
AGENDAPUNT 4.a. 

Aanvulling jaarverslag hoofdstuk 2: PARTIJBESTUUR 

Bij de stukken voor de partijraad treft u ter behandeling en vast
stelling o.a. aan het zgn. jaarverslag over 1982. Eén en ander 
is in krahtvorm uitgebracht. Eerst na verschijning van de editie 
is gebleken dat onder hoofdstuk 2, welke verslag doet van de werk
zaamheden van het partijbestuur (pag.H en 9) ,een onvolledige 
samenstelling van dit partijorgaan is weergegeven. Vanwege een fou
tieve druktechnische verwerking zijn namelijk met name de namen 
van de stemhebbende leden weggevallen. Voor de volledigheid treft 
u onderstaand de volledige samenstelling van het partijbestuur en 
daarmede de eerste passage in de 3e kolom van pagina 9 van het jaar
verslag aan. 

Het partijbestuur is per 31 december 1982 als volgt samengesteld: 

Stemhebhende leden: 

drs.P.Bukman (voorzitter) te Voorschoten, mr.W.Aantjes te Utrecht, 
B.Batelaan te Leidschendam, prof.dr.E.Bleumink te Vries, dr.ir. 
M.A.M.Boersma te Frankrijk, mr.J.M.Boll te Amsterdam, mw.N.Boonstra
Wijma te Drachten, mw.T.Bot-van Gijzen te Spijkenisse, drs.T.J. 
Bouwers te Ferwerd, D.van Boven te Barneveld, drs.P.Bovens te 
Den Haag, mw.M.B.A.Brandsma-Ydema te Greonterp, J.Bronckers te 
Rijckholt; rnr.ir.v·J.v.d.Camp te Oss, D.Corporaal te Leerdam, L.P.J.Cuppers 
te Nuenen, dr.G.J.Fleers (vice-voorzitter) te Ootmarsum, orof.dr. 
mr.H.Franken te Rotterdam,prof.dr.mr.H.Franken te Den Haag, 
mr.J.J.A.M.van Gennip te Den Haag, drs.H.Glimmerveen te Hilversum, 
G.C.de Groot te Alblasserdam, H.H.Haenen te Heerlen, mw.mr.H.Th. 
ten Hagen-Pot te Diepenveen, drs.E.Heerma te Amsterdam, drs.L.P. 
Reukels te Den Ham, dr.G.H.Jonkers te Schiedam, drs.G.M.Kerkhof 
te Middelburg, E.B.Keuning te Stiens, J.Kiers te Steenwijk, K.A.Koek
koek te Oldenzaal, prof.dr.B.Krol te Zeist, prof.dr.D.Th.Kuiper 
te Amsterdam, J.M.Kwakkenbos te Breda, M.F.N.Laman te Krommenie, 
ir.J.F. de Leeuw te Lisse, dr.L.M.van Leeuwen te Nieuwerkerk a/d 
IJssel, drs.M.de Leng te Bave~, J.B.M.Meijer te Wervershoof, 
drs.J.J.Meijer te Voorburg, mw.M.E.Chr.Nagel-Cornelissen te Oester
beek, prof.mr.A.Nooteboom te Rotterdam, G.Numan te Vries, G.Peter
sen te Heemskerk, ds.J.Plantinga te Leeuwarden, drs.J.Pleumeekers 
te Simpelveld, mr.dr.A.Postma te Groningen, H.H.L.M.Pröpper te 
Dreumel, mw.J.Punt-van Osnabrugge te Vlissingen, mw.M.G.Reitsma-
van Spanje te Epe, mr.S.G.A.Roeleveld te Utrecht, drs.Th.Schmitz 
te Voorburg, drs.K.v.d.Steenhoven te Amsterdam, T.Strien te Lopik, 
mw.A.3troes-Kuenen te Winterswijk, mw.H.Tegelaar-Boonacker te 
Rijswijk, J.J.Timmerman te Rotterdam, dr.G.J.van der Top te Utrecht, 
drs.A.H.A.Veenhof \penningmeester) te Middelbeers, J.B.Ventevogel 
te Vlissingen, drs.E.F.B.Verwoert te Utrecht, mw.A.van Vliet-Boers 
te Apeldoorn, ir.J.Vonk te Den Helder, ir.H.M.C.Voorn te Bodegraven, 
J.P.de Vos te Sprang-Capelle, dr$.J.B.Waaijer te Den Haag, A.J.C.Wa
gemakers te Heeswijk-Dinther, mw.F.Wagenaar-Becks te Hengelo 
prof.dr.A.Wattêl te Bilthoven, prof~J.P.I.de Wilde te Voorschoten, 
P.A.Wilderem te Vlissingen, ir.T.T.Wind te Leiden, mw.M.A.Th.van 
Winden-Post te Delft, A.Zondag te Berlicum, mw.N.Zuidema-van Dijk 
te Hilversum, drs.J.Zijlstra te Eindhoven. 

Adviserende leden zijn achtereenvolgens: drs.B.Beumer te Zwolle, 
G.Bolhuis te Lelystad, dr.J.H.Christiaanse te Rotterdam, drs.A.M.Oost
lander te Zevenhuizen, drs.W.K.N.Schmelzer te Wassenaar, mr.Sj.Scheen
stra te Oegstgeest, drs.M.Smits te Rotterdam, prof.dr.P.A.J.M.Steen
kamp te Eindhoven, N.Schouten te Leidschendam, dr.B.de Vrles te 
Bergschenhoek. 
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In de loop van het verslagjaar leggen enkele leden hun 
partijbestuurslidmaatschap neer. Dit betreft o.a. mw.D.Y.W.de 
Graaff-Nauta te Sneek en adviserend lid drs.R.F.M.Lubbers te 
Rotterdam. De reden is weergegeven in het verslag van het 
Dageli]ks Bestuur, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 

Door terugloop van het ledenbestand dienen de 2e vertegenwoor
digers van de Kamerkring Groningen en de Kamerkring Haarlem 
resp. de heren J.Verbree te Grootegast en A.J.Hubers te Beverwijk 
met ingang van 1 januari 1982 het partijbestuur te verlaten. 

Voorts kondigt de heer Kwakkenbos te Breda vanwege op handen zijnde 
verhuizing aan zijn functie met ingang van 1983 ter beschikking 
te stellen. mw.M.A.E.de Jong-Overtoom te Den Haag verlaat reeds 
in september 1982 om deze redenen het partijbestuur. Zij wordt 
vervangendoor de heer P.Bovens te Den Haag. 
De heer dr.G.J.Jonkers te Schiedam bedankt op grond van zijn leef
tijd. Ook de heer prof.dr.E.Bleumink te Vries neemt per 1983 
afscheid van het bestuur, vanwege onvoldoende beschikbare tijd. 
Bij de aanvang van het nieuwe vèrslagjaar wordt in deze vacatures 
voorzien. 
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