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1. Voorwoord  
  

  

Den Haag, 01 februari 2015  

  

  

Geachte Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarde leden,  

  

Dit aangeboden Secretarieel Jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2014.  

 

Conform artikel 18 van de Landelijke Statuten wordt dit verslag aangeboden aan de Algemene 

Vergadering.  

 

Vorm en inhoud van het verslag zijn informatief. Het doel van dit verslag is, om de 

ledenvergadering een beeld te geven van het beleid van afgelopen kalenderjaar en alle 
bijbehorende informatie.   

  

Het Secretarieel Jaarverslag is tot stand gekomen op basis van de informatie van (oud)-

Hoofdbestuurders, vastgestelde projectverslagen, notulen en overige documenten. Dit verslag is 

opgedeeld in 12 hoofdstukken, om een duidelijke structuur aan te brengen in de verslaglegging 
over het gevoerde beleid.   

  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het Secretarieel Jaarverslag staat het Hoofdbestuur tot 

uw beschikking deze te beantwoorden.    

  

Namens het Hoofdbestuur,  

  

Jasper van Hilten 

  

Algemeen Secretaris  

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie  
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2. Verenigingsorganen  
  

2.1. Algemene Vergaderingen  
  

In 2014 hebben vier algemene vergaderingen plaatsgevonden:  

  

Jaarlijkse Algemene Vergadering  

Datum:   woensdag, 05 april 2014 

Locatie: Zaalverhuur 7,  Boothstraat 7, 3512 BT te Utrecht en voortgezet in 

Conferentiehotel en Trainingscentrum ‘De Ruwenberg’, Ruwenbergstraat 7, 

5271AG te Sint-Michielsgestel 

 

  

Buitengewone Algemene Vergadering  

Datum:                       woensdag, 21 mei  2014 

Locatie: NH Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR te Utrecht 

 

 

Buitengewone Algemene Vergadering  

Datum: zaterdag, 28 juni 2014 

Locatie:   Millers, Plein 10, 2511CR te Den Haag 

 

 

Voorbereidende Algemene Vergadering  

Datum:                       woensdag, 1 oktober 2014 en voortgezet op 04 en 05 oktober 2014 

Locatie: NH Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR te Utrecht en voortgezet in Hotel Schiphol 

A4,  

Rijksweg A4 3, 2132MA te Hoofddorp  

 

2.2. Het Hoofdbestuur  
  

Het Hoofdbestuur was in 2014 als volgt samengesteld:  

  

01 januari 2014  – 04 oktober 2014  

Landelijk Voorzitter: De heer C.J.J. (Christiaan) Kwint 
Vicevoorzitter Politiek: De heer T. (Tom) Leijte  
Algemeen Secretaris:  De heer R. (Rick Nederend)  
Landelijk Penningmeester:    De heer J.J.N. (Jaap) de Vries   
AB Voorlichting en Marketing & 
Campagnes: 

De heer M.C (Matthijs van de Burgwal 

AB Opleiding & Training: Mevrouw M.E. (Mariska) van Delft  
AB Internationaal:   De heer J.S. (Jelle) van Nuland 
AB Organisatie: De heer J.M.G.F. (Jules) Indemans 
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04 oktober 2014  – 31 december 2014  

Landelijk Voorzitter: De heer T. (Tom) Leijte 
Vicevoorzitter Organisatie: De heer J.M.G.F. (Jules) Indemans 
Algemeen Secretaris:    De heer J.P.E. (Jasper) van Hilten  
Landelijk Penningmeester:    De heer C.H.N. (Christiaan) Hendriks   
AB Politiek:  De heer J. (Jim) van Mourik 
AB Voorlichting en Marketing:  De heer M.C (Matthijs) van de Burgwal  
AB Internationaal:   De heer R. (Robin) van der Wal 
AB Opleiding & Training: De heer B.S. (Benjamin) Broekhuizen  

 

In 2014 werd het Hoofdbestuur geadviseerd door de volgende personen:  

 

Namens het Hoofdbestuur van de VVD: De heer C. (Christophe) van der Maat  

(tot 29 november 2014) 
Mevrouw S. (Stephanie) ter Borg 

(vanaf 29 november 2014) 

Hoofdredacteur Driemaster: De heer D. (Dennis) van den Oever  

(tot 04 april 2014) 

De heer G.J.C. Jansen  

(vanaf 01 oktober 2015 tot 31 december 2014) 
 

2.3. Hoofdredacteur Driemaster  
  

Van 1 januari 2014 tot en met 04 april 2014 was de heer D. (Dennis) van den Oever Hoofdredacteur 

van het verenigingsblad ‘Driemaster’. Middels een schriftelijke verklaring heeft de heer Van den 

Oever de functie op 4 april 2014 neergelegd. Deze verklaring is aangeboden aan de leden. Hierna is 

op 01 oktober tijdens de Voorbereidende Algemene Vergadering de heer G.J.C. (Geert) Jansen 

benoemd tot Hoofdredacteur van Driemaster.  
  

2.4. Afdelingen  
  

Actief  

Amsterdam en omstreken, Baronie van Breda, Delft en omstreken, Den Haag en omstreken, 

Eindhoven, Flevoland, Friesland, Groningen, Haarlemmermeer, Hart van Brabant, ’s-

Hertogenbosch, Leiden en omstreken, Maastricht en omstreken, Rijk van Nijmegen cum annexis, 

Rijnmond, Twente, Top van Holland, Utrecht en omstreken, Venlo en omstreken en Zwolle en 
omstreken.  

  

Opgericht  

- 

  

Ontbonden 

In 2014 is de afdeling Zoetermeer, na uitroeping van een opheffingsvergadering d.d. 7 oktober 
2014, voor ontbonden verklaard. 
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2.5. Organen van Beroep en Arbitrage  
  

Commissie van Beroep  

1 januari 2014 – 05 april 2014    

Leden           Plaatsvervangende leden  

De heer G.J.C. (Geert) Jansen   De heer T.W. (Thomas) de Jonge  

De heer D. (David) Vermorken    Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers 

De heer A. (Arjen) Maathuis   

De heer Q.Y.M. (Quinten) Bertens  

Mevrouw K. (Kim) Vogten  

De heer W. (Wouter) Metzlar  

  

05 april 2014 – 31 december 2014 

  De heer A. Ph. (Allard) Altena  

 

Leden        

   

 Plaatsvervangende leden  

De heer G.J.C. (Geert) Jansen 

De heer D. (David) Vermorken 

De heer A. (Arjen) Maathuis   

De heer Q.Y.M. (Quinten) Bertens  

 De heer A. ph. (Allard) Altena 

Mejuffrouw M.L. (Marloes) Kuijpers 

De heer R.M (Remco) Vlaming  

Mejuffrouw K. (Kim) Vogten    

De heer W. (Wouter) Metzlar    

 

2.6. Commissies van de JOVD  
  

Kascommissie  

1 januari 2014 –  05 april 2014  

De heer D.J. (Dirk-Jan) van den Berg    

De heer J. (Jelmer) Hiemstra   

Mejuffrouw M.L. (Marloes) Kuijpers    

De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer    

Mejuffrouw S.A. (Sabine) Koebrugge  

  

05 april 2014 – 31 december 2014  

De heer D.J. (Dirk-Jan) van den Berg  
De heer J. (Jelmer) Hiemstra   

De heer R.M. (Remo) Vlaming 
De heer S. (Sybren) Douma   

De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer    

Mevrouw S.A. (Sabine) Koebrugge  

 

Toetsingscommissie  

1 januari 2014 – 05 april 2014  

De heer M.W.M. (Martijn) Jonk  

De heer F. (Ferry) van den Broek  

Mejuffrouw R. (Rianne) van Houten 

De heer J.B. (Jeroen) Diepemaat  

De heer J.P. (Jean-Paul) le Doux  
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05 april 2014 – 31 december 2014  

De heer M.W.M. (Martijn) Jonk  

De heer F. (Ferry) van den Broek  

De heer M. (Marijn) de Pagter   

De heer J.B. (Jeroen) Diepemaat  

De heer J.P. (Jean-Paul) le Doux  
 

Pandcommissie (tot en met 28 juni 2014)  

De heer A. Ph. (Allard) Altena  

De heer J. (Jelmer) Hiemstra  

  

Grafische Commissie (tot en met 4 oktober 2014) 

De grafische commissie bestond uit de heer J. (Jasper) Griepsma en R. (Rolan) Kolman.   
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3. Ledenaantal 
  

Dit hoofdstuk moet u een beeld geven van het aantal nieuwe leden, het aantal uitschrijvingen en 
het totaal aantal leden van de JOVD door het kalenderjaar 2014 heen.  

 

Op 1 januari 2014 waren er 2756 mensen lid van onze vereniging. Op 31 december 2014 telde de 

vereniging, exclusief uitschrijvingen, 3333 leden en, inclusief uitschrijvingen, 2682 leden. De 

volledige specificatie van de bovenstaande aantallen kunt u teruglezen in de onderstaande 
paragrafen en overzichten.  
  

3.1. Ledenoverzicht  
 

Maand: Exclusief uitschrijvingen:  

01 januari 2014 2756 

01 februari 2014 2841 

01 maart 2014 2848 

01 april 2014 - 

01 mei 2014 2394 

01 juni 2014 3006 

01 juli 2014 3023 

01 augustus 2014 3049 

01 september 2014 3093 

01 oktober 2014 3247 

01 november 2014 3288 

01 december 2014 3333 
 

3.2 Nieuwe leden  
 

Maand:  

01 januari 2014 +15 

01 februari 2014 +84 

01 maart 2014 +7 

01 april 2014 - 

01 mei 2014 +86 

01 juni 2014 +72 

01 juli 2014 +17 

01 augustus 2014 +26 

01 september 2014 +44 

01 oktober 2014 +124 

01 november 2014 +71 

012 december 2014 +45 
  

In het jaar 2014 hebben 591 nieuwe leden zich ingeschreven bij onze vereniging.  
  

 3.3. Uitschrijvingen  
  

In totaal hebben 603 leden zich uitgeschreven in 2014, 63 hiervan zijn conform artikel 5.1 van onze 
Statuten uitgeschreven, daar ze in 2014 de leeftijd van 31 jaar hadden bereikt.  
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4. Algemeen Secretariaat  
  

4.1. Algemeen  
 

Als vaste uitvalsbasis van de JOVD in 2014 gold het Algemeen Secretariaat aan de Herengracht 38b te 

Den Haag. De JOVD huurt sinds 1 september 2006 de tweede en derde verdieping van het pand. De 

huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2016. Het contact met de tussenpersoon van de 

verhuurder verloopt naar verwachting.  

 

Het Algemeen Secretariaat is de primaire werkplek van het Hoofdbestuur van de JOVD. Daarnaast 

biedt het een ook frequente werk- en vergaderplek voor projectgroepen, commissies en in 

sommige gevallen ook afdelingen. In 2014 is de stijgende lijn doorgezet wat betreft het onderhoud 

en de schoonmaak van het pand. Naast het vervangen van enkele sloten is gedateerd schilderwerk 

bijgewerkt en is een hoop overtallig en vooral overbodig meubilair afgevoerd. Het aanwezige 

archiefmateriaal dat zich in diverse ruimtes van het Algemeen Secretariaat bevond, is 

geïnventariseerd. De papieren met een politieke historische waarde zijn overgedragen aan het 

Nederlands Documentatiecentrum voor Politiek Partijen (NDPP) alwaar zij door een studenten-

assistent gearchiveerd zullen worden. Inzet is om na archivering te voorzien in digitalisering van het 
archief.  
  

4.2. Gebruik  
De indeling van het pand is op accenten gewijzigd in 2014.  

 

Op de tweede etage zijn de ruimtes onderverdeeld in de Algemeen Secretariaatskamer, de 

Vrijdenkersruimte, HB- kamer, toilet, printhok, keuken en bezemkast. De Vrijdenkersruimte wordt 

door het Hoofdbestuur en derden (bijvoorbeeld het Internationaal Secretariaat) gebruikt als 

vergaderruimte. De Algemeen Secretaris en de Landelijk Penningmeester werken in de Algemeen 

Secretariaatskamer, de HB-kamer wordt door de overige Hoofdbestuurders gebruikt. Het Printhok 

heeft naast het herbergen van de printer een aanvullende functie gekregen van opslagruimte van 

zowel secretariële en financiële administratie alsmede het voorzien in de opslag van benodigde 

kantoorartikelen.  

  

Op de derde verdieping bevinden zich de borrelruimte, de opslag van de promotiematerialen, een 

afvaldepot, de zolder en nog een tweede vergaderruimte. De borrelruimte wordt intensief gebruikt 

tijdens Kaderdagen en Introweekenden.  

De zijkamers van de derde verdieping, naast de borrelruimte, hebben een nieuwe bestemming 

gekregen. Zij waren in het verleden in gebruik als algemene opslagruimtes van ongeordende 

documentatie en archief. De eerste ruimte rechts bij binnenkomst heeft een nieuwe bestemming 

gekregen als opslagplek van alle promotiematerialen. De tweede ruimte rechts na binnenkomst, 

ook wel aangeduid als de “boiler-ruimte” fungeert als afvaldepot waar glaswerk en bierkratten 

verzameld worden. De voormalige opslagruimte op de derde verdieping, rechts van de trap, is 

grondig opgeruimd en wordt ingezet als tweede Vrijdenkersruimte of borrelruimte bij 

aanwezigheid van grote groepen. De achterkamer op de derde verdieping herbergt voornamelijk 

de nooduitgang. Omwille van deze gewichtige functie is de achterkamer ontmanteld van alle 

aanwezige stellingkasten, oud meubilair, dozen en ongedefinieerde kratten met inhoud. Dit om een 

ongehinderde route naar de nooduitgang open te houden, conform de brandweervoorschriften.   
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4.3. Werknemers  
 

De heer A. (Alper) Polat ondersteunt ook in 2014 de Algemeen Secretaris en de Landelijk 

Penningmeester in hun werkzaamheden. Deze werkzaamheden vervult hij naar grote tevredenheid. 

De heer Polat is in dienst via Payrolljobs. Daarnaast maakt de JOVD gebruik van de diensten van CSU 

welke wekelijks voor drie uren per week een schoonmaakster inzet op de Herengracht 38b.  
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5. Algemene communicatie  
  

5.1. Digitaal   
  

In 2014 is door middel van digitale communicatie met de leden gecommuniceerd. Tot en met de 

Voorbereidende Algemene Vergadering van 2014 werd maandelijks een Nieuwsbrief uitgezonden 

door de Algemeen Secretaris. Na de Voorbereidende Algemene Vergadering van 2014 werd de 

uitzending van de Nieuwsbrief opgeschaald tot eens per twee weken. De nieuwsbrieven bevatten 

vooral informatie over de activiteiten en overige gebeurtenissen binnen de vereniging. Daarnaast 

staan de Hoofdbestuursbesluiten genoemd in de nieuwsbrief. In de aanloop naar een Algemene 

Vergadering is door de Algemeen Secretaris incidenteel gebruikt gemaakt van een alternatief 

medium om digitale berichtgeving uit te zenden aan de leden. Dit vanwege de hoeveelheid data die 

het gebruikte programma voor de Nieuwsbrief niet aankon. De stukken werden dan alleen op de 

website gezet of alleen gestuurd naar de afdelingsbesturen en leden die hun stem hebben 

opgeëist. De achterhaalde en gedateerde toepassing van het nieuwsbrief-uitzendprogramma is toe 

aan vervanging en zal op termijn na het vaststellen van de nieuwe huisstijl zijn beslag krijgen, zodat 

problemen met opmaak, volledigheid en overzicht weldra tot het verleden behoren.  

 

De nieuwe ledenomgeving, geïntroduceerd in de zomer van 2014, maakt het mogelijk om de 

relevante stukken die gedeeld moeten worden met de leden te plaatsen in een afgeschermde, 

alleen voor leden toegankelijke omgeving die met een inlog beveiligd is. De verwachting is dat de 

informatievoorziening via de ledenomgeving frequenter ingezet zal gaan worden in de nabije 

toekomst en het debacle met de overdaad aan data van het Nieuwsbriefprogramma niet meer zal 
voorvallen.  
  

5.2. Server  
  

In 2014 heeft de Algemeen Secretaris met Davilex gewerkt tot aan de introductie van de nieuwe 

ledenomgeving, zoals is ontwikkeld en geïmplementeerd door OnsWeb, in juli 2014. Deze nieuwe 

ledenomgeving, officieel aangeduid als CRM Red Hen, intern ook wel als het Wiegel-web, heeft in 

2014 een grote omslag betekent voor de afdelingssecretarissen en de Algemeen Secretaris. De 

toepassing van deze nieuwe ledenomgeving maakt het mogelijk voor afdelingssecretarissen op 

ieder moment van de dag hun actuele ledenstand in te kunnen zien zonder de tussenkomst van de 

Algemeen Secretaris. De afdelingssecretaris kan vanuit zijn eigen ledenomgeving, na inlog, 

onbeperkt ledenlijsten van zijn eigen afdeling genereren. Door opties als sorteren of filteren was 

een actuele ledenstand van een afdeling nog nooit zo overzichtelijk en snel beschikbaar. Nieuwe 

leden verschijnen automatisch –na goedkeuring door de Algemeen Secretaris- in de ledenlijst van 

de betrokken afdeling. Leden die kennis hebben gegeven van de wil om hun lidmaatschap uit te 

schrijven krijgen automatisch een einddatum in de ledenlijst van afdelingen.  

 

De flexibiliteit van de nieuwe ledenomgeving betekent dat niet langer fysieke aanwezigheid op het 

Algemeen Secretariaat  vereist is voor het verwerken en bijwerken van de ledenadministratie wat 

een grote meerwaarde betekent voor de efficiëntie van de ledenadministratie en de snelheid 

waarmee administratieve zaken verwerkt kunnen worden. De bedrijfsvoering van JOVD is hiermee 

naar een hoger niveau gebracht.  

 

Van tijdelijke aard is wel de opmerking dat het novum van de ledenadministratie meebrengt dat 

sommige toepassingen nog niet volledig zijn uitgebalanceerd. In 2014 zijn incidenteel bij updates 

invoegtoepassingen tijdelijk onbedoeld uitgeschakeld geweest. Deze incidenten waren telkens van 
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zeer korte aard. Mede dankzij de volharding van het Algemeen Bestuurslid Voorlichting & 

Marketing als contactpersoon met OnsWeb zijn de consequenties van eventuele beperkingen van 

de ledenadministratie nihil gebleven. Wanneer aankomend jaar alle kinderziektes uit het systeem 

verdwenen zijn, staat het secretariaat met deze nieuwe ledenadministratie garant voor een lange 

toekomst.   

 

De Landelijk Penningmeester maakt gebruik van Accountview. De toepassing van deze twee 

verschillende programma’s ze heeft in het verleden plaatsgevonden, omdat de Landelijk 

Penningmeester veel hinder ondervond van de gebruikswijze van Davilex. Met deze ontwikkeling 
staat het boekhoudsysteem los van de ledenadministratie.  

  

5.3. Driemaster  
  

De heer D. (Dennis) van den Oever was hoofdredacteur van Driemaster van 1 januari 2014 tot en 

met 04 april 2014. Middels een schriftelijke verklaring heeft de Hoofdredacteur aangegeven dat hij 

de functie per direct neerlegde op  04 april 2015. Op de Voorbereidende Algemene Vergadering 

d.d. 01 oktober 2014 is de heer G.J.C (Geert) Jansen benoemd tot Hoofdredacteur. 
  

5.4. Reguliere post  
  

In navolging van 2013 is in 2014 gebruik gemaakt van een postbus voor de poststukken gericht aan 

de JOVD. Te beoordelen aan het verdwijnen van de klacht van niet-aangekomen poststukken, heeft 

de postbus haar meerwaarde bewezen. De post die de JOVD ontvangt bestaat veelal uit declaraties 

en/of kennisgevingen van georganiseerde evenementen of informatie van andere Politieke 

Jongerenorganisaties. Wanneer het mogelijk wordt in de nabije toekomst om digitale declaraties in 

te dienen, zal de meerwaarde van de postbus opnieuw bekeken moeten worden.  
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6. Relaties met externen  
  

6.1. VVD  
  

Er heeft in 2014 intensief en veelvuldig contact plaatsgevonden met de VVD. Zo heeft de JOVD op 

de nieuwe ledendag van de VVD de mogelijkheid gehad om de JOVD te promoten bij nieuwe VVD 
leden.   

  

Gedurende het jaar 2014 zijn de heer C.J.J. (Christiaan) Kwint en de heer T. (Tom) Leijte namens de 

JOVD, adviseur van het VVD Hoofdbestuur geweest. De heer C. (Christophe) van der Maat was 

namens de VVD adviseur van het JOVD. Na het VVD-congres in november 2014 was dit mevrouw S. 

(Stephanie) ter Borg.   

 

Landelijk Voorzitter C.J.J. (Christiaan) Kwint heeft gesproken op het congres van de VVD te Bussum 

d.d. 13 juni 2014.   
   

6.2. Politieke Jongerenorganisaties  
  

In 2014 is veelvuldig samengewerkt met andere Politieke Jongerenorganisaties. Met name met de 

Jonge Socialisten in de PvdA (JS), DWARS en de Jonge Democraten (JD). Zo zijn er diverse 

gezamenlijke persberichten uitgestuurd. Onder meer in het gemeenschappelijke pleit voor het 

sociaal leenstel is gezamenlijk opgetrokken.  

 

6.3. Rottemerberaad  
  

Het Rottemerberaad is een stichting voor oud-Hoofdbestuurders. Het Hoofdbestuur onderhoudt  

contacten met deze stichting. De JOVD is in 2014 eerst vertegenwoordigd door de heer C.J.J. 

(Christiaan) Kwint, later door de heer T. (Tom) Leijte en de heer  J.M.G.F. (Jules) Indemans. Onder 

meer tijdens het Lustrumcongres LXV heeft een borrel plaatsgevonden voor oud-

Hoofdsbestuurders die onder meer is bijgewoond door burgemeester Jan van Zanen, senator Loek 
Hermans en minister-president Mark Rutte.  
  

6.4. Overige externe relaties  
  

De JOVD heeft in 2014 ook contacten onderhouden met andere maatschappelijk betrokken 

personen en organen. Er werd gesproken en overlegd met diverse organen en personen op 

terreinen die voor de JOVD van belang zijn. Daarnaast heeft de vereniging zich regelmatig laten 

horen door deelname aan debatten, symposia en bijeenkomsten op scholen.  
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7. Politiek  
  

7.1. Politiek Commissariaat (PC)  
  

Het Politiek Commissariaat had van 01 januari 2014 tot 04 oktober 2014 de volgende 
samenstelling:  

  

Politiek Commissaris Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties:  

1 januari 2014 – 04 oktober 2014: de heer S.J.C. (Stefan) Kimenai  

  

Politiek Commissaris van Buitenlandse Zaken en Europa:  

1 januari 2014 -  04 oktober  2014: de heer R. (Robin) van der Wal  

  

Politiek Commissaris van Defensie:  

1 januari 2014 -  04 oktober 2015: de heer J. (Jim) van Mourik   

  

Politiek Commissaris Veiligheid en Justitie:  

1 januari 2014 – 04 oktober 2014 mejuffrouw A.M.S. (Anne-Marie) van Venrooij  

  

Politiek Commissaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:  

1 januari 2014 – 04 oktober 2014: mejuffrouw E.H.M. (Elke) Mulder  

  

Politiek Commissaris van Infrastructuur en Milieu:  

1 januari 2014 – 04 oktober 2014: de heer L.E. (Lars) Benthin  

  

Politiek Commissaris  Volksgezondheid, Welzijn en Sport:  

1 januari 2014 – 04 oktober 2014: mejuffrouw T. (Talitha) Kocken  

 

Politiek Commissaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid:  

1 januari 2014 - 04 oktober 2014: de heer B.S. (Benjamin) Broekhuizen  

  

Na de Voorbereidende Algemene Vergadering 2014 is het Politiek Commissariaat anders 

vormgegeven, waarbij de oorspronkelijke benaming is komen te vervallen. Vanaf  04 oktober 2014 

hebben de volgende personen nog deel uitgemaakt van het Politiek Commissariaat: 

 

De heer R.L. (Rutger) de Ridder 

De heer R.L. ( Roy) van Run 

De heer S.J.C. (Stefan) Kimenai 

Mejuffrouw A.M.S. (Anne-Marie) van Venrooij 

De heer J. (Job) van Ommen  

 

7.2. Politiek weekend  
  

Onder auditorschap van de Vicevoorzitter Politiek is een Politiek Weekend georganiseerd. Dit vond 
plaats op 10 en 11 mei   

2014. Aan het Politiek Weekend deden 42 deelnemers mee. Het weekend vond plaats in 

Amersfoort in het NH Hotel. Tijdens het weekend waren een aantal sprekers aanwezig, onder meer 
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Russisch ervaringsdeskundige Arjan Erkel voerde het woord over het thema van het weekend. 

Aansluitend ontspon op zaterdagavond in het centrum van Amersfoort een groot feest ter ere van 

de tweede plaats van Nederland op het Eurosongfestival. De zondag was hoofdzakelijk ingeruimd 

voor een simulatie van een Vredesconferentie in Genève.   
  

De projectgroep bestond uit:   

Voorzitter: de heer R.L (Roy) van Run   

Locatie & Logistiek: de heer R. (Robin) van der Wal 

Programma & Sprekers: mejuffrouw B.L. (Biddy) Buijs 

Marketing & Communicatie: de heer M.R. (Max) Schwering  

Auditor:  de heer T. (Tom) Leijte  
  

 

7.3. Politieke contacten  
  

De JOVD heeft ook in 2014 veelvuldig functioneel contact gehad met Eerste- en Tweede 
Kamerleden, ministers  en staatssecretarissen op het vlak van portefeuilles die voor de JOVD van 
belang zijn. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de  JOVD contact had met alle politieke 
partijen die de JOVD konden ondersteunen op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals privacy, 
religie & politiek en het sociaal leenstelsel.  
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8. Voorlichting  
  

Van 1 januari 2014 tot en met 04 oktober 2014 was de heer M.C. (Matthijs) van de Burgwal 

Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Marketing & Campagnes. Vanaf 04 oktober 2014 tot en met 31 

december 2014 werd deze functie opnieuw ingevuld door de heer M.C. (Matthijs) van de Burgwal als 
Algemeen Bestuurslid Voorlichting & Campagne.  
  

8.1. Overzicht persberichten en opinieartikelen  
  

11 januari 2014 - Persbericht: Alexander Pechtold Liberaal van het Jaar 

14 januari 2014 - Opinieartikel: Regering loopt als lam achter Poetin aan 

30 januari 2014 - Persbericht: Aftreden Weekers toont noodzaak hervormingen aan 

05 februari 2014 - Persbericht: Aftreden Plasterk meest verstandige optie 

04 maart 2014 -  Opinieartikel: Situatie Oekraïne toont belang sterke krijgsmacht aan 

05 maart 2014 -  Opinieartikel: Stop met besnijden minderjarigen 

14 maart 2014 -  Persbericht: JOVD lanceert privacyparodie op VVD-campagnefilm 

18 maart 2014 -  Opinieartikel: Dat vervolgen van Wilders is onze democratie onwaardig 

06 mei 2014 -  Persbericht: NS moet extra schoonmakers kunnen inhuren 

22 mei 2014 Opinieartikel: Laat stakers het publiek niet duperen 

28 mei 2014 -  Persbericht: Paarse jongeren tevreden met akkoord leenstelsel 

04 mei 2014 -  Persbericht: Acht weken bedenktijd Teeven voorbij 

20 juni 2014 - Persbericht: In een vrij land verbieden we geen boeken 

25 juni 2014 - Persbericht: JOVD tegen benoeming Juncker 

05 augustus 2014 - Opiniebericht: Dat vliegdekschip komt er! 

26 augustus 2014 Opinieartikel: ‘Hef verbod op verkoop Mein Kampf op’ 

28 augustus 2014 - Persbericht: JOVD lanceert tapmeter tegen massaal afluisteren 

21 september 2014 - Persbericht: JOVD fluit Zijlstra terug om verwerpen vlaktaks 

05 oktober 2014 - Persbericht: Tom Leijte nieuwe Landelijk Voorzitter JOVD 

08 oktober 2014 - Persbericht: Politieke jongerenorganisaties omarmen leenstelsel 
10 oktober 2014 - Persbericht: Minister Kamp krijgt ‘prijs’ van JOVD om windmolens 

02 november 2014 - Persbericht: JOVD heropent door VVD gesloten vrijdenkersruimte 

22 november 2014 - Persbericht: Driehonderd VVD'ers tegen EU-afdracht 

26 november 2014 - Opinieartikel: Zetels moeten ook aan fracties toebehoren 

29 november 2014 - Persbericht: VVD'ers steunen JOVD-plan nieuwe afdrachtsafspraken EU 

05 december 2014 - Opinieartikel: “VVD en D66 moeten lijstverbindingen aangaan” 

15 december 2014 -  Persbericht: JOVD: stop onderhandelingen met "Turkse Poetin" 

18 december 2014 - Opinieartikel: JOVD pleit voor gereguleerde vuurwerkshows 

25 december 2014 -  Persbericht: JOVD: niet verplicht vrij met Kerst 
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9. Internationaal  
  

9.1. Algemeen  
  

De JOVD was ook in 2014 opnieuw vertegenwoordigd op alle internationale congressen van LYMEC 

en IFLRY met een delegatie, waarbij zij van zich heeft laten horen. De JOVD heeft ook 

samengewerkt met o.a. Deense, Georgische en Belgische zusterverenigingen.   

 

De heer T.C (Timo) Roeleveld is verkozen in 2014 tot Algemeen Bestuurslid binnen LYMEC. 

Daarmee hebben we, na het aftreden van J.B (Jeroen) Diepemaat als voorzitter van LYMEC, 
wederom een JOVD’er binnen het bestuur van onze Europese koepel. 

  

Ook zijn er drie reizen georganiseerd naar Europese bestemmingen.    
  

9.2. Activiteiten  
  

Op internationaal gebied hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  
  

1. Open Europe ‘A pan-European Conference for EU reform’ 15 – 16 januari 2014 

2. IFLRY Congress ‘After the Wall’ 24 – 26 januari 2014 

3. IFLRY Seminar ‘Youth Unemployment’ 27 – 31 januari 2014 

4. Liberal International Congress 24 – 27 april 2014 

5. Internationale Thema Avond – LGBT Rights in Africa 06 mei 2014 

6. Bezoek Venstres Ungdom (Denemarken) aan JOVD 22 – 25 mei 2014 

7. LYMEC Electoral Congress 6 – 8 Juni 2014 

8. IFLRY Study Session ‘Youth as Conflict Transfomers’ 01-05 Juli 2014 

9. Bezoek Jong N-VA (België) aan JOVD 19 juli 2014 

10. European Young Conservatives ‘Freedom Summit’ 4-7 september 2014 
 

9.3. Internationaal Secretariaat  
 

Ter ondersteuning van het Algemeen Bestuurslid Internationaal is in 2014 een Internationaal 

Secretariaat actief geweest.  

  

Leden Internationaal Secretariaat  

Het Internationaal Secretariaat werd voorgezeten door de heer J.S. (Jelle) van Nuland van 01 januari 

tot en met 04 oktober 2014. Na 04 oktober tot en met 31 december 2014 werd het voorzitterschap 

voortgezet door de heer R. (Robin) van der Wal.  Leden van het Internationaal Secretariaat waren: 

Ralph Aerts, Ashmita Krishna, Jelle van Nuland, Marit van der Pol, Timo Roeleveld, Toine Schouteten, 

Bernice Hiltrop, Stefan Kimenai, Antoinette Bakker, Nathalie Felix, Ashwin Jethoe, Jim van Mourik.  
 

9.4 Summerschool  
 

Op 01 tot en met 05 augustus 2014 vond de Summerschool plaats. Aan deze Summerschool namen 

15 internationale gasten deel, 5 leden van de JD en 5 JOVD’ers. Tijdens een uitbundig programma 

weden educatieve onderdelen afgewisseld met luchtige thema’s.  
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10. Organisatie  
  

10.1. Congressen  
  

In dit verslag worden de basale gegevens weergegeven over het Lustrumcongres LXV en het 

Najaarscongres 2014. Meer details over het Lustrumcongres LXV kunt u lezen in het 

evaluatieverslag dat afgelopen Voorbereidende Algemene Vergadering is behandeld. Meer details 

over het Najaarscongres 2014 kunt u lezen in het evaluatieverslag dat tijdens deze Jaarlijkse 
Algemene Vergadering behandeld zal worden.   
  

Lustrumcongres LXV 

Het Lustrumcongres LSV vond plaats in ‘De Ruwenberg’ te Sint Michielsgestel. Met 315 deelnemers 

is dit in omvang een van de grootste congressen in jaren geweest. Het congres had een programma 

toegespitst op 65 jaren JOVD met memorabele sprekers. Onder meer door de aanwezigheid van 

hoogwaardigheidsbekleders als Mark Rutte, Hans Wiegel, Edwin Nijpels, Loek Hermans, Erwin 

Nypels en diverse Kamerleden was het congres ronduit spraakmakend. Door het geslaagde 
aansluitende gala stond naast de politieke inhoud de feestvreugde tijdens dit congres centraal.   

 

De Projectgroep van het Voorjaarscongres zag er als volgt uit:  
  

Voorzitter De heer N.G. (Nick) Derks 

Vicevoorzitter Locatie & Logistiek Mejuffrouw C.D. (Chantal) Kok 

Programma en Sprekers:   De heer D. (Dennis) van den Oever 

Programma en Sprekers:   De heer J.P.E. (Jasper) van Hilten 

Marketing en Communicatie Mejuffrouw E. (Eveline) van Rhijn 

Auditor Almanak en Financiën De heer J.M.G.F (Jules) Indemans 
 

Najaarscongres 2014  

Het Najaarscongres 2014 vond plaats in Hotel Van der Valk Schiphol A4 te Hoofddorp. Het thema 

betrof dit congres ‘200 jaar Koninkrijk’. “Voor de monarchie versus tegen de monarchie”, was de 

leus die de projectgroep heeft gehanteerd in haar zoektocht naar enthousiaste en geschikte 

sprekers. Traditiegetrouw was de zaterdagavond ingeruimd voor de Algemene Vergadering ter 

verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur.   

 

De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:  

  

Voorzitter De heer R.L. (Roy van Run 

Locatie & Logistiek Mejuffrouw M.G (Marjolein) Kok 

Programma en Sprekers:   Mejuffrouw E. (Eveline) van Riel 

Programma en Sprekers:   De heer N.L. (Neville) Nieuwenkamp 

Marketing en Communicatie: Mejuffrouw A. (Anouk) van Brug 

Auditor:  De heer J.M.G.F (Jules) Indemans 
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10.2. Overige activiteiten   
  

Nieuwjaarsborrel  

De Nieuwjaarsborrel vond plaats op 11 januari 2014 op het Algemeen Secretariaat in Den Haag. 

Tijdens deze borrel werd de toekenning van de prijs ‘Liberaal van het Jaar’ aan Alexander Pechtold 
bekend gemaakt. 

  

Introductieweekend I  

De projectgroep Introductieweekend I was als volgt samengesteld:  

  

Voorzitter: De heer W. (Woudric) Meulmeester   

Programma en Sprekers:   De heer R.L. (Roy) van Run  

Locatie en Logistiek:     Mejuffrouw A. (Anouk) van Brug 

Marketing en Communicatie: Mejuffrouw I. (Ingrid) van den Bosch   

Auditor:       De heer J.M.G.F. (Jules) Indemans  

  

Aan het weekend hebben 30 deelnemers meegedaan. De deelnemers hebben geslapen in het Easy-
hotel.   

  

Introductieweekend II  

De projectgroep Introductieweekend II was als volgt samengesteld:  

  

Voorzitter: De heer W.J. (Wytze) Spoelstra  

Programma en Sprekers:   Mejuffrouw T.B. (Tess) van Emst 

Locatie en Logistiek:     De heer I. (Inigo) Beeker 

Auditor:       De heer J.M.F.G. (Jules) Indemans  

 

Aan het weekend hebben 40 deelnemers meegedaan. De deelnemers hebben geslapen in het IBIS-
hotel.  

  

Kaderdagen  

De Kaderdagen zijn bedoeld voor het 'actief kader' van de JOVD. Dit zijn de JOVD leden die zich op 

een actieve manier inzetten voor de organisatie, bijvoorbeeld de afdelingsbestuurders. Het doel 

van de Kaderdagen is tweeledig, namelijk het aanbieden van een interessante dag voor het actief 

kader en het houden van de Functie Equivalenten Overleggen (FEO's). Tijdens een FEO spreken de 

afdelingsbestuurders met hun landelijke functie-equivalent. Hierbij wordt de stand van zaken en 

mogelijke problemen en oplossingen besproken.   

  

Ditmaal is er tijdens Kaderdag II op 28 juni 2014 ook nog sprake geweest van een Buitengewone 

Algemene Vergadering (BAV)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

20  

  

11. Opleiding & Training  
  

11.1. Cursusleiders  
  

In 2013 zijn er vier nieuwe cursusleiders opgeleid tijdens het Cursus-voor-Cursusleidersweekend. 

Dit zijn de heren J. (Joris) Zevenbergen (afdeling Amsterdam e.o.), B.S. (Benjamin) Broekhuizen 

(afdeling Den Haag e.o.), M. (Martijn) Wiggers (afdeling Den Haag e.o.) en M.C. (Matthijs) van de 
Burgwal (afdeling Flevoland). In totaal waren 16 cursusleiders er in 2014 actief.   
  

11.2. Topkadertraining  
  

De Topkadertraining is een training voor ervaren JOVD’ers die hun spreekvaardigheid willen 

verbeteren. Tevens fungeert de Topkadertraining als selectie voor het Cursus-voor-

Cursusleidersweekend. De Topkadertraining vond plaats op zaterdag, 22 februari 2014 op het 
Algemeen Secretariaat van de JOVD. Er hebben 20 leden deelgenomen aan de Topkadertraining.  

  

De volgende trainers waren aanwezig:  

De heer G.J.C. (Geert) Jansen (Cursusleider)  

De heer A. Ph. (Allard) Altena (Cursusleider)  

De heer J.B. (Jeroen) Diepemaat (Cursusleider)  
  

11.3. Cursus-voor-Cursusleidersweekend  
  

Het Cursus-voor-Cursusleidersweekend vond plaats op zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014. De 

locatie van het CvC was het NH Sparrenhorst te Nunspeet. De faciliteiten van het hotel waren 
geschikt voor het weekend.   

  

De organisatie van het weekend lag in handen van:  

Mejuffrouw M.E. (Mariska) van Delft (Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training)  

De heer A.Ph. (Allard) Altena (Cursusleider)  

De heer G.J.C. (Geert) Jansen (Cursusleider)  

De heer J.B (Jeroen) Diepemaat (Cursusleider)  

 

Aan het weekend namen in het totaal zes deelnemers deel, uiteindelijk zijn vier deelnemers 

geslaagd. Hiermee is het slagingspercentage met 66,7% opnieuw ruim hoger dan voorgaande jaren.    
  

11.4. Commissie Opleiding & Training  
  

Leden Commissie Opleiding & Training  

 

De Commissie Opleiding & Training was als volgt samengesteld in 2014. 

 

Voorzitter: de heer J.P.E. (Jasper) van Hilten 

Lid Commissie: de heer W.J. (Wytze) Spoelstra 

Lid Commissie: De heer C.H.N. (Christiaan) Hendriks 

Lid Commissie: mejuffrouw E.H.M. (Elke) Mulder 

Auditor: mejuffrouw M.E. (Mariska) van Delft 
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De commissie heeft zich bezig gehouden met het organiseren van een Masterclasses en de JOVD 

University. Daarnaast heeft de commissie getracht het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training 
te ondersteunen op overige terreinen.   
  

11.5. Masterclass 
  

In 2014 is één Masterclasses georganiseerd.   

  

De eerste masterclass vond plaats op 22 maart 2014 en had als thema ‘Imago’. Een groep van 20 
deelnemers ging in gesprek met experts als Christ’l de Landheer en Anouk van Eekelen.    
  

11.6. JOVD University  
  

Het doel van de JOVD University is om deelnemers op een hoger denkniveau te laten discussiëren 

over onderwerpen. Zo komen de sprekers vooral uit de academische wereld. JOVD University werd 
in 2014 op 7 en 8 juni 2014 georganiseerd in het NH Sparrenhorst Hotel, te Nunspeet.   

  

Het thema van JOVD University was ‘Macht. Er is gekozen voor verschillende invalshoeken, onder 
andere de macht van de pen, het zwaard en de politiek.  
  

11.7 PJO-Parlement 
 

Dit jaar is er voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig debat georganiseerd tussen 

verschillende politieke jongerenorganisaties (PJO’s). Het initiatief hiervoor lag bij de JOVD. Het 

evenement is uiteindelijk georganiseerd in samenwerking met het CDJA, DWARS, de Jonge 

Democraten, de Jonge Socialisten, PerspectieF en SGPj. Deze eerste editie van het PJO-Parlement 

was een groot succes. 
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12. Marketing & Campagnes  
  

12.1. Algemeen Beleid  
  

Het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Marketing & Campagnes heeft er voor gekozen om 

uitsluitend gebruik te maken van een promotieteam. Dit team was actief gedurende het 
Augustusoffensief. Het promotieteam bestond uit:   

 

De heer M.R. (Max( Schwering  (Voorzitter) 

De heer L.E. (Lars) Benthin 

Mejuffrouw A. (Anouk) van Brug  

Mejuffrouw J. (Jorinde) van Dijk 

Mejuffrouw D. (Danielle) Kazenbroot 

De heer R. (Rick) Zagers 

De heer J. (Jurre) van der Velden 

Mejuffrouw T.B. (Tess) van Emst 

De heer M.C. (Matthijs) van de Burgwal (auditor) 
 

12.2. Augustusoffensief  
  

Het Augustusoffensief is gecoördineerd door het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Marketing & 
Campagnes. Het Algemeen Bestuurslid is met het Promotieteam langs verschillende afdelingen 
gegaan om deze afdelingen te ondersteunen bij het promoten van de vereniging.   
  

JOVD-afdelingen hebben tot 31 maart 2014 de tijd gekregen om hun plannen en begroting in te 

leveren bij het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Marketing & Campagnes. Na deze deadline heeft 

het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, Marketing & Campagnes telefonisch met alle 

verantwoordelijke afdelingsbestuurders gesproken over hun plannen. De deadline voor het inleveren 

van definitieve campagneplannen lag op 12 mei 2014. 

 

Om zowel afdelingsbestuurders als het promotieteam optimaal voor te bereiden op het 

Augustusoffensief, hebben het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training en het Algemeen 

Bestuurslid Voorlichting, Marketing & Campagnes gezamenlijk een verkooptraining georganiseerd. 

Deze verkooptraining vond op zaterdag, 2 augustus 2014 plaats op het Algemeen Secretariaat van de 

JOVD te Den Haag en is verzorgd door Dion Nicolai, een professionele salestrainer van 

marketingbureau Pepperminds Nederland. Iedere afdelingsbestuur heeft de mogelijkheid gehad om 

twee personen naar deze training af te vaardigen.  

 

Ter ondersteuning van de afdelingen en het Hoofdbestuur is er een promotieteam in het leven 

geroepen. Afdelingsbestuurders hebben de mogelijkheid gekregen om een verzoek (inclusief 

onderbouwing) tot aanwezigheid van het promotieteam bij hun promotieactiviteit(en) in te dienen. 

Voor aanvang van iedere activiteit waarbij er een delegatie van het promotieteam aanwezig was, 

moest het verantwoordelijke bestuurslid van de desbetreffende afdeling informatie aanleveren over 

de invulling van deze activiteit. Door deze werkwijze konden leden van het promotieteam zich goed 

voorbereiden en werden misverstanden ter plaatse voorkomen. Daarnaast hebben de auditor en 

voorzitter van het promotieteam een protocol opgesteld, waarin een aantal voor leden van het 

promotieteam belangrijke regels zijn verankerd 
  


