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Hoofdredacteur Driemaster Aike Kamphuis 
Internationaal Secretaris Edgar Hutte 

Vanaf de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Hoofdbestuur als volgt: 
wnmd. Landelijk Voorzitter 
Algemeen Secretaris 
Landelijk Penningmeester 
Vice-voorzitter 
wnmd. AB belast met Politiek & Voorlichting 
A13 belast met Interne Coördinatie 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne 
AB belast met Vorming & Scholing 

Hoofdredacteur Driemaster 
Internationaal Secretaris 

d.d. 1, uivi ,-- 

Jeroen de Veth  
Elmer  Smith 
Guido van Aardenne 
Remco van Lunteren 
Thomas Berghuijs 
vacant  
Emilie  van de Vrande 
Robbert Verwaaijen 

Aike Kamphuis 
Edgar Hutte 

Vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september was de samenstelling van het 
Hoofdbestuur als volgt: 
Landelijk Voorzitter Jeroen de Veth 
Algemeen Secretaris  Elmer  Smith 
Landelijk Penningmeester Guido van Aardenne 
wnmd. Vice-voorzitter Organisatie Niels Baas 
Vice-voorzitter Politiek Thomas Berghuijs 
AB belast met Interne Coördinatie Sander Thomassen 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne  Emilie  van de Vrande 
AB belast met Vorming & Scholing Robbert Verwaaijen 

Hoofdredacteur Driemaster Aike Kamphuis 
Internationaal Secretaris Edgar Hutte 

Vanaf de Voorbereidende Algemene Vergadering d.d. 21 november 1999 was de samenstelling van 
het Hoofdbestuur als volgt: 
Landelijk Voorzitter Jeroen de Veth 
Algemeen Secretaris  Elmer  Smith 
Landelijk Penningmeester Maarten Burggraaf 
Vice-voorzitter Organisatie Niels Baas 
Vice-voorzitter Politiek vacant 
AB belast met Interne Coördinatie Sander Thomassen 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne Suzanne  Hartong  
AB belast met Vorming & Scholing Mark Verheijen 

Hoofdredacteur Driemaster Tineke Prins 
Internationaal Secretaris vacant 

Op 31 december was de samenstelling van het Hoofdbestuur als volgt: 

Landelijk Voorzitter 
Algemeen Secretaris 
Landelijk Penningmeester 
Vice-voorzitter Organisatie 

Jeroen de Veth  
Elmer  Smith 
Maarten Burggraaf 
Niels Baas 



1 Reorganisatie 
1.1 Inleiding 

1.2 Statuten 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 1 & 15 mei 1999 worden de concept landelijke-, regio-
en afdelingsstatuten alsmede het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
Notaris Duinkerken beoordeelt vervolgens in juni deze statuten en reglementen op tegenstrijdigheden en 
onvolkomenheden en keurt deze middels notarieel besluit goed. Tijdens de Buitengewone Algemene 
Vergadering d.d. 11 september 1999 worden uiteindelijk de landelijke-, regio- en afdelingsstatuten 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering alsmede het huishoudelijk reglement en de reglementen van 
orde voor de Algemene Vergadering en het Politieke Congres. 

PM;]Z,U= 
2.1 Hoofdbestuur 
In 1999 heeft het Hoofdbestuur met vele personele en portefeuille inhoudelijke wijzigingen te maken 
gehad. Zo werd de functionaris Vorming & Scholing van buiten naar binnen het Hoofdbestuur gehaald. 
Robbert Verwaaijen werd eind 1998 in waarnemende vorm in deze functie benoemd. N.a.v. van het succes 
van de Schipholactie in 1998 werd Campagne toegevoegd bij de functie van AB belastmet Interne 
Communicatie & Ledenwerving.  Emilie  van de Vrande werd aanvankelijk ad interim de eerste bestuurder 
met deze nieuwe portefeuille. Begin april legde Sven Planken per direct zijn functie van Algemeen 
Secretaris neer. Tot en met 15 mei heeft Jeroen de Veth, AB Politiek & Voorlichting gefungeerd als 
wnmd. Algemeen Secretaris. Tussen de Jaarlijkse Algemene Vergadering trok Robin Bremekamp zich 
terug voor zijn herbenoeming als Landelijk Voorzitter. Vanaf 15 mei tot en met fungeerde Jeroen de Veth 
alswnmd. Landelijk Voorzitter. Thomas Berghuijs nam de portefeuille van het AB Politiek & Voorlichting 
waar. Op  11 september werd de functie van Vice-voorzitter gesplitst in die van Vice-voorzitter 
Organisatie en die van Vice-voorzitter Politiek. Het AB Politiek & Voorlichting kwam daarmee te 
vervallen. Ook per 11 september tot en met 21 november vielen de regio's onder verantwoordelijkheid van 
de Landelijk Voorzitter. Later werd dit weer onder de Vice-voorzitter Organisatie geschaard. Op  21 
november werd kandidaat Guido van Aardenne niet verkozen als Vice-voorzitter Politiek. Deze functie 
werd tot en met 31 december waargenomen door Sander Thomassen. Diens functie werd tot en met 31 
december waargenomen door Rense Weide. 

2.1.1 Samenstelling Hoofdbestuur 

Op 1 januari 1999 was de samensteffing van het Hoofdbestuur als volgt: 
Landelijk Voorzitter Robin Bremekamp 
Algemeen Secretaris Sven Planken 
Landelijk Penningmeester Guido van Aardenne 
Vice-voorzitter Remco van Lunteren 
AB belast met Politiek & Voorlichting Jeroen de Veth 
AB belast met Interne Coördinatie Thomas Berghuijs 
wnmd. AB belast met Interne Communicatie & Ledenwerving vacant 
wnmd. AB belast met Vorming & Scholing Robbert Verwaaijen 



Hoofdredacteur Driemaster 
Internationaal Secretaris 

Vanaf de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Hoofdbestuur als volgt: 
wnmd. Landelijk Voorzitter 
Algemeen Secretaris 
Landelijk Penningmeester 
Vice-voorzitter 
wnmd. AB belast met Politiek & Voorlichting 
AB belast met Interne Coördinatie 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne 
AB belast met Vorming & Scholing 

Hoofdredacteur Driemaster 
Internationaal Secretaris  

Aike Kamphuis 
Edgar Hutte 

Jeroen de Veth  
Elmer  Smith 
Guido van Aardenne 
Remco van Lunteren 
Thomas Berghuijs 
vacant  
Emilie  van de Vrande 
Robbert Verwaaijen 

Aike Kamphuis 
Edgar Hutte 

d.d. 15 mei 1999 was de samenstelling van het 

Vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september was de samenstelling van het 
Hoofdbestuur als volgt: 
Landelijk Voorzitter Jeroen de Veth 
Algemeen Secretaris  Elmer  Smith 
Landelijk Penningmeester Guido van Aardenne 
wnnid. Vice-voorzitter Organisatie Niels Baas 
Vice-voorzitter Politiek Thomas Berghuijs 
AH belast met interne Coördinatie Sander Thomassen 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne  Emilie  van de Vrande 
AB belast met Vorming & Scholing Robbert Verwaaijen 

Hoofdredacteur Driemaster Aike Kamphuis 
Internationaal Secretaris Edgar Hutte 

Vanaf de Voorbereidende Algemene Vergadering d.d. 21 november 1999 was de samenstelling van 
het Hoofdbestuur als volgt: 
Landelijk Voorzitter Jeroen de Veth 
Algemeen Secretaris  Elmer  Smith 
Landelijk Penningmeester Maarten Burggraaf 
Vice-voorzitter Organisatie Niels Baas 
Vice-voorzitter Politiek vacant 
AB belast met Interne Coördinatie Sander Thomassen 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne Suzanne  Hartong  
AB belast met Vorming & Scholing Mark Verheijen 

Hoofdredacteur Driemaster Tineke Prins 
Internationaal Secretaris vacant 

Op 31 december was de samenstelling van het Hoofdbestuur als volgt: 

Landelijk Voorzitter Jeroen de Veth 
Algemeen Secretaris Elmer  Smith 
Landelijk Penningmeester Maarten Burggraaf 
Vice-voorzitter Organisatie Niels Baas 



(bijzondere HBV) 
(bijzondere HBV) 
(bijzondere HBV) 

(HB weekend)  

(bijzondere HBV) 

wnmd. Vice-voorzitter Politiek 
wnmd. AB belast met Interne Coördinatie 
AB belast met Interne Communicatie & Campagne 
AB belast met Vorming & Scholing 

Hoofdredacteur Driemaster 
Internationaal Secretaris  

Sander Thomassen 
Rense Weide 
Suzanne  Hartong  
Mark Verheijen 

Tineke Prins 
vacant 

2.1.2 Hoofdbestuursvergaderingen 
In 1999 kwam het Hoofdbestuur 20 maal bijeen, en wel op: 

7januari te Den Haag 
21 januari te Den Haag 
3 februari te Den Haag 
9 maart te Den Haag 
2, 3 en 4 april te Nieuw Loosdrecht 
13 april 1999 te Den Haag 
22 april te Den Haag 
5 mei te Den Haag 
25 mei te Den Haag 
1 juni te Den Haag 
22 juni te Den Haag 
30juni te Den Haag 
5 juli te Den Haag 
12 augustus te Groningen 
27,28 en 29 augustus te Vaassen 
29 september te Den Haag 
6 oktober te Den Haag 
27 oktober te Den Haag 
16 november te Den Haag 
9 december te Den Haag 

(HB weekend) 

2.1.3 Adviserende Hoofdbestuursleden 
Zoals in het reorganisatieplan van 1998 besloten oefenden de Internationaal Secretaris en de 
Hoofdredacteur Driemaster, uit hoofde van hun functie, de functie van adviserend Hoofdbestuurder uit, 
Deze functie geeft recht op het aanwezig zijn van Hoofdbestuursvergaderingen en daar waar zaken van het 
Hoofdbestuur die van de onafhankelijke functionarissen raken kan advies gegeven worden. In 1999 zijn 
de adviserende Hoofdbestuursleden regelmatig tijdens Hoofdbestuursvergaderingen aanwezig geweest. 

2.2 Regio's 
Op bestuurlijk niveau is 1999 een bewogen en ingrijpend jaar geweest. Eind 1998 werd een omvangrijke 
reorganisatie doorgevoerd die, naar verluidt, begin 2000 zal zijn afgerond. Het doel van de reorganisatie 
betrof niet alleen het creëren van een sterke bestuurslaag met grote verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, maar beoogde tevens een herziening van de bestuurlijke verhoudingen binnen onze 
organisatie. 

De behoefte aan een sterke bestuurslaag tussen de afdelingen en het hoofdbestuur is evident. Gedurende 
een lange periode hebben de districten deze rol vervuld binnen de JOVD. In de periode tot de opstelling 
van het beleidsplan 1999 bleek dat op dat moment de districten op enkele uitzonderingen na niet goed 



meer functioneerden. Het bleek erg moeilijk bestuurders te vinden en de continuiteiten van de organisatie 
kwam in gevaar. Het hoofdbestuur meende dat ingrijpend optreden noodzakelijk was. Er dienden drie 
regio's te komen ter vervanging van de districten. De regio's zouden ook grotere verantwoordelijkheden 
en dito financiële middelen krijgen om het verenigingsbeleid mede vorm te geven. Deze ontwikkeling zou 
meer leden enthousiast maken om plaats te nemen in het regio bestuur. 

2.2.3 Het traject voor de vorming van regio's 
Het uitgezette tijdspad voor het te volgen traject om te komen tot de oprichting van de drie regio's en de 
implementatie van de nieuwe structuur is gedurende het jaar een aantal malen bijgesteld. 

Vanaf februari zijn er door middel van inspraak avonden pogingen ondernomen de indeling van de regio's 
vast te stellen. Van een eensluidende mening, omtrent de indeling van de regio's, kon echter geen sprake 
zijn. Uiteindelijk heeft het hoofdbestuur een concept-regioindeling voorgelegd tijdens de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering d.d. 1 mei 1999. Dit concept is overgenomen en heeft geresulteerd in de huidige 
indeling (zie 2.2.3). 

Nadat de indeling van de regio's was vastgesteld heeft het Hoofdbestuur pogingen ondernomen kandidaat 
bestuurders voor de regio's te vinden. In eerste instantie werden potentiele kandidaat bestuurders niet 
direct benaderd maar uitgenodigd om deel te nemen aan de formele sollicitatie procedure. Toen op dit 
voorstel weinig respons kwam besloten een aantal afdelingen zelf het heft in handen te nemen en 
regiobesturen te formeren. 

Zodoende werd op 29 juni Regio Midden opgericht en volgden de Regio's Noord en Zuid op 
respectievelijk 9 en 29 september. Na de zomervakantie bleek het bestuur van de Regio Midden niet meer 
te bestaan en is tot 31 december in deze regio geen bestuur gevormd. De noodzakelijke taken zijn zolang 
overgenomen door het Hoofdbestuur. 

De coördinatie van dit gehele proces geschiedde onder verantwoordelijkheid van de Vice-voorzitter. Na 
zijn aftreden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 11 september werd zijn taak 
overgenomen door de Landelijk Voorzitter. Vanaf de Voorbereidende Algemene Vergadering valt deze 
taak weer onder de Vice-voorzitter Organisatie. 

2.2.3 Indeling regio's 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 1 & 15 mei 1999 wordt de definitieve regioindeling 
vastgelegd, zodoende ontstaat de volgende indeling; 

Regio Noord 
De afdelingen Groningen, Noord Groningen, De Compagnie, Oost Groningen, Leeuwarden e.o., Sneek 
e.o., Drachten e.o., Emmen e.o., Kop van Drenthe, Assen e.o., Meppel e.o., Hoogeveen e.o., Zwolle, 
Noord Oost Overijssel, Twente, Amsterdam e.o., Kennemerland, Noord Holland Noord, Amstelland, 
Waterland! West Friesland, Zaanstreek en Flevoland. 

Regio Midden 
De afdelingen Zuid-West Salland, Arnhem e.o., Gelderse Vallei, Doetinchem e.o., Ede-Wageningen, 
Apeldoorn e.o., Oost Achterhoek, Tiel e.o., Noord Veluwe, Utrecht e.o., Eemland, West Betuwe, Hart van 
Nederland, Zuid Oost Nederland, Zuid Oost Utrecht, Woerden, Den Haag e.o., Deitland, Oost 
IJsselmonde, Maas &  Ijssel  en Leiden. 



Regio Zuid 
De afdelingen Zeeland, 's  Hertogenbosch,  Hart van Brabant, Eindhoven, Land van Cuijk, West Brabant, 
Maastricht, Venlo e.o.,Oostelijke Mijnstreek, Midden Limburg, Venraij, Weert, Westelijke Mijnstreek, 
Rijnmond, Dordrecht, Rijk van Nijmegen c.a., Antwerpen en New York. 

2.3 Afdelingen 

2.3.1 Actieve afdelingen 
De volgende afdelingen waren in 1999 actief: 
De afdelingen Groningen, Noord Groningen,  Dc  Compagnie, Emmen e.o., Assen e.o., Meppel e.o., 
Twente, Amsterdam e.o., Noord Holland Noord, Flevoland, Arnhem e.o., Apeldoorn e.o., Utrecht e.o., 
West Betuwe, Den Haag e.o., Leiden, Delfiand, Maas &  Ijssel,  Zeeland, s Herthogenbosch, Eindhoven, 
Maastricht, Venlo e.o., Rijnmond en Rijk van Nijmegen c.a. 

2.3.2 Nieuwe afdelingen 
In de loop van het jaar zijn er twee afdelingen (her)opgericht en wel in Venlo en in Maastricht. In Venlo 
kon met samenwerking van de plaatselijke VVD een afdeling worden opgericht en in Maastricht was het 
de verdienste van een stel enthousiaste studenten. 

2.4 Verenigingsorganen 

Ie kamer van de commissie van beroep: 
Vanaf 1 januari 1999 tot en met 15 mei 1999 bestond de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep uit 
de volgende leden en plaatsvervangende leden: 

Leden: Karin Anne Hebben  
Rolf  Moester 
Vincent Leenders 

Plaatsvervangende leden: Olaf  Penne 
Chris Jetten 
Arjan Toor 

Vanaf 15 mei tot en met 31 december 1999 bestond de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep uit de 
volgende leden en plaatsvervangende leden: 

Leden: Vincent Leenders 
Rolf Moester 
Eelco Meerdink  

Plaatsvervangende leden: Olaf  Penne 
Chris Jetten 
Francine Loos 

2e kamer van de commissie van beroep: 
Vanaf 1januari 1999 tot en met 15 mei 1999 bestond de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep uit 
de volgende leden en plaatsvervangende leden: 

Leden: Chris Jetten 
Olaf Penne 



Peter Hietink  

Plaatsvervangende leden: Vincent Leenders 
Sandra Spek 
Remco Span 

Vanaf 15 mei 1999 tot en met 31 december bestond de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep uit 
de volgende leden en plaatsvervangende leden: 

Leden: Olaf Penne 
Chris Jetten 
Nicole  Maes  

Plaatsvervangende leden: Sandra Spek 
Remco Spaa 
Eelco Meerdink 

Arbitrageraad 
Vanaf 1 januari 1999 tot en met 15 mei 1999 bestond de Arbitrageraad uit de volgende leden en 
plaatsvervangende leden: 

Leden: 

Plaatsvervangende leden:  

Frederik van der Dussen 
Eric Hoogenboezem 
Marco Freijlink 

Karin Scheidel 
Annemieke Brons 
Stan Stevens 

Vanaf 15 mei 1999 tot en met 31 december 1999 bestond de Arbitrageraad uit de volgende leden en 
plaatsvervangende leden: 

Leden: 

Plaatsvervangende leden 

Ruben Maes 
Pieter van den Berg 
Karin Scheidel 

Annemieke Brons 
Daniel Tanahatoe 
Nicole Macs 

Redactieraad 
Vanaf 1 januari 1999 tot en met 15 mei 1999 bestond de Redactieraad uit de volgende leden en 
plaatsvervangende leden: 

Leden: 

Plaatsvervangende leden: 

Koen Petersen 
Frits van der Scheer 
Karen Anne Hebben 

Pieter Oosterhuis 
Francine Loos 
Peter Hietink 



Vanaf 15 mei 1999 tot en met 31 december 1999 bestond de Redactieraad uit de volgende leden en 
plaatsvervangende leden: 

Leden: Frits van der Scheer 
Karen Anne Hebben 
Willem Jan  Riede  

Plaatsvervangende leden: Peter Hietink 
Francine Loos 
Ruben Maes 

Leden kascontrole commissie: 
Vanaf 1 januari 1999 tot en met 15 mei 1999 bestond de Kascontrolecommissie uit de volgende leden en 
plaatsvervangende leden: 

Leden: Marcel van der Schaaff 
Joost Otterloo 
Han Oortwijn 

Plaatvervangende leden: Pascal van der Plas 
Erik Vriesen 

Vanaf 15 mei 1999 tot en met 31 december 1999 bestond de Kascontrolecommissie uit de volgende leden 
en plaatsvervangende leden: 

Leden: Olivier ten Doeschate 
Marcel van der Schaaff 
Erik Vriesen 

Plaatsvervangende leden: Pascal van der Plas 
Jeroen Slot 

3 Politiek 

Inleiding 

3.1 Politiek Commissariaat 
In de reorganisatieplannen van het vorige hoofdbestuur werd het probleem neergelegd. Politiek was 
redelijk goed in de vereniging, maar de landelijke commissies draaiden slecht. Conform de algemene 
insteek werden de commissies afgeschaft enin de plaats kwam het Politiek Commissariaat. Deze ging 
bestaan uit negen Politiek Commissarissen. Hun taak werd het zorgdragen voor de inhoudelijke kwaliteit 
en kwantiteit van de politieke discussie in de vereniging. Zij draagt daarbij de politieke lijnuit naar buiten 
in de pers, fora en dergelijke. Zij toetst bovendien notities en moties op politieke relevantie en aan de 
bestaande standpunten. Zo stond het reorganisatieplan. Verder werd een carrièretraject uitgestippeld, dat 
een ideale Politiek Commissaris zou moeten doorlopen. 



Het politiek commissariaat werd ook belast met het beoordelen van de notities van afdelingen en regio's. 
En verder werd zij belast met het adviseren aan de opstellers van de notities. 

Het politiek commissariaat ging bestaan uit de volgende portefeuilles, waarin in 1999 geen veranderingen 
kwamen. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking; Europese Zaken; Onderwijs; Cultuur en Wetenschappen; Sociale Zaken; 
Economische Zaken verkeer en waterstaat en landbouw; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De aanstelling van de Politiek Commissaris geschiedt 
bij benoeming door het hoofdbestuur, nadat de regio's hen hebben voorgedragen. 

Ten slotte werd ook de hoofdredacteur van de LEF toegevoegd aan het  politick  commissariaat. LEF is 
immers het politieke kaderblad van de JOVD. 

3.1.1 Samenstelling Politiek Commissariaat 
In het politiek commissariaat werden de volgende mensen benoemd tot politiek commissaris. 
Algemene Zaken! voorzitter Jeroen de Veth 
Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties Sander Thomassen 
Justitie Vera Willebrand 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking Rogier Klimbie 
Sociale Zaken Sander Janssen 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Nathan Soomer 
Europese Zaken Frank Woud 
Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Landbouw Robert van Wijk 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Minderheden 
bleven vooralsnog vacant. 

Voorzitter ten tijde van de oprichting van het Politiek Commissariaat was Jeroen de Veth, AB Politiek en 
Voorlichting. Vanaf mei werd het voorzitterschap overgenomen door Thomas Berghuijs. 

Ontslagen werd Robbert van Wijk als Politiek Commissaris van Economische Zaken, de post bleef vacant. 
Benoemd tot Politiek Commissaris Volksgezondheid, Welzijn en Minderheden werd  Wilfred  Chrispijn. 
Ontslagen onder dankzegging werd Sander Thomassen als Politiek Commissaris Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

3.1.2 Landelijke Politieke Projectgroepen (LPPG's) 
In 1999 waren de volgende landelijke politieke projectgroepen actief 

• LPPG Demostaat  II;  (vz.  Elmer  Smith) Binnenlandse Zaken en Justitie 
• LPPG Europlan; (vz. Frank Woud) Europese Zaken 
• LPPG Afrika; (vz. Tom Leest) Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
• LPPG ik zal handhaven; (vz. Rob Pieterse) Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking 

Twee discussiestukken: 
• Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid '99 (Sven Bontenbal) 
0 Hoger onderwijs (Kristie Spijker) 



3.1.3 LEF 
De LEF verscheen in 1999 twee maal. Nicole Maes was tot en met september Hoofdredacteur. 

• Februari Europa & liberalisme 
• September Midden-Oosten 

3.2 Media 

3.2.1 Persberichten 
Hieronder volgt een opsomming van de uitgegane persberichten: 
08/01 JOVD viert in 1999 50-jarig bestaan 
26/01 VVD laat defensie vallen 
01/02 Kopstukken op 10e lustrum JOVD 
19/02 Turkije nog geen Europees land 
25/02 Politieke top in discussie op X lustrum JOVD 
12/04 Staatsbezoek China mislukt 
24/04 JOVD wil aftreden Paars Trojka 
14/05 Landelijk Voorzitter JOVD treedt af 
14/05 Congres JOVD bijeen in De  But;  liberale jongeren bepalen standpunt Europa en staat 
14/05 JOVD presenteert Europlan in Nieuwspoort 
17/05 Grondwet gaat boven ons paarse kind 
17/05 JOVD benoemt nieuwe Landelijk Voorzitter 
19/05 JOVD hekelt D66 om laffe actie 
19/05 JOVD blok achter Erevoorzitter Wiegel 
20/06 JOVD herziet na 26 jaar standpunt Koningshuis 
23/06 enquete Srebrenica onwenselijk 
21/09 JOVD-voorzitter: Hypotheekrente aftrek onterecht heilig huisje 
24/11 plannen sociele zekerheid minister Klaas de Vries 
15/11 Schade verhalen op voetbalclubs 

3.2.2 (Opinie)artikelen 
(Opinie)artikelen van/ over de JOVDverschenen in 1999 ondermeer in de volgende landelijke dag-! 
weekbladen: Elsevier, NRC-Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, Vrij Nederland, 
Nieuwe Revu, Katholiek Nieuwblad, het Parool, de Telegraaf, Hervormd Nederland, NU, Metro, Spits, en  
ON  Magazine. Daarnaast verschenen er vele artikelen in regionale dagbladen en studentenbladen. 

3.2.3 Televisie en radio 
De JOVD was ondermeer (soms meerdere malen) te zien of beluisteren in de volgende televisie- en 
radioprogramma's: Twee Vandaag, het NOS-journaal, het RTL Journaal, 6 In het Land, Rondom Tien, 
Middageditie, de TROS Wereldnatuurfondsshow, (radio:) TROS Kamerbreed, Tijdsein Radio, Radio 
West, VARA Radio 1, Spijkers met Koppen, het Radio 1 Journaal, AVRO Radio 1, Omroep Friesland, 
Stadsradio DenHaag, Radio Noord-Holland en Omroep Brabant. 



4.1 Vorming & Scholing 
Met betrekking tot het cursusaanbod zijn er aanzetten gegeven tot het herzien en vernieuwen van diverse 
cursussen. Daarnaast zijn de contacten met de VVD op het gebied van Vorming & Scholing verder 
geïntensiveerd. Onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuurslid belast met Vorming & 
Scholing en in samenwerking met het Secretariaat Vorming & Scholing, zijn in 1999 diverse projecten 
georganiseerd. 

4.1.1 Top Winter Course 
Op 4, 5 en 6 mei heeft het Top Winter Course plaatsgevonden in Don Haag waar met een groep 
kaderleden het Liberalisme nader onder de loep is genomen. Dit weekend is georganiseerd door een 
projectgroep o.l.v. Nicole van Bunge. In het najaar voor het kader van zowel de JOVD als de VVD een 
Kaderweekend georganiseerd waar verschillende trainingen en (gevorderden-)cursussen zijn gegeven. 

4.1.2 Kadercursus 
in samenwerking met de VVD is de kadercursus georganiseerd bestaande uit vier thema-zaterdagen. 

4.1.3 Scholierenprojecten 
In 1999 is er een scholierendag georganiseerd. Deze dag vond plaats op het Algemeen Secretariaat in Den 
Haag. Naast een cursus Introductie en een cursus liberalisme is er een rondleiding op het Binnenhof 
georganiseerd. Door onvoldoende belangstelling zijn geen vervolgdagen georganiseerd. 

4.2 Interne Communicatie 
In 1999 is een algemeen communicatieplan opgesteld naar aanleiding van een geconstateerd gemis aan 
degelijke en regelmatige communicatie. De hieronder vermelde beleidspunten vloeiden hier onder meer 
uit voort. 

4.2.1 Driemaster 
De Driemaster is in 1999 met vaste regelmaat zeven maal verschenen en de samenwerking met het 
Hoofdbestuur en de Hoofdredacteur verliep voorspoedig. Het opnemen van HB-informatie in de 
Driemaster bleek in de praktijk niet ten goede te komen aan de algemene communicatie met vooral 
bestuurders. informatie die voor alle leden interessant was werd wel via dit medium verspreid maar er was 
nog een duidelijke behoefte aan frequentere communicatie en dat leidde in het najaar tot herinvoering van 
de HB-Nieuwsbrief. 

4.2.2 HB-Nieuwsbrief 
In het najaar besloot het Hoofdbestuur tot herinvoering van de HB Nieuwsbrief. Eén keer per twee 
maanden wordt deze HB Nieuwsbrief gratis toegestuurd aan secretarissen van afdelingen en regio's en per  
e-mail  aan bestuurders. De inhoud van de HB Nieuwsbrief bestaat ondermeer uit bijdragen van 
individuele Hoofdbestuurders, Hoofdbestuursbesluiten, de liberale agenda en andere belangrijke en 
relevante informatie. 

Ook de leden HB-Nieuwsbrief, met de ledenaantallen gespecificeerd naar onder meer afdeling, jaar van 
lidmaatschap en leeftijd werd uitgebracht zodat iedereen de noodzaak van het ledenwerven kon 
concretiseren. 



4,2.3 Homepage 
De Commissie Internet en Automatisering bestond in 1999 uit plusminus zes leden. Naast de eigenlijke 
taken zoals het verzorgen van de homepage heeft de Commissie zich ook bezig gehouden met de 
automatisering op het Algemeen Secretariaat. Tevens is een begin gemaakt met het ontwerp van de 
nieuwe homepage die in 2000 operationeel zal zijn. De communicatie tussen de CIA en het Hoofdbestuur 
verliep tot diep in het jaar gemankeerd. Eind 1999 is hierin naar beider wens verbetering in gebracht. 

4.3 Campagne 

4.3.1 Eurotalk-avonden 
In het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn er in samenwerking met de VVD vier 
Eurotalk-avonden georganiseerd, gepresenteerd door TMF VJ Bridget. De opzet van de Eurotalk avonden 
was een interactieve dicussie-avond in een restaurant/  café. De promotie van deze verkiezingsavonden 
bestond voornamelijk uit het uitdelen van flyers, JOVD-media en lokaal persbeleid. De data van deze 
avonden en de locaties waren: 

12 mei 1999  The  Newscafé, Groningen 
19 mei 1999 Café  Cher,  Tilburg 
26 mei 1999 Locus Publicus, Rotterdam 
2 juni 1999 Heeren van Amstel, Amsterdam 

De opkomst tijdens deze avonden was goed en de campagne kan een succes genoemd worden. 

4.3.2 Megafesta  tie  
Van 10 t/m 18 juli heeft de JOVD met een stand op de Megafestatie in de Jaarbeurs te Utrecht gestaan. Er 
was een vast dagprogramma opgesteld met ieder uur een politieke quiz, politieke paintbail en 
debatingwedstrij den. De JOVD stand was ingedeeld in een ruimte met grote, luidruchtige stands en kon 
daardoor niet goed tot recht komen. Het resultaat van dezeweek leden werven viel tegen en bedroeg 
slechts 5 leden en plusminus 15 belangstellenden. 

4.3.3 Augustusoffensief 
Het augustusoffensief bestond dit jaar uit een promoteam dat bij verschillende afdelingen ter 
ondersteuning van de promotie is langsgegaan. Het promoteam werd aangevuld met een fotosessie, 
enquêtes en het uitdelen van JO\TD-heliumballonnen. Het offensief is dit jaar met wisselend succes in 4 
afdelingen georganiseerd. Het heeft in totaal ,... leden en .....geïnteresseerden opgeleverd. 

4.3.4 Nieuwe folder 
Er is dit jaar een nieuwe algemene promotiefolder, oplage 10.000 stuks, gemaakt. Deze folder wordt 
gebruikt om uit te delen op informatiemarkten en wordt meegestuurd in het informatiepakket naar nieuwe 
leden en geïnteresseerden. 

4.4 Congressen 

4.4.1 Politiek Congres 
In het reorganisatieplan van 1998 werd ondermeer een scheiding voorgestaan van de huishoudelijke en 
politieke congressen. Tijdens politieke congressen kan geen definitieve besluitvorming plaatsvinden, maar 
geschiedt dit tijdens de algemene vergadering. 

Het eerste politiek congres vond plaats op 20 en 21 juni in het Van der Valk Hotel te Bilthoven. Plus 
minus 80 leden woonden dit weekeinde bij. Tijdens dit congres stonden een drietal notities en een 



tachtigtal moties ter discussie. De politieke projectgroep Demostaat  II  presenteerde de gelijknamige 
notitie en hieraan werd een positief stemadvies aan de algemene vergadering meegegeven. Ook de notitie 
Europlan, het JOVD verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, van de politieke projectgroep 
Europa kreeg een positief stemadvies. 

Op de zaterdagavond sprak Europarlementariër Jan Mulder de zaal toe. Diezelfde avond vond onder 
leiding van de Liberale Denktank een discussie plaats aan de hand van het door de Liberale Denktank 
geschreven stuk Solidariteit binnen het Liberalisme. Aan de hand van dit congres werd een persbericht 
uitgedaan naar aanleiding van het hernieuwde standpunt over het Koningshuis. 

4.4.2 November Congres 
Het november congres vond plaats op 20 en 21 november in het Van der Valk hotel in het Noord-
Hollandse Akersloot. Ongeveer 130 leden woonden dit congres bij. Naast de diverse huishoudelijke 
zaken, het beleidsplan en de verkiezing van het Hoofdbestuur stonden een drietal notities en een tachtigtal 
moties op de agenda. De politieke projectgroepen Afrika en Defensie, onder coordinatie van de Politiek 
Commissaris belast met de portefeuille Buitenland, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, 
verdedigden met succes hun notities Afrika en Ik zal handhaven. Ook de notitie Mijn land, ons koninkrijk 
van de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. werd aangenomen. Naast de vele moties werden stonden ook een 
tweetal discussiestukken op de agenda, namelijk Hoger Onderwijs en Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheids Beleid (GBVB'99). Opde zaterdagavond sprak VVD kamerlid Oussama Cherribi de 
aanwezigen toe. 

4.4.3 Afscheidsborrels 
In 1999 werden twee afscheidsborrels georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Landelijk 
Voorzitter Robin Bremekamp en secretariaatsmedewerker Arjette. 

4.5 Internationaal Secretariaat 
Onder de vlag van het Internationaal Secretariaat vond op vrijdag 24 februari een groot internationaal 
congres plaats op de Pier in Scheveningen. Aan dit congres, dat gold als de aftrap van het Xe Lustrum 
namen ruim honderd personen deel, waaronder JOVD leden, politici en buitenlandse gasten. Op deze dag 
vonden onder leiding van een aantal bekende internationale politici werkgroepen plaats en werd een 
Verenigde Naties rollenspel georganiseerd. 

In april heeft een delegatie van drie JOVD leden deelgenomen aan het ELDR congres in . In oktober nam 
de Internationaal Secretaris deel aan een delegatie van de VVD en de Liberale Internationale naar een 
seminar in Warschau dat was georganiseerd in samenwerking met de Mlodzi Demokraczi. In december 
werd voor de vierde achtereenvolgende keer de bekende Eurotour georganiseerd. Dit keer was de JOVD 
uitgenodigd door Euro Parlementariers Jan Kees Wiebenga en Jules Maaten. In totaal namen zon 
vijfentwintig JOVD leden deel en een vijftiental leden andere, niet uit Nederland afkomstige, Europese 
liberale jongeren. Naast deze activiteiten namen uiteraard veel JOVD leden deel aan verschillende 
seminars van IFLKY, LYMEC en andere organisaties. 

Per  e-mail  en via Driemaster werd regelmatig een overzicht van activiteiten verstrekt aan leden die in het 
Internationale Secretariaat geïnteresseerd waren. 

4.6 Externe contacten 
In 1999 heeft de JOVD met onder andere de volgende organisaties en personen contacten onderhouden: 
Leden van de Staten-Generaal, het kabinet, het Hoofdbestuur van de VVD, de Prof.mr. B.M. 
Teldersstichting, verschillende politieke jongeren organisaties, de Stichting Drugsbeleid, het Nieuw 
Republikeins Genootschap, verschillende media, de Stichting Zinloos Geweld, IFLRY, LYMEC, V3 1, de 



stichting PJP, het IPP, afdelingen en Kamercentrales van de VVD, de NJMO, de Vrouwenalliantie, LEF, 
de jongerencoalitie en verschillende politieke partijen. 

De belangrijkste contacten van de JOVD zijn evenwel de VVD, politieke jongerenorganisaties en de 
koepelorganisaties, bij welke de JOVD is aangesloten. Met het Hoofdbestuur van de VVD is frequent 
contact geweest, onder andere vanwege de onderhandelingen voor de totstandkoming van het nieuwe 
samenwerkingsprotocol. Met de Tweede Kamerfractie van de VVD zijn een aantal jongerenpanels tot 
stand gekomen, op het gebied van onderwijs en defensie. 

Met name de paarse jongerenorganisaties hebben regelmatig contact gehad ter evaluatie van het Paarse 
kabinet, met name ten tijde van de val van het kabinet in mei 1999. Er zijn in 1999 echter geen 
gezamenlijke activiteiten tot stand gekomen. 

Eind 1999 is het verwaterde contact met de Vrouwenalliantie, de NJMO en de jongerencoalitie hersteld. 

5 Facilitair 
5.1 Algemeen Secretariaat 

Het jaar 1999 is voor het Algemeen Secretariaat een wisselend jaar geweest. Met het ontslag van de 
Algemeen Secretaris in maart 1999 werd binnen het Hoofdbestuur een tijdelijke vervanger aangesteld. In 
mei werd de nieuwe Algemeen Secretaris door de Algemene Vergadering benoemd. Eind augustus besloot 
Arjette Davis na vijf jaar trouwe dienst ontslag te nemen als full-time secretariaatsmedewerker. Per I 
september trad Roy  Mohan  in dienst en werd in tegenstelling tot Aijette Davis voor dertig uur per week 
aangenomen. 

Fors bezuinigen op het Algemeen Secretariaat gold als Un van de doelstellingen naar aanleiding van het 
financieel jaarverslag over 1998. In de loop van het jaar werden goedkoper (kringloop)papier en een 
nieuw en goedkoper telefoniepakket aangeschaft en in oktober werd een nieuw contract vastgesteld voor 
het gebruik van kopieer- en stencilapparatuur. Met het terugbrengen van het contract van de 
secretariaatsmedewerker van zesendertig naar dertig uur werd eveneens fors bezuinigd op de 
personeelskosten. 

De Commissie Internet en Automatisering heeft evenals vorige jaren weer een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de automatisering van de ledenadministratie en de apparatuur op het Algemeen Secretariaat. 
In 1999 beschikte het Algemeen Secretariaat over 5 computers. 

De communicatie via  e-mail  is sterk toegenomen. Ook het verzenden van stukken en de HB Nieuwsbrief 
geschiedde middels dit medium. 

5.2 De werkzaamheden van het Algemeen Secretariaat 
Het Algemeen Secretariaat hield zich in 1999 ondermeer bezig met: 
• Het bijhouden van het register van leden, donateurs en andere relaties; 
• Het beheer van het archief; 
• Het voorbereiden van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Algemene Vergadering, alsmede 

de verslaglegging hiervan; 
• Het behandelen van de correspondentie; 
• Het fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging en externen; 
• Het verzenden van informatie aan nieuwe leden en belangstellenden van de JOVD; 



• Het verzorgen van de publicatie in Driemaster en de H13 Nieuwsbrief van notulen van de Algemene 
Vergadering, aangenomen resoluties, moties en Hoofdbestuursbesluiten; 

• Ondersteunende diensten verlenen voor congressen en andere activiteiten; 
• Het beheren en verkopen van promotie- en informatiemateriaal; 
• Het beheer van het gebouw van het Algemeen Secretariaat, waaronder het fadiiteren van de 

vergaderruimte voor commissies en afdelingen. 

VVD  L1iiN wt 

De samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1995-2000 liep per 01-01-2000 af. in 1999 is er een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst voor de periode na 01-01-2000 ontworpen en aan zowel de Algemene 
Ledenvergadering van de JOVD als van de VVD voorgelegd. Beide partijen hebben ingestemd met het 
voorgelegde ontwerp. Het is van belang te vermelden dat de herziene Wet Subsidiering Politieke Partijen 
een bepalende factor is geweest bij het totstand komen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst VVD-
JOVD De nieuwe SWO komt er in essentie op neer dat de VVD vanaf 1 januari 2000 1 
jongerenorganisatie op liberale grondslag binnen haar gelederen kent onder de naam JOVD. De 
hoofdbesturen van de JOVDen VVD hebben een commissie onder voorzitterschap van Frank van Dalen 
ingesteld om oplossingen aan te dragen voor mogelijke knelpunten voortkomende uit de SWO en tevens te 
adviseren over de praktische invulling van de nieuwe relatie tussen de JOVD en de VVD. De commissie 
heeft haar bevindingen neergelegd in haar eindrapport "Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen". Dit 
rapport is een belangrijke leidraad voor zowel de JOVD als de VVD in de komende periode. 

7 Lustrum 

7.1 Lustrum Congres 
Op 26 februari 199 9bestond de JOVD vijftig jaar! Deze unieke gelegenheid werd groots gevierd door een 
driedaags Lustrumcongres dat plaats vond op 24, 25 en 26 februari te Den Haag. Het vrijdagprogramma 
bestond uit een internationaal seminar waar vooral leden en internationale gasten van lidorganisaties 
aangesloten bij LYMEC  (Liberal Youth Movement  of  the European Community)  op de Pier in 
Scheveningen diverse seminars bijwoonden en een forumdiscussie met internationale prominente politici. 

Op zaterdag en zondag vond het eigenlijke Lustrum Congres plaats in het Dorint Hotel in Den Haag. 
Ongeveer 300 prominenten, politici, oud-leden en leden woonden diverse forumdiscussies bij met allerlei 
politici en mensen uit het maatschappelijk middenveld. Het thema van het Lustrumcongres was  FUTURE,  
4 U 2  remember.  

7.2 Lustrumcommissie 
De Lustrumcommissie bestond uit Wibo van Ommeren als voorzitter, Karin Scheidel, Ruben Maes, 
Marcel van der Schaaif en Ghislaine Meijer als leden. Auditor vanuit het Hoofdbestuur was Thomas 
Berghuijs. 

7.3 Benoeming Ere voorzitter, Ere leden en Leden van Verdienste 
Tijdens het Lustrum Congres kregen de volgende heren een eretitel: 
Ere voorzitter Hans Wiegel 



Ereleden Dick Dees en Johan Remkes 
Leden van verdienste Eduard van der Biezen en Koen Petersen 

8. Tot slot: een evaluatie 
Het is een illusie te veronderstellen, dat dit secretarieel jaarverslag een compleet overzicht geeft van alle 
activiteiten en beleid, die de JOVD in 1999 heeft ontplooid. Wel is het een feitelijke weergave van de 
belangrijkste zaken, diede vereniging in dat jaar bozighielden. Zoals reeds gezegd heeft 1999 vele 
belangrijke hoofddoelstellingen gekend, zoals daar waren de reorganisatie, ledenwerving, de 
samenwerkingsovereenkomst met de VVD, bezuinigingen en het tiende lustrum van de vereniging. Niet 
alle doelen zijn dan ook gerealiseerd. 

Op een aantal punten behoeft de reorganisatie in het volgende jaar of de volgende jaren nog uitvoering. Zo 
heeft de differentiatie van het aanbod van Vorming & Scholing in 1999 nog geen gestalte gekregen. Ook 
zal het jaar 2000 nodig zijn om te kunnen bezien of de sterke bestuurlijke tussenlaag van de regio's een 
succes genoemd mag worden. Tot slot kunnen we de voorgenomen carrièretrajecten voor leden van de 
JOVD nog onvoldoende evalueren, gegeven het feit dat dit waarschijnlijk zijn incubatietijd in de JOVD 
nodig heeft. Een belangrijke poot van de ontwikkeling van deze carrièretrajecten, te weten 
talentmanagement heeft alleen in de technische zin vorm gekregen in de vereniging. Het is in de volgende 
jaren aan het Hoofdbestuur en decentrale bestuurders om het begeleiden van leden in hun JOVD-loopbaan 
in de sociale zin gestalte te geven. 

Hoewel 1999 het jaar was van de  EP  en Statenverkiezingen is de JOVD er niet in geslaagd om de 
doelstelling van 2000 leden in 2000 te behalen. Dit zal niemand echt verbazen. Het resultaat van 100 leden 
verlies kan echter een fikse teleurstelling genoemd worden. De oorzaken zijn legio en kunnen verbazing 
wekken gegeven de succesvolle Eurotalk avonden en deelname aan de Megafestatie dit jaar. De 
voornaamste les die getrokken kan worden is dat de totstandkoming van een degelijk ledenwerfbeleid niet 
landelijk, maar lokaal dient te geschieden. Verschillende succesvolle afdelingen in 1999 zijn daarvan 
getuige. De rol van het Hoofdbestuur dient voortaan meer een meedenkende, creatieve en motiverende te 
zijn. De uitvoering en fmanciëring dient gedecentraliseerd te worden. 

Wat betreft de hernieuwde samenwerking met de VVD kan de JOVD terugblikken op een jaar dat tot 
tevredenheid stemt. Ten gevolge van de nieuwe wet op de subsidiëring van politieke partijen (de BDU) 
heeft de JOVD een subsidie overeenkomst gesloten met de VVD. Daarnaast hebben de Algemene 
Vergaderingen van de JOVD en de VVD ingestemd met het nieuwe Samenwerkingsprotocol, dat op I 
januari 2000 gestalte heeft gekregen. Met dit protocol is de politieke en organisatorische 
onafhankelijkheid van de vereniging voor de komende jaren veilig gesteld en is de formele verhouding tot 
de VVD, vanaf 1 januari de formele moederpartij goeden werkbaar georganiseerd. Bovendien biedt het 
protocol de JOVD de mogelijkheid om voortaan alle liberale jongeren onder haar hoede te nemen en de 
verantwoordelijkheid te dragen voor al het liberale jongerenwerk in het land. Tot slot moet het protocol 
ook zorgdragen voor een betere doorstroming van talentvolle JOVD-leden naar de VVD. 

Om het een en ander praktisch vorm te geven hebben de Hoofdbesturen van de VVD en de JOVD de Cie. 
Van Dalen ingesteld. In september is deze commissie met een aantal bruikbarevoorstellen gekomen, die 
de samenwerking tussen de Hoofdbesturen, maar ook de decentrale besturen regelen. Tevens heeft de 
commissie een aantal voorstellen gedaan voor de reglementaire en statutaire aanpassingen naar aanleiding 
van het nieuwe samenwerkingsprotocol. Het Hoofdbestuur van de JOVD heeft deze besluiten in 
september overgenomen en zal een aantal van deze voorstellen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
van mei 2000 voorleggen. 



Met name op de kosten van het Algemeen Secretariaat is met succes bezuinigd. Op deze wijze kunnen 
meer middelen vloeien naar de beleidsgebonden uitgaven van de vereniging. 

Het tiende lustrum mag met dank aan de lustrumcommissie een memorabele gebeurtenis genoemd 
worden. Vele (oud-)JOVD'ers hebben deze grootse activiteit bezocht en bovendien heeft de JOVD haar 
naamsbekend daarmee wederom kunnen bevestigen. 

De reden, waarom bepaalde beleidsdoelstellingen in 1999 niet zijn behaald is evident. 1999 was een 
bijzonder bewogen en drukbezet jaar, zeker voor een JOVD, die in datjaar nog steeds kampte met de 
nodige personeels- en kaderproblemen. De nodige bruggen naar de toekomst zijn echter wel geslagen... 
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