Commissie van Beroep 
Vanaf 1 januari 1995 tot en met 27 mei 1995 waren leden en plaatsvervangende leden van de 
Eerste Kamer van de Commissie van Beroep: 

leden: Jan van Gilse 
Ferry van Dijk 
Eduard van der Biezen  

ply,  leden: Rogier van der  Sande  
Frederik van der Dussen 
Constatijn Dolmans  

(1995, niet herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1995, niet herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 

Vanaf 27 mei 1995 tot en met 31 december waren de leden en plaatsvervangende leden van de 
Eerste Kamer van de Commissie van Beroep: 

leden: Ferry van Dijk 
Vincent Leenders 
Karen Anne Hebben  

ply,  leden: Frederik van der Dussen 
Constatijn Dolmans 
Eric Hoogenboezem  

(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1998, herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1998, herbenoembaar) 

Vanaf 1 januari 1995 tot en met 27 mei 1995 waren de leden en de plaatvervangende leden van 
de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep: 

leden: Joost Otterloo 
Constatijn Dolmans 
Max Visser  

ply,  leden: Eduard van der Biezen 
Jan van Gilse 
Cor Schagen  

(1995, herbenoembaar), 
(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1995, herbenoembaar) 
(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 

Vanaf 28 mei 1996 tot en met 31 december 1995 (Max Visser tot en met 23 november 1995) 
waren de leden en de plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de Commissie van 
Beroep: 

leden: Constatijn Dolmans 
Max Visser 
Joost Otterloo  

ply,  leden: Jan van Gilse 
Cor Schagen 
Vincent Leenders  

(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1998, niet herbenoembaar) 
(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1998, herbenoembaar) 

Vanaf 23 november 1995 tot en met 31 december 1995 had Peter Hietink (1997, herbenoem-
baar) zitting als lid in de Tweede Kamer van Beroep, in de plaats van Max Visser. 
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3.2 Redactieraad 
Vanaf 1 januari 1995 tot en met 27 mei 1995 waren de leden en de plaatsvervangende leden van 
de Redactieraad: 

leden: Bas Bakker 
Joost Otterloo 
Rogier van der  Sande 

ply,  leden: Marten van der Kraats 
Frederik van der Dussen 
Mark Aalders  

(1995, herbenoembaar) 
(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1995, herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 

Vanaf 28 mei tot en met 31 december 1995 waren de leden en de plaatsvervangende leden van 
de Redactieraad: 

leden: Joost Otterloo 
Karen Anne Hebben 
Koen Petersen  

ply,  leden: Frederik van der Dussen 
Mark Aalders 
Frits van der Scheer  

(1996, niet herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1998, herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, niet herbenoembaar) 
(1998, herbenoembaar) 

3.3 Arbitrageraad 
Van 15 januari 1995 tot en met 27 mei 1995 waren de leden en de plaatsvervangende leden van 
de Arbitrageraad: 

leden: Frederik van der Dussen 
Eric Hoogenboezem 
Marco Frijlink  

ply,  leden: Cor Schagen 
Michael Abraham 
Stan Stevens  

(1995, herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1995, herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 

Van 28 mei 1995 tot en met 31 december 1995 was de samenstelling van de Arbitrageraad als 
volgt: 

leden: Eric Hoogenboezem 
Marco Frijlink 
Frederik van der Dussen  

ply,  leden: Michael Abraham 
Stan Stevens 
Cor Schagen  

(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1998, niet herbenoembaar) 
(1996, herbenoembaar) 
(1997, herbenoembaar) 
(1998, niet herbenoembaar) 

3.4 Kascommissie 
Van 1 januari 1995 tot en met 27 mei 1995 waren leden en plaatsvervangende leden van de 
kaothmissie: 

ledeîi: Jaap van Zanten 
Dirk Jan Wierenga 
Ferry van Dijk  

ply,  leden:  Guy  Holtus 
Joost Otterloo 
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Vanaf 28 mei 1995 tot en met 31 december 1995 waren leden en plaatsvervangende leden van 
de kascommissie: 

leden: Jaap van Zanten 
Dirk Jan Wierenga 
Michael Abraham  

ply,  leden:  Guy  Holtus 
Joost Otterloo 

4. POLITIEK 

4.1 Algemeen 
Hoogtepunten waren er in 1995 in politiek opzicht helaas minder dan in 1994. Ditmaal hadden 
we immers te maken met maar één verkiezing in tegenstelling tot 1994, in dat jaar vonden er 3 
verkiezingen plaats. Toch heeft de JOVD de publiciteit regelmatig kunnen behalen met 
principiële discussies en is rond de provinciale statenverkiezingen een extra ledenwerfcampagne 
opgezet. 
De drie pijlers van de politieke discussie op landelijk niveau -de congressen, de politieke 
commissies en het Politiek Secretariaat- hadden gedurende het jaar elk met hun eigen problemen 
te kampen. Wat de congressen betreft werd weer gekozen voor een thematische opzet als gevolg 
van de nieuwe subsidiëringswijze van het Ministerie van VWS. Afdelingen en leden moesten 
wennen aan deze thematische opzet na een aantal maal geconfronteerd te zijn geweest met 
politieke festivals. 

Voor de politieke commissies bleek de in 1994 doorgevoerde decentralisatie het grootste 
probleem. De zelfstandigheid kwam te abrupt, en bleek voor veel commissies bepaald geen 
zegen te zijn. Het Hoofdbestuur heeft hier in 1995 nadat de problemen bekend werden zo snel 
mogelijk op proberen in te springen.  
Dc  problemen rondom liet Politiek Secretariaat hingen voornamelijk samen met de werkwijze 
ervan. Zowel de bemanning van het secretariaat, de aard van de inhoudelijke discussies en de 
koppeling met andere organen in de vereniging moesten in de loop van het jaar aangepast 
worden. 

Teneinde met name de problemen met de politieke commissies en het Politiek Secretariaat het 
hoofd te bieden heeft de Algemene Vergadering tijdens het Novembercongres op voorstel van 
het Hoofdbestuur besloten een Algemeen Bestuurslid geheel te belasten met de politieke 
aansturing van de vereniging. De begeleiding van de politieke commissies en het Politiek 
Secretariaat, alsook de begeleiding van de congresprojectgroepen, kwamen in de portefeuille van 
dit Algemeen Bestuurslid. 

4.2 Congressen 
In 1995 vonden twee landelijke congressen plaats: het eerste in mei met als thema Onderwijs, 
het tweede in November met als thema Criminaliteitsbestrijding Tijdens beide congressen werd 
in een zestal werkgroepen aandacht besteed aan verschillende aspecten van het thema. Daartoe 
was in de aanloop naar het congres door een projectgroep een resolutie voorbereid, welke, 
onderverdeeld in zes deelresoluties, in de werkgroepen werd besproken. Aangezien de congres-
voorbereiding voor het meicongres wat de resolutie betreft te wensen overliet, is met ingang van 
het novembercongres een oud gebruik uit de kast gehaald: het indienen van amendementen op de 
resolutie. Het effect hiervan op zowel de congresvoorbereiding als het uiteindelijke resultaat 
bleek zeer positief. 

- 24 -  Congresboek 22 en 23 juni 1996 



JOVD jaarverslag 1995 

4.3 Politieke commissies 
Veel politieke commissies draaiden in 1995 moeizaam. Hieraan was voornamelijk de decentrali-
satie in 1994 debet. Tot dat moment werden de commissies zeer intensief door in totaal drie 
Hoofdbestuursleden begeleid. Na de decentralisatie kwam de commissiebegeleiding in handen 
van de vice-voorzitter. In lijn met de decentralisatiegedachte, en ook vanwege een zeer volle 
portefeuille, beperkte de vice-voorzitter zich tot begeleiding op afstand. De commissievergade-
ringen -werden niet meer standaard door een Hoofdbestuurder bezocht, en ook qua inhoudelijke 
en personele zaken moesten de commissies hun eigen boontjes doppen. 
Deze zelfstandigheid bleek voor veel commissies niet bevorderlijk voor het functioneren. Tijdens, 
een commissievoorzittersdag op 30 september werden de problemen duidelijk onder woorden 
gebracht en met het Hoofdbestuur besproken. De opmerkingen die tijdens deze vergadering zijn 
gemaakt waren van groot belang voor de wijze waarop door het Algemeen Bestuurslid Politiek 
vanaf november begeleiding is gegeven aan de commissies. Vanaf die datum is de begeleiding 
op afstand weer vervangen door een intensieve begeleiding, overigens zonder de autonomie van 
de commissies wat betreft onderwerpskeuze en personele invulling terug te draaien. 

Vanwege het feit dat de werkzaamheden die voor de decentralisatie door drie Hoofdbestuurders 
werden verricht, vanaf november voor rekening kwamen van één Hoofdbestuurder, is wat de 
commissiebegeleiding betreft een onderscheid gemaakt tussen kerncommissies en specialistische 
commissies. De kerncommissies (BiZaJus, Buitenland, SEB, Onderwijs en Milieu) werden met 
ingang van november zeer intensief door het Hoofdbestuur begeleid. De specialistische 
commissies (Europa, Gemeentepolitiek, Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Filosofisch Ideologi-
sche Politiek, Aletta Jacobs, Internationale Economische Betrekkingen, Innovatie en Technolo-
giebeleid, Defensie en Landbouw) genoten een minder intensieve begeleiding. 

4.4 Politiek Secretariaat 
Het Politiek Secretariaat (PS) heeft in 1995 een groot aantal wijzigingen in samenstelling en 
werkwijze ondergaan. Wat betreft de samenstelling gold begin 1995 nog dat het PS bestond uit 
de voorzitters van de landelijke politieke commissies. Later werden ook nadrukkelijk niet-
commissievoorzitters bij het PS betrokken.  Dc  volgende fase was dat commissievoorzitters niet 
meer vanzelfsprekend deel uitmaakten van het PS. 
Deze personele wijzigingen hingen nauw samen met de wijzigingen in de werkwijze van het PS 
die in de loop van het jaar zijn doorgevoerd. Begin 1995 werd een belangrijk deel van de tijd 
besteed aan organisatorische aansturing van de politieke commissies. Deze taakstelling bleek 
tijdtechnisch gezien onverenigbaar met het voeren van lange-termijn politieke discussies, de 
tweede kerntaak van het PS. Teneinde meer ruimte voor de politieke discussie te creëren is de 
organisatorische aansturing van de commissies uit het PS gehaald en in handen van het Hoofdbe-
stuur gesteld. Vanaf dat moment heeft het PS zich gericht op zeer abstracte lange-termijn 
discussies. Eerste concrete uitvloeisel hiervan was de visiedag die het PS op 8 april op het AS 
organiseerde. Het thema van deze dag was 'liberalisme'. 

Op 11 september werd PS-voorzitter Peter Hietink opgevolgd door Ciska Scheidel. Tegelijk met 
deze voorzitterswisseling werd de werkwijze van het PS andermaal gewijzigd. Meer concrete 
onderwerpen werden vanaf die datum besproken, waarbij tot doelstelling van het PS werd 
gemaakt het bijdragen aan het PKP 1998-2002. Deze nieuwe werkwijze kwam concreet tot 
uitdrukking in de tweede visiedag van het PS die op 15 oktober plaatsvond, met als thema 
'buitenlands beleid'. Ook zijn vanaf september de commissies weer nauwer betrokken bij de 
werkzaamheden van het PS. In de eerste plaats kreeg deze binding vorm in het uitnodigen van 
leden van de betrokken commissies bij de bespreking van een bepaald onderwerp. In de tweede 
plaats werd er zoveel mogelijk naar gestreefd de output van het PS door te geleiden naar de 
commissies voor verdere uitwerking. 
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4.5 Externe politieke contacten 
Nadat in 1994 de onderhandelingen tussen de paarse PJO's zijn beëindigd door de vorming van 
het paarse kabinet, is in 1995 een basis voor de evaluatie van paars gelegd. In dit overleg is 
gediscussiëerd over het verloop van de voortgang van de paarse coalitie. Hierin is met name 
discussie geweest over immateriële zaken. Het Hoofdbestuur heeft dit overleg zo veel mogelijk 
proberen te stimuleren om op deze manier het paarse beleid aan haar uitgangspunten te blijven 
toetsen. 
Tijdens het overleg tussen de paarse pjo's kwam een artikel over een jaar paars tot stand. Dit 
artikel is in de Volkskrant geplaatst. 

De relatie met de VVD is en blijft een belangrijke factor voor het voortbestaan van de JOVD. 
Niettegenstaande het feit dat beide organisaties onafhankelijk zijn in zowel politieke als 
organisatorische zin, hebben beide hoofdbesturen in 1995 te kennen gegeven de voorgenomen 
samenwerking verder te willen concretiseren. Dit heeft geresulteerd in de commissie samenwer-
kingsprojecten. Hierin zijn in het najaar van 1995 afspraken gemaakt over een aantal concreet uit 
te voeren projecten door JOVD en VVD. Dit biedt de mogelijkheid de relatie verder te bestendi-
gen. In 1995 werd wederom een topkadercursus georganiseerd door JOVD en VVD. 

4.5.1 Jongerenparlement 
Op 25 november vond de eerste zitting plaats van het Jongerenparlement: een parlement waarin 
de fracties niet door politieke partijen maar door politieke jongerenorganisaties werden gevormd. 
Het onderwerp waarover tijdens de eerste zitting werd gesproken was drugsbeleid. Ook de 
JOVD was met een fractie vertegenwoordigd. 

4.5.2 Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) 
De fusie van M50 met het IPP bleek voor de politieke jongerenorganisaties ongunstig uit te 
vallen. Meerdere malen hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de PJO-raad en het bestuur en 
directie, tevens zijn er contacten opgenomen met de betrokken minister. 
Constante bezuinigingen op jongerenbeleid en uiteindelijk een dreigende opheffing van de 
jongerenafdeling en verminderde bevoegdheden van de PJO-raad, heeft de JOVD doen besluiten 
per 1januari 1996 uit het IPP te stappen. 
Namens de JOVD namen tot 19 januari 1995  Olaf  Penne en Marco Frijlink zitting in de PJO-

raad. Op  19 januari 1996 heeft Ciska Scheidel de plaats van Marco Frijlink ingenomen. 

4.5.3 Tweede Kamer 
Gedurende het jaar hebben een aantal politieke overleggen plaatsgevonden tussen JOVD-
commissies en Tweede Kamerleden. Onder andere de Tweede Kamerleden Van Erp (VVD), 
Rijpstra (VVD), Van Heemskerk (VVD) en Middel (PvdA) zijn bezocht. Ook de VVD-
fractiecommissie Justitie is door een commissie bezocht teneinde bekendheid te geven aan de 
JOVD-standpunten. 

5. ORGANISATIE 

5.1 Organisatiesecretariaat 
Het organisatiesecretariaat begon in 1995 met een voorzitter en namens het  FIB  een auditor. 
Nadat de voorzitter zijn functie naast zich neergelegd had, werd het BIB-lid voorzitter van het 
organisatiesecretariaat. Dit bleef gedurende heel 1995 zo. Het organisatiesecretariaat organiseerde 
twee introductieweekenden zelfstandig. Ook ondersteunde het organisatiesecretariaat de 
organisatie van de congressen en de Des Indes dag. Bijna het gehele jaar was het organisatiese-
cretariaat belast met de districtsbegeleiding. 
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5.2 Districten 
De districtsbegeleiding viel begin 1995 onder de verantwoordelijkheid van het organisatiesecreta-
riaat. Ieder lid van dit secretariaat had een aantal districten onder zich, waarvoor dit lid 
ondersteuning bood. 
In de loop van 1995 werd duidelijk dat deze structuur niet werkte, districten bleken de onder-
steuning niet voldoende te vinden. De volledige districtenbegeleiding kwam daarom tijdens het 
novembercongres onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Alleen in 'probleemdis-
tricten' kan het organisatiesecretariaat eventueel ondersteuning bieden, hetgeen niet gebeurd is in 
1995. 
Op 21 mei 1995 heeft het Hoofdbestuur een dag georganiseerd voor alle districtsbestuurders op 
het Algemeen Secretariaat. Hierbij werd niet alleen ingegaan op de afdelingsbegeleiding en het 
V&S-beleid, maar ook op de ondersteuning die het Algemeen Secretariaat en het Hoofdbestuur 
kunnen bieden. 

5.3 Promotie en Ledenwerving 
De Honolulu-ledenwerfactie, die in 1994 van start was gegaan, eindigde begin 1995. Op het mei-
congres is aan de grootste ledenwerver (afdeling Groningen) een prijs uitgereikt van Fl. 100,-- 
In maart 1995 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In het kader van deze verkiezin-
gen vond de 'Aan jou de keus' actie plaats. Afdelingen kregen budget om een politieke 
activiteit, met daar aan vast een  P&L  actie, op te zetten. 
Het augustusoffensief is in 1995 grootschaliger opgezet. Behalve het budget dat afdelingen 
kregen om een  P&L  activiteit mee op te zetten in augustus, konden afdelingen ook de JOVD-
Tournee 1995 boeken. De JOVD Tournee 1995 bestond uit een podium, een terrasje, en een 
promoteam. Er werden bij de tournee spellen gespeeld als debatingwedstrijden en politiek 
triviant. De JOVD Tournee 1995 was een groot succes! 
Zowel op 6 en 7 mei als op 22 en 23 oktober is er een introweekend georganiseerd in de 
jeugdherberg in Soest. Het doel van dit weekend was nieuwe leden vertrouwd maken met de 
JOVD. De opkomst voor beide weekenden was groot. 

5.4 Congressen 
De JOVD organiseerde in 1995, in tegenstelling tot voorgaande jaren, slechts twee congressen. 
In het weekend van 27 en 28 mei in motel Eindhoven en in het weekend 18 en 19 november in 
Motel Nuland. 
Tijdens het novembercongres werd aan Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken de prijs 
'Liberaal van het jaar' uitgereikt. 
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur hebben tevens vier thema-congressen met een 
landelijk karakter plaatsgevonden, bekostigd uit de projectsubsidies van het Ministerie van VWS. 
De Organisatie was volledig in handen van afdelingen en/of districten. Op 22 en 23 april organi-
seerden district Noord en afdeling Groningen een congres over drugsbeleid, op 28 oktober 
organiseerden de afdelingen Rijnmond en Leiden een themadag over fundamentalisme, op 4 
november organiseerde afdeling Amsterdam e.o. een themadag over immigratiebeleid en op 8 
december organiseerde de afdeling Eindhoven een dag in de Tweede Kamer over de integratie 
van Europees Hoger Onderwijs beleid (Ephines). 

5.5 Des Indesdag 
In 1995 vond voor de eerste maal de Des Indesdag plaats. De Des Indesdag is in het leven 
geroepen omdat na de vorming van het Paarse kabinet het Des Indes-beraad zichzelf opgeheven 
heeft. 
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De dag vond plaats op 16 oktober in hotel Des Indes en stond in het teken van één jaar paars. 
Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere oud-Des Indes Beraad leden 
spraken de aanwezigen toe. Vervolgens vond een forum plaats. 

5.6 Extra ledenvergaderingen 
Op 14 januari heeft de JOVD een buitengewone algemene vergadering in  Babylon  te Den Haag 
gehouden. Tijdens deze vergadering werd de statutenwijziging behandeld en werd tevens de 
hoofdredacteur benoemd. 
Op 19 maart vond in Zeezicht te Utrecht de tweede BAV plaats. Tijdens deze dag werden ook 
enkele politieke moties besproken. 
Op 17 december werd op een motiedag vervolgt met het novembercongres. Op deze dag werden 
de politieke moties die onbesproken waren gebleven op het congres behandeld. De dag vond 
plaats op het Algemeen Secretariaat. 

6. PR & VOORLICHTING 

6.1 Congressen 
Door middel van de speeches van de landelijk voorzitter tijdens de twee landelijke congressen is 
de media bereikt. Tijdens het meicongres werd ingegaan op het bijzonder onderwijs, hiermee 
werd de Telegraaf gehaald. Naar aanleiding van deze speech en de uitkomst van het meicongres 
heeft de JOVD later in het jaar een artikel over bijzonder onderwijs geplaatst in de Volkskrant. 
Dit artikel lokte een heel debat in de Volkskrant uit en werd zelfs in de Tweede Kamer genoemd 
tijdens een debat. 

6.2 Televisie/Radio 
De JOVD is in 1995 ondermeer in de volgende programma's te gast geweest: 
- Arena (3x) (KRO) 
- Triviant (Tros) 
- Twee Vandaag 
Verder is de JOVD regelmatig geïnterviewd door Theo van Gogh c.s. in het programma 
Talkradio van  Veronica  Nieuws Radio en uiteraard zijn er ook regelmatig interviews geweest 
voor lokale omroepen. 

6.3 Des Indes-dag 
Voor de Des Indes dag is extra aandacht besteed aan de publiciteit. De belangstelling van 
journalisten was dan ook groot. De speech van minister Melkert was het hoogtepunt van deze 
dag en werd dan ook in de meeste dagbladen besproken. Hierbij bleven de Organisatie van de 
Des Indes dag door de JOVD en het befaamde Des Indes beraad niet onvermeld. 

6.4 Opinie- en achtergrondartikelen 
Naast de diversen persberichten die verzonden zijn, is het schrijven van opinie artikelen een 
goed middel om de pers te bereiken. Voorbeelden van artikelen in 1995 zijn: 

- Bijzonder Onderwijs, (Volkskrant, de Gelderlander) 
- Paars  (ism. JD  en  JS),  (Volkskrant) 
- Moralisme, (NRC) 
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6.5 Overige 
De JOVD is niet alleen op landelijk niveau in de pers verschenen, maar ook talrijke afdelingen 
en districten hebben de media weten te halen. 

7. De I1IB-Nieuwsbrief 

7.1. Inleiding 
De BIB Nieuwsbrief kende in 1995 twee redacteuren door een bestuurswisseling in November. 
Het informatieve communicatiemiddel tussen de Afdelingen, de Districten, de Commissies, de 
Secretariaten en het Hoofdbestuur is 14 maal regulier verschenen, waarvan 12 maal met een 
blauwe voorkant. Daarnaast is er één extra congresnummer verschenen. 

7.2 Edities 1995 
nummer 1, 23 januari 
nummer 2, 9 februari 
nummer 3, 2 maart 
nummer 4, 23 maart 
nummer 5, 7 april 
nummer 6, 30 april 
nummer 6h, 23 mei 
nummer 7a, 27 mei 
nummer 7, 1 juli 
nummer 8, 26 juli 
nummer 9, 13 september 
nummer 10, 18 oktober 
nummei 11, 10 november 
nummer 12, 30 november 
nummer 13, 25-26 december 
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Jaarverslag  Internationaal Seeretaria 
ii&z 

Internationaal gaan? Daar is niets moeilijks aan! 

Onder dit motto is het Internationaal Secretariaat het afgelopen beleids-(jaar) hard bezig geweest 
met het uitdiepen, uitbreiden en versterken van het Internationale werk binnen en buiten de 
JOVD. Op verschillende niveaus is dit ingezette beleid succesvol geweest; zowel op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau. 

Lokaal 
Op lokaal niveau heeft het Internationaal Secretariaat samen met diverse afdelingen de moge-
lijkheid benut om op afdelingsniveau een uitwisseling te bewerkstelligen tussen de JOVD 
afdelingen en afdelingen van onze zusterorganisaties in het buitenland. Door middel van 
international contacten op afdelingsniveau wordt er een internationaal bewustzijn gecreëerd dat 
ervoor zorgt dat juist leden van de JOVD via hun afdeling betrokken raken bij het internationale 
aspect van de JOVD. 
Een andere belangrijke taak voor het IS was om zoveel mogelijk verschillende leden de JOVD 
een internationale activiteit te laten bezoeken. Dat is erg goed gelukt; niet minder dan 73 JOVD-
ers zijn het afgelopen jaar 'internationaal gegaan' (tegenover 31 JOVD-ers in het jaar daarvoor, 
en 16 JOVD-ers in het jaar daarvoor!). Op deze manier werkt een groot aantal verschillende 
JOVD-ers op diverse activiteiten in het buitenland aan het uiteen zetten van de JOVD-ideeën en 
het vergoten van de internationale bekendheid van de JOVD in het buitenland. 

Nationaal 
Op nationaal niveau zijn er door het Internationaal Secretariaat diverse activiteiten georganiseerd 
om meer leden te betrekken bij het internationale aspect van de JOVD. Op  10 februari jl. is er 
een themadag op het Algemeen Secretariaat georganiseerd. 's Ochtends vond er een introductie-
cursus internationaal plaats, waarin diverse leden van het Internationaal Secretariaat en daarbui-
ten hun visie en ervaringen belichtten betreffende internationaal jongerenwerk. 's Middags vond 
er een forum plaats met experts op het gebied van de 'praktijk van de lobby'. Deze dag was 
uitermate geslaagd; er waren circa 30 geïnteresseerde JOVD-ers aanwezig. 
Op het novembercongres 1995 had het Internationaal Secretariaat een vijftal international gasten 
die ons vereerden met een bezoek. Op het maartcongres 1996 had het Internationaal Secretariaat 
een viertal international gasten, die deelnamen aan de internationale werkgroep over Europees 
Drugsbeleid. Het Internationaal Secretariaat was meer dan tevreden over het aantal JOVD-ers dat 
interesse toonde in zowel de internationale gasten als de internationale werkgroep. 
Het vergroten van de politieke output was voor mij voorganger, Marcel  Putman,  een belangrijk 
onderdeel van zijn beleid. Het resultaat van zijn inzet en enthousiasme was een groots internati-
onaal congres, het IGC'96 (Intergouvernementele Conferentie Congres 1996), georganiseerd door 
de JOVD in samenwerking met de VLD-Jongeren - onze Vlaams zusterorganisatie - en LYMEC  
(Liberal Youth Movement  of  the European Union).  Dit vijfdaagse congres vond gedeeltelijk in 
Maastricht en gedeeltelijk in Brussel plaats. De output van het congres was een politiek 
inhoudelijk stuk over de IGC , waarvan een groot aantal punten letterlijk door de ELDR (de 
Europees Liberale Fractie in het Europees Parlement) is overgenomen. Nog steeds praat men, 
zowel in de JOVD als daarbuiten, over dit fantastische congres. ik wil dan ook bij deze mijn 
voorganger Marcel  Putman  nogmaals hartelijk feliciteren met dit grootse succes, en aan alle 
mensen die hebben meegewerkt aan dit project: heel erg bedankt! 
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Internationaal 
Op internationaal niveau zijn de resultaten overweldigend geweest. De JOVD is in diverse 
internationale organisaties prominent aanwezig. 
Allereerst is Michel de Visser in november 1995 gekozen in het bestuur van IFLRY. IFLRY 
(International  Federation  of  Liberal  and  Radical Youth)  is onze wereldwijde overkoepelende 
Organisatie met ± 60 aangesloten organisaties. Michel is gekozen - na een enorme lobbycampag-
ne - als Vice-President in het zevenkoppige bestuur van IFLRY. Helaas heeft Jan Weljers zijn 
baan als  Executive  Director van IFLRY opgezegd, maar de reden daarvoor was dat hij een baan 
bij  Liberal  International in Londen aangeboden kreeg. Op Europees niveau is Dennis Straat - hij 
was al penningmeester van LYMEC - in maart dit jaar met een overweldigende meerderheid 
gekozen tot President van LYMEC. Eddy Habben Jansen is nog steeds voorzitter van Vereniging 
'31', het nationaal jongerencomité voor Multilateraal jongerenwerk. Joris Huijsmans is via 
Vereniging '31' dit jaar gekozen als Jongerenvertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie bij 
de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Marcel  Putman  is nog steeds 
extern vertegenwoordiger voor Vereniging '31' bij het Jeugd Forum van de Europese Unie. 
Vanaf deze plaats wens ik al deze enthousiaste internationale liberale JOVD-ers heel veel succes 
met de (verdere) uitvoering van hun taken. 
Het Internationaal Secretariaat onderhoudt voorts goede contacten met de ELDR, het Internatio-
naal Secretariaat van de VVD, D66/JD-internationaal, diverse Ambassades, EBN, BZ, EXIS, 
YDC en IDF. 
De contacten met onze zusterorganisaties en met name die met de VLD-jongeren uit België, de 
JuLi's en de LHG uit Duitsland en JDL uit Luxemburg zijn meer dan bevredigend te noemen. 
Het Internationaal Secretariaat maakt veelvuldig gebruik van het uitstekende netwerk dat via de 
diverse internationale instanties is opgebouwd. Ons eigen netwerk van contacten en intense 
relaties is afgelopen jaar nog verder uitgebreid. 

Organisatie en leden van het Internationaal Secretariaat 
Het Internationaal Secretariaat is een onmisbaar orgaan in de JOVD dat het internationaal 
politiek jongerenwerk coördineert en uitvoert, en vergadert eens in de drie weken. Er wordt 
gewerkt op projectbasis. Het afgelopen jaar heeft het Internationaal Secretariaat een beetje 
gekampt met personeelsproblemen, maar zij is op dit moment weer goed op gang. Het Internati-
onaal Secretariaat bestaat op dit moment uit: Delphine Pronk (voorzitter), Michel de Visser, 
Edgar Hütte, Brian Huyts, Meis Oomen, Rogier Messersmid, Marnix Messersmid,  Dion  
Kerkhoven, Marcel Schellekens en Marcel van der Schaaff (auditor). Voorts is er nog een aantal 
geinteresseerden, en zijn Charles Cramer, Antoinette Laan, Josée Vroon en  Olaf  Penne (auditor) 
het afgelopen jaar lid geweest van het Internationaal Secretariaat 

Communicatie 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het verbeteren van de communicatie naar de leden van de 
JOVD. De middelen die daartoe zijn aangewend zijn de Driemaster, de HB-Nieuwsbrief en de 
Internationale Nieuwsbrief. De Internationale Nieuwsbrief is één keer als bijlage van de HB-
Nieuwsbrief meegestuurd, en het plan is om dat vaker te doen. 
De communicatie met het Hoofdbestuur is het afgelopen jaar niet al te best geweest, maar ook 
daar wordt aan beide kanten keihard aan gewerkt om dat te verbeteren. 
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!11 tll'L) VAr m 

De Internationaal Secretaris bezocht het IFLRY congres en haar  Executive  Meetings, en het 
LYMEC congres en haar  Executive  Meetings. 
De volgende activiteiten zijn bezocht door JOVD-afgevaardigden: 

Mei 1995: OFAJ Seminar in Parijs, Frankrijk 
IFLRY Seminar in  Executive  Meeting in Kampen, Nederland 

Juni 1995: IGC'96 Congres in Maastricht, Nederland en Brussel, België 

Juli 1995: JOVD Straatsburgreis, Frankrijk 
YDA Congres in New  Orleans,  Verenigde Staten 

September 1995: LYMEC Seminar in Mainz, Duitsland 

Oktober 1995: International  Dialogues  Foundation Congres in Istanbul, Turkije 

November 1995: IFLRY Seminar, Congres en  Executive  Meeting in Brussel, België en 
Luxemburg 

Januari 1996: LYMEC Seminar in Kopenhagen, Denemarken 

Maart 1996: LSF Congres in  Krems,  Oostenrijk 
LYMEC Congres in  Lucca,  Italië 

April 1996: JEF Congres in Parijs, Frankrijk 
OFAJ Seminar in Amsterdam, Nederland 

Mei 1996: IFLRY Seminar en  Executive  Meeting in Skopje, Macedonië 
LI Congres in Noordwijk, Nederland 

Juni 1996: LHG Congres in Niirnberg, Duitsland 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt U zich altijd wenden tot Uw Internationaal 
Secretaris. 

Met oprecht gemeende liberale internationale groet, 

Delphine Pronk 
April 1996 
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JAARVERSLAG 

Het Secretariaat V&S heeft als gevolg van de herstructurering voor het eerst een vol jaar in deze 
vorm gefunctioneerd. In deze periode is gekozen voor een projectmatige aanpak van het V&S-
beleid en is het aantal leden hiervan afhankelijk geworden. Het aantal secretariaatsleden bestond 
gemiddeld uit 6 personen. 
Naast interne veranderingen is gewerkt aan verbeteringen van communicatie, beleidsafstemming 
en positionering tussen de Vereniging, Hoofdbestuur en het Secretariaat V&S. 

Het Secretariaat is in 1995 zeven maal bijeen geweest. Tevens is er twee maal een districtsdeel-
raad bijeen geroepen en was men naast deze reguliere vergaderingen vertegenwoordigd tijdens 
alle congressen. 

Landelijke activiteiten georganiseerd door het Sec. V&S: 

3 Politieke scholingsweekenden 
1 cursusleider-opfrisdag 
1 Cursus voor cursusleiders 
1 Topkaderweekend 
1 JOVD/VVD Topkadercursus 
3 Congres introductiecursussen 

(PSW's) 

(15 nieuwe cursusleiders) 

(Media)  

Eind 1995 is er nieuw leven in de projectgroep Debating geblazen. Zij hebben een debatingwed-
strijd georganiseerd op het novembercongres. De projectgroep Debating valt sinds november 
1995 onder verantwoording van het Secretariaat V&S. 
Atiders dan de normale begeleiding voor cursusleiders, is er een cursusleider-opfrisdag georgIni-
seerd en twee maal een cursusleiders-vraagbaak uitgekomen. 
In het jaarverslag van 1994 werd gesproken over completering en vernieuwing van cursussen. 
Dit is, net als alle andere activiteiten, een continu proces dat geen einde kent. 
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In China is de uitdrukking 'Dat U in interessante tijden leven moge' bedoeld als een vloek. Als 
Chinezen ergens van houden, zoals alle inwoners van een imperium, is het wel van stabiliteit. 
Zonder hier verder een waardeoordeel te willen geven zou ik 1995 willen betitelen als een 
'interessant'jaar voor Driemaster. 

Het eerste nummer van Driemaster in 1995 werd gedrukt bij drukkerij Hoijtink te Ruurlo. 
Waarom? Hoijtink zou een enorme kostenbesparing opleveren door de schappelijk tarieven die 
zij rekent. Onze vrienden uit Den Helder van  Dinky  Druk lieten zich evenwel zo makkelijk niet 
wegdrukken. Een juridisch kooigevecht begon en het zal algemeen bekend zijn hoe onaange-
naam en moreel verwerpelijk kooigevechten zijn (behalve voor de JOVD dan, zie ons standpunt 
over deze quaestie).  Dinky  Druk vond een schitterende loop hole: er bleek een geniepige 
bepaling in de algemene voorwaarden der drukkersindustrie te zijn die de JOVD nog een jaar 
lang aan  Dinky  bond. Aldus geschiedde. De volgende zes nummers van 1995 werden bij in Den 
Helder gedrukt. 

Het zal duidelijk zijn dat de verhoudingen tussen de JOVD en  Dinky  Druk inmiddels dermate 
getroubleerd waren dat er opeens heel veel ongelukjes gebeurden in het drukproces. Zo bleef een 
nummer zo maar toevallig eens een weekje bij de binder liggen. Overigens zou ik uiteraard geen 
opzet durven suggereren. 

Een tweede wijziging had later in het jaar plaats: onder zware druk van Hoofdbestuur en 
Algemene Vergadering zwichtte e.t. Hoofdredacteur  Melvin  L. Schut om de opmaak voortaan in 
eigen beheer te doen, wat volgens de voorstanders bergen met geld op zOu leveren. Het eerste 
nummer met eigen opmaak was het september-nummer, met de heer  Pericles  op de voorkant. De 
resulaten waren bevredigend, ware het niet dat alle artikelen van de pagina waren gevallen zodat 
van een stuk of zeven doorwrochte artikelen het eind helaas niet te lezen viel; voor eeuwig zijn 

die vlammende eindzinnen en prikkelende conclusies verloren gegaan in de mistbanken der 
geschiedenis. Later is dit niet meer voorgekomen. 

In de loop van het jaar verloor Driemaster de scherpste collumnist uit de recente geschiedenis 
van ons mooie blad. Marten van de Kraats, eerder al redacteur, adjunct-hoofdredacteur en 
Hoofdredacteur, nam na het juni-nummer afscheid als verzorger van de achterpagina 'Kraats 
Kraakt'. 

In datzelfde nummer begon de serie 'Hoezo Liberaal', waarin diverse medewerkers van de 
wetenschappelijke bureaus hun visie op het liberalisme uiteenzetten. Bijdragen van Frans Becker 
van de Wiardi  Beckman  Stichting en Hester Tjalma-den Ouden van het Piet Steenkamp Instituut 
werden gevolgd door een zesdelige cyclus van de hand van dr. G.A. van der List van de Prof.  
Mr.  B .M. Teldersstichting. Ter inleiding had de redactie een interview met Van der List. 

Ook in 1995 waren vele prominenten bereid Driemaster een onderhoud toe te staan: Frederick 
van der Ploeg (PvdA), Louise Groenman (D66), Lord  Howe, Edwina Currie  MP, Peter  Temple-
Morris MP (allen CUP), Frederik Bolkestein (VVD) en minister Joris Voorhoeve (VVD). 

Op de BAV d.d. 14 januari 1995 in 's Gravenhage werd  Melvin  Schut, die tot dan toe ad interim 
Hoofdredacteur was geweest, volwaardig benoemd. Op de JAV d.d. 27/28 mei in Eindhoven 
werd hij wederom benoemd.  Fedor  Tanke trad in augustus af als eindredacteur, wegens drukke 
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bezigheden elders. Hij had Driemaster ruim anderhalf jaar als eindredacteur gediend, en bleef 
wel behouden voor de redactie. Michiel Visser volgde hem op. 
De heer Schut besloot op de najaarsvergadering d.d. 18 en 19 november in Nuland af te treden, 
na een jaar als Hoofdredacteur te hebben gefungeerd. Het Hoofdbestuur kon geen geschikte 
candidaat bereid vinden, en liet de benoeming over aan de Algemene Vergadering. Twee leden 
stelden zich candidaat: Yolanda Houthuijsen uit de afdeling Groningen en Michiel Visser uit de 
afdeling Leiden en el eindredacteur van Driemaster. De Algemene Vergadering besloot 
uiteindelijk de laatste te benoemen. 

Driemaster kwam in 1995, wegens geldgebrek, zeven keer uit in plaats van acht en wel in 
februari, april, juni, augustus, september, november en december. Het laatste nummer onder de 
verantwoordelijkheid van de nieuwe Hoofdredacteur. 

Driemaster heeft in 1995 f1. 39.486,- uitgegeven. 

Samenstelling van de redactie op I januari 1995:  Melvin  L. Schut (Hoofdredacteur),  Fedor  
Tanke (eindredacteur), Joost Kokke (fotoredacteur), Folkert Bolkestein, Yaïr  Pinto,  Herman 
Rijksen, Michiel Visser. Auditor vanwege het Hoofdbestuur: Pieter Oosterhuis. 

Samenstelling van de redactie op 31 december 1995: Michiel Visser (Hoofdredacteur), Egbert 
Koops (eindredacteur), Joost Kokke (fotoredacteur), Kay Sauren (opmaak), Folkert Bolkestein, 
Marcel van Drunen, Marten Gerssen, Maarten de Jong, Yaïr  Pinto,  Aldo Schuurman, Jacques 

Sluysmans, Freek Staps,  Fedor  Tanke en Paul Waszink. Auditor vanwege het Hoofdbestuur: 
Marcel van der Schaaff. 

's Gravenhage, 13 mei 1996 
Michiel Visser 
h.t. Hoofdredacteur Driemaster 
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J 5fj[[•  k I F'f.'J I NIA'i 31 CLJ 

Tilburg 17 maart 1996 

Ondergetekenden verklaren dat de jaarrekening en bijbehorende bescheiden over het boekjaar 
1995 door hen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële middelen van de vereniging 
zijn op adequate en zorgvuldige wijze beheerd en geadministreerd. 

Wij hebben geconstateerd dat het administratieve beheer van de penningmeester van een zeer 
hoog niveau was. Gedurende 1995 heeft de penningmeester diverse maatregelen ter verbetering 
van de interne controle genomen, waaronder "het financieel handboek voor de landelijk 
penningmeester". Dit heeft mede geresulteerd in een goedkeurende verklaring van het accoun-
tantskantoor Deloitte & Touche. Voorheen heeft de JOVD altijd een verklaring van oordeelsont-
houding gekregen. De kascommissie wil de landelijke penningmeester hiervoor complimenteren 
en hoopt dat de JOVD in de toekomst een dergelijke verklaring kan behouden. 

De kascommisie heeft geconstateerd dat er een verlies geleden wordt op het promotiemateriaal. 
Gezien het feit dat het een doel van het hoofdbestuur is om het promotiemateriaal kostendekkend 
te houden, bevelen wij aan om een stuksadministratie bij te houden voor de promotiematerialen 
met een kostprijs boven de 5 gulden, zodat inzicht verkregen kan worden in het gebruik van het 
promotiemateriaal. 

De kascommissie:  
Guy  Holtus,  ply,  lid 
Joost Otterloo,  ply,  lid 
Jaap van Zanten, lid 
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