
AGENDAPUNT 5 

JAARVERSLAG 1992 

I BESTUURLIJKE ZAKEN 

PARTIJBESTUUR 

Het jaar 1992 staat voor een groot gedeelte in het teken van de politieke discussie. 
Het partijbestuur volgt de politieke actualiteit en ontwikkelingen op de voet. 
Meennalen is uitvoerig van gedachten gewisseld over het politieke beleid van het 
kabinet. Daarom is de politieke rondblik een vast onderdeel van de agenda van de 
partijbestuursvergaderingen. Fractievoorzitter Brinkman in de Tweede Kamer levert 
altijd een belangrijke bijdrage aan dit onderdeel. Indien vragen de opstelling van de 
CDA-fracties in de Eerste Kamer of het Europees Parlement betreffen, dan werken 
hun voorzittersKalanden/of Fenders mee. Ook Lubbers woonde een enkele be
stuursvergadering bij om het kabinetsbeleid uit een te zetten dit met name in 
verband met de WAO-plannen en de begroting. 

De ontwikkelingen in de internationale politiek, met name de toekomst van de EVP in 
verband met de discussie over de relatie EVP-Conservatieven, vragen veel aandacht. 
Daarnaast besteedt het partijbestuur veel aandacht aan andere internationale en Europese 
ontwikkelingen, als regel op basis van door de Commissie Buitenland opgestelde beleids
notities. 

Naast het actuele politieke beleid wordt opnieuw veel aandacht besteed aan de partijpoli
tieke discussie. Centraal staat dit jaar de discussie over de toekomst van de sociale 
zekerheid en de internationale hulpverlening. Een commissie onder leiding van prof. 
Kolnaar stelt de discussienota "Sociale zekerheid over solidariteit en verantwoordelijk
heid" op welke in het najaar binnen de afdelingen wordt besproken. In aansluiting op de 
partijraad van juni 1991 is een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Van 
Dijk ingesteld die een advies hierover opstelt. 

ICB 
Ook in samenwerking met het ICB is specifiek aandacht besteed aan het minderheden
vraagstuk. Zo is op 8 februari een congres georganiseerd met als thema "Het nationaal 
minderhedenvraagstuk". Meer over deze en andere activiteiten, in het kader van integratie 
van minderheden, kunt u lezen in het jaarverslag van het ICB. 

Program van Uitgangspunten 
De commissie-Steenkamp met als opdracht een geactualiseerd Program van Uitgangs
punten voor te bereiden, rondt in het voorjaar haar werkzaamheden af. Het concept
ontwerp Program van Uitgangspunten is uitvoerig aan de orde gesteld in het partijbestuur. 
Daarna is het naar alle afdelingen verzonden die in de gelegenheid zijn gesteld tot 1 
december 1992 naar de kamerkringen te reageren. 
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Bestuurlijke taken 
Tot de belangrijkste taken van het partijbestuur kan men, kijkend naar de statuten 
rekenen: 

de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de leden van Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Parlement; 
het opstellen van ontwerp (model)programma's ten behoeve van verkiezingen van 
vertegenwoordigende lichamen; 
de zorg voor het beheer van geldmiddelen en eigendommen van het CDA. 

Daarmee zijn nog niet alle taken en bevoegdheden opgesomd die het partijbestuur 
krachtens artikel 71 van de partijstatuten toekomen. 
Samenvattend gaat het om: Het leiding geven aan alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen het CDA. 

Mobilisatie van de partij 
In het kader van de drie opeenvolgende verkiezingen van 1994 is een begin gemaakt met 
de voorbereidende werkzaamheden van deze verkiezingen. Begin 1992 is de notitie 
"Mobilisatie van de partij" vastgesteld. Deze notitie geeft vorm aan het "startklaar" 
maken van de partij voor de verkiezingen en campagnes. Belangrijk element hierin is het 
afleggen van verantwoording aan de burgers en kiezers. 
Daarnaast zijn in 1992 de model-programcommissie voor de gemeenteraad onder 
voorzitterschap van drs. H.J. Kaiser en de programcommissie voor de Tweede Kamer 
onder voorzitterschap van oud-minister ir.G.J.M. Braks ingesteld. 

Organisatie 
Binnen het partijbestuur is uitvoering gediscussieerd over de huisvestingsproblematiek, het 
contributie- en ledenverloop en over de nieuwe opzet van de CDA Krant. 

Algemeen 
Belangrijkste onderwerpen op het bestuursweekend medio januari zijn het ontwerp
Program van Uitgangspunten, het beeldvormingsonderzoek en het actuele politieke beleid. 
Omdat voor de commissie-Steenkamp overwegingen en keuzes van het partijbestuur van 
groot belang zijn, zijn de leden van de commissie-Steenkamp bij dit bestuursweekend 
aanwezig. 
Het partijbestuur stelt in zijn vergadering van medio oktober een geactualiseerde meerja
ren-activiteiten-kalender vast waarin voor de periode 1993-1995 de primaire politieke 
aandachtsvelden worden aangegeven. Hoofdpunten in dit voortschrijdend meerjarenbe
leidsplan zijn: het milieu, de grondwaarden van het CDA, de discussie over de toekomst 
van de sociale zekerheid en de positionering van Nederland in Europa. Een gevarieerd 
menu aan politieke activiteiten wordt vastgesteld. 

In 1992 besteedt het partijbestuur aan twee onderwerpen uitvoerig aandacht door middel 
van een thematische hoorzitting waarbij naast de leden van het partijbestuur diverse 
betrokkenen en deskundigen zijn uitgenodigd. Voor de zomer is een hoorzitting gewijd 
aan het rapport "Sociale zekerheid, over solidariteit en verantwoordelijkheid" van de 
commissie-Kolnaar. Voor de kerstvakantie is een hoorzitting gehouden die geheel in het 
teken stond van de kabinetsnota "Besturen op niveau" en het concept-rapport van de 
commissie-Verbree "Naar een vernieuwd openbaar bestuur", die is ingesteld door het 
partijbestuur om een aanzet te leveren voor een christen-democratisch antwoord op het 
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vraagstuk van de bestuurlijke vernieuwing. 

Tenslotte is door het partijbestuur een werkgroep ingesteld onder leiding van de heer Van 
Hemmen met de opdracht de werkwijze van het partijbestuur te evalueren. De uitkomsten 
van deze werkgroep zullen begin 1993 in het partijbestuur besproken worden. 

DAGELUKS BESTUUR 

Vaste onderdelen op de agenda van het dagelijks bestuur zijn de voorbereiding van 
de partijbestuursbijeenkomsten en de politieke actualiteit. Ook in het DB is uitvoerig 
van gedachten gewisseld over de WAO-plannen, de ontwikkeling van de lastendruk 
en ontwikkelingen op internationaal terrein. 

Het dagelijks bestuur heeft een aantal commissies ingesteld ten behoeve van de verdieping 
en verbreding van de politieke discussie binnen de partij. Zo zijn de commissies Gezond
heidszorg, Onderwijs en Landbouw van start gegaan. De uitkomsten van deze commissies 
zijn inmiddels gepresenteerd. Daarnaast is onder leiding van vice-voorzitter Van de 
Beetende werkgroep "Staatkundige vernieuwing" van start gegaan. De uitkomsten van 
deze werkgroep worden begin 1993 verwacht. 
In 1992 heeft het dagelijks bestuur, in het kader van de "mobilisatie van de partij" 
bezoeken gebracht aan een groot aantal kamerkringen. Centrale gespreksonderwerpen 
tijdens deze ontmoetingen zijn de afstemming van de partij-politieke activiteiten, de· partij
politieke actie "Politiek dicht bij mensen" en de vraag hoe om te gaan met actuele 
politieke thema's. 

Het DB voert ook in 1992 regelmatig gesprekken met delegaties van andere, vaak 
geestverwante organisaties, van kerkgenootschappen als ook met afvaardigingen van 
gelieerde organisaties en partijcommissies uit eigen kring. Een enkele greep. In het 
voorjaar vindt er een gesprek plaats tussen een DB-delegatie en leden van de rooms
katholieke bisschoppenconferentie. Met de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk · 
zijn er twee gesprekken. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met het CDJA, de Bestuur
dersvereniging en het CDA-Vrouwenberaad. Elke drie maanden is er intensief contact met 
het Convent van christelijk-sociale organisaties. 
Het dagelijks bestuur komt in 1992 zestien keer bijeen. 

Krachtens artikel 73 van de partijstatuten heeft het dagelijks bestuur vooral tot taak: 
de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen 
het CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het 
partijbestuur; 
het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het dagelijks bestuur 
namens het partijbestuur optreedt; 
en het bijeenroepen van het congres en de partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij door 
oproep door middel van een partij-orgaan. 
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Samenstelling 
De actuele samenstelling van dagelijks bestuur en partijbestuur kan desgewenst opge
vraagd worden bij het partijbureau. 
Eind 1992 nemen als DB-leden afscheid de leden Verbree, Bollen Van Hemmen. Op de 
najaarspartijraad is Vroon gekozen in de vacature-Verbree. De overige twee vacatures 
worden in het voorjaar 1993 opgevuld. 

KERN DAGELUKS BESTUUR 

Het Kern dagelijks bestuur vervult een klankbordfunctie ten behoeve van de 
partijvoorzitter. Deze klankbordfunctie wordt vervuld door de twee vice-voorzitters, 
de penningmeester en de partijvoorzitter die het zogeheten Kern-DB vormen. 

Dit vergadert als regel één keer per week, ofschoon het nogal eens voorkomt dat door de 
drukbezette agenda's van de betrokken leden dit ritme niet altijd gehaald kan worden. 
De taken van het Kern-DB bestaan vooral uit: 

het adviseren van de partijvoorzitter bij zijn dagelijkse taakuitoefening (de klank
bordfunctie); 
het voorbereiden van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

Door toezending van een doorlopende actielijst, alsmede het mededelingenblad van de 
partijsecretaris, worden zowel het dagelijks bestuur als het partijbestuur periodiek 
geïnformeerd. 

Het Kern dagelijks bestuur is met ingang van 1 januari 1993 als volgt samengesteld: 
mr. R.H.van de Beeten, Arnhem (vice-voorzitter); mw. mr. P.C. Lodders-Elferich, 
Mook (vice-voorzitter); drs. W.G. van Velzen, Waalwijk (voorzitter); drs. A. Vroon, 
Doorn (penningmeester); drs. C.Bremmer, Voorschoten (secretaris). 

PARTDRAAD 

In 1992 vinden twee partijraden plaats. Op de voorjaarspartijraad komen onder 
andere de sociale zekerheid, het minderhedenbeleid en ontwikkelingssamenwerking 
aan de orde. Op de najaarspartijraad zijn de toekomst van de sociale zekerheid en 
internationale hulpverlening de belangrijkste onderwerpen. 

De voorjaarspartijraad van 23 mei is in Amsterdam. In het huishoudelijk gedeelte worden 
begrotingen en jaarrekeningen vastgesteld of goedgekeurd. Daarnaast wordt prof. H.J. 
Neuman verkozen tot voorzitter van de Commissie Buitenland. 
Na het huishoudelijk gedeelte volgen twee deelraden over de partijpolitieke discussie over 
sociale zekerheid. Daarnaast was er een aantrekkelijke parallelsessie gewijd aan het 
minderhedenbeleid en een parallelsessie gewijd aan ontwikkelingssamenwerking. 
In het middaggedeelte wordt tijdens de plenaire discussie over de politieke actualiteit een 
ontwerp-resolutie vastgesteld over de christen-democratische identiteit van de EVP. 

De najaarspartijraad van 28 november is in Arnhem. In het huishoudelijk gedeelte zijn de 
begrotingen voor 1993 vastgesteld of goedgekeurd. Tevens zijn op deze partijraad drs. A. 
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Vroon verkozen tot lid van het partijbestuur (als beoogd partijpenningmeester) en mr.drs. 
E.C.M. Wagernakers tot voorzitter van de Redactieraad. 
Belangrijkste gespreksthema's op deze najaarspartijraad zijn de toekomst van de sociale 
zekerheid en internationale hulpverlening. Aan de hand van een ontwerp-resolutie en een 
gespreksnotitie wordt hierover door de partijraadsleden in twee deelraden gediscussieerd. 
Tevens vinden er in het ochtendgedeelte twee mini-symposia plaats. Eén gewijd aan het 
thema subsidiariteit en het Verdrag van Maastricht en één over het model-gemeentepro
gram. 

In het plenaire middaggedeelte van deze partijraad zijn vier resoluties aangenomen met 
betrekking tot sociale zekerheid; ontwikkelingssamenwerking; vluchtelingenbeleid en het 
onderwijsbeleid. Tevens vindt de officiële ingebruikstelling van CDATEL plaats en een 
voortgangsrapportage van de partij-politieke actie "Politiek dicht bij mensen". 

Tot slot is op deze partijraad op gepaste wijze aandacht besteed aan het tienjarig premier
schap van de heer Lubbers. Na de partijraad volgt een druk bezochte receptie waarop alle 
aanwezigen in informele sfeer de minister-president persoonlijk kunnen gelukwensen. 

11 INTERNATIONAAL WERK 

COMMISSIE BUITENLAND 

De Commissie Buitenland heeft zich ook in 1992 ingezet om een bijdrage te leveren 
aan een beleid dat optimaal afgestemd is op deze sterk veranderende wereld. Hierbij 
staan de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, de Europese integratie na 
Maastricht en de hoogte van het ontwikkelingsbudget centraal. 

Ten eerste de consequenties van de fundamentele omwentelingen in Midden- en Oost
Europa. Het einde van de communistische overheersing, het uiteenvallen van de Sovjet 
Unie en het verdwijnen van het Warschau Pact hebben het wereldbeeld definitief 
veranderd. Helaas zien we echter ook krachten die leiden tot instabiliteit en geweld zoals 
extreem nationalisme en vreemdelingenhaat met als meest schrijnende voorbeeld de oorlog 
in het voormalige Joegoslavië. 
Als tweede thema kan genoemd worden de ontwikkelingen op het terrein van de Europese 
integratie, met name de problemen omtrent de ratificatie van het Verdrag van Maastricht. 
Binnen de Europese christen-democratie is een belangrijk punt van discussie het ontwerp
Basisprogram van de EVP waarin het christen-democratisch karakter wordt vastgelegd. 
Dit Basisprogram zal in 1993 definitief worden vastgesteld. 
Uiteraard is ook de discussie over de toekomstige omvang en besteding van het budget 
voor ontwikkelingssamenwerking een belangrijk agendapunt in 1992. Tijdens beide 
partijraadsvergaderingen wordt aan dit onderwerp een deelraad gewijd. Tijdens de 
partijraadsvergadering in november wordt een resolutie over internationale hulpverlening 
aanvaard. 
In 1992 gaat officieel de nieuwe werkgroep Midden-Oosten van start, onder voorzitter
schap van prof. H.J. Neuman. Deze werkgroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen 
betreffende deze regio, met name de vredesonderhandelingen die in gang worden gezet na 

27 



afloop van de Golf-oorlog. 

Taken en doelstellingen 
De Commissie Buitenland is belast met de voorbereiding en coördinatie van alle internati
onale activiteiten binnen het CDA. Zij adviseert het partijbestuur hieromtrent. Zij heeft de 
zorg voor een goed functioneren van de internationale contacten. De Commissie Buiten
land begeleidt en ondersteunt de internationale vertegenwoordiging van het CDA waar 
nodig. Zij verricht haar taak in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van het 
partijbestuur. 
Onder de Commissie Buitenland vallen zeven werkgroepen die bouwstenen aanleveren 
voor de Commissie, namelijk: Europa, Vrede en Veiligheid, Midden- en Oost-Europa, 
Ontwikkelingssamenwerking, Latijns Amerika, Mensenrechten en Midden-Oosten. 
Daarnaast onderhoudt een delegatie, bestaande uit partijbestuursleden en leden van de 
Commissie Buitenland, de contacten met de zusterpartijen verenigd in de Europese 
Volkspartij (EVP), de Europese Unie van Christen-Democraten (EUCD) en de Christen
Democratische Internationale (CDI). 

Samenstelling 
De Commissie bestaat uit 16 stemhebbende leden. 
In verband met het aanvaarden van een functie in de Verenigde Staten, wordt op 25 
februari afscheid genomen van de voorzitter, dr. H.O.C.R. Ruding. Prof. H.J. Neuman 
wordt op 23 mei door CDA-partijraad benoemd tot zijn opvolger. 
Verder nemen in 1992 mw. mr. V.N.M. Korte-Van Hemel (vertegenwoordiger Eerste 
Kamerfractie), ir. J.J.M. Veraart en mw. drs. J.J. Bouw (vertegenwoordiger CDJA) 
afscheid, zij wordt opgevolgd door mw. drs. D.M.A. Kooi. 

Commissie Buitenland 
De Commissie Buitenland vergadert in 1992 tienmaal. Voortdurend wordt gestreefd naar 
een duidelijke en gecoördineerde inbreng in de EVP\EUCD. Er bestaat een goed contact 
met het secretariaat van de EVP\EUCD. 
Op 28 maart organiseert de Commissie Buitenland in samenwerking met de EVP-fractie 
in het Europees Parlement een conferentie in Den Haag over het thema "Maastricht en de 
rechtsstaat Europa". Mr. J.L. Janssen van Raay is voorzitter van deze bijeenkomst. Deze 
bijzonder succesvolle conferentie wordt bijgewoond door ongeveer honderd deelnemers. 
Het verslag van de conferentie is gepubliceerd in de vorm van een brochure. 
Om de interne communicatie en de wederzijdse afstemming inzake het EG-beleid te 
bevorderen wordt op 15 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers van 
de Tweede Kamerfractie en van de CDA/EVP-delegatie. Naast wederzijdse kennismaking 
is het doel van deze bijeenkomst om afspraken te maken om een optimale informatie-uit
wisseling te stimuleren. Het is de bedoeling om voortaan jaarlijks een dergelijk bijeen
komst te organiseren. 
Tijdens de partijraadsvergadering op 28 november wordt onder verantwoordelijkheid van 
de Commissie Buitenland een mini-symposium georganiseerd over "Subsidiariteit en het 
Verdrag van Maastricht". Voorzitter is mr. P. W.L. Russell, voorzitter van de werkgroep 
Europa. 
Het in 1990 ingestelde overleg "Kamerkringen en internationalisering" vergadert in 1992 
tweemaal. De bedoeling van dit overleg is om de kamerkringen nauwer bij het buitenland
werk van de partij te betrekken. Het streven is er op gericht dat elke kamerkring een 

28 



eigen commissie Buitenland instelt die zich bezighoudt met buitenlands politieke vraag
stukken en ook betrokken kan worden bij projecten van de partij, bijvoorbeeld ten 
behoeve van de zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa. 

Activiteiten van de werkgroepen 

Europa 
De activiteiten van de werkgroep staan voor een groot deel in het teken van de gevolgen 
en de ratificatie van het Verdrag van Maastricht. Nauwlettend worden de ontwikkelingen 
gevolgd en worden adviezen geformuleerd ten behoeve van de Commissie Buitenland. 
Daarnaast worden door de werkgroep notities opgesteld over het subsidiariteitsbeginsel, 
de Europese Economische Ruimte, de Europese sociale dimensie, het Nederlands 
nationaal belang, de GATI-onderhandelingen en het imago van Europa. 
Voorts is de werkgroep nauw betrokken bij de organisatie van de conferentie over 
"Maastricht en de rechtsstaat Europa" en het mini-symposium "Subsidiariteit en het 
Verdrag van Maastricht". 
In september houdt drs. B.M.J. Hennekam een inleiding voor de werkgroep over de rol 
en de positie van de Benelux. 
In december wordt een gesprek georganiseerd met de ambassadeur van de Duitse 
Bondsrepubliek, z.exc. dr. K.J. Citron. 
De werkgroep Europa vergadert in 1992 achtmaal. 

Vrede en Veiligheid · 
Op verzoek van de Commissie Buitenland buigt de werkgroep Vrede en Veiligheid zich 
gedurende de eerste maanden van 1992 over de gewijzigde veiligheidssituatie in Europa. 
Bij deze problematiek wordt tevens de discussie over de veiligheidspolitieke samenwer
king met de landen in Midden- en Oost-Europa betrokken. Een door de werkgroep 
opgestelde notitie over dit onderwerp wordt door de Commissie Buitenland besproken op 
30 juni 1992. In het kader van een gesprek van de leden van de Commissie Buitenland 
met de staatssecretaris baron Van Voorst tot Voorst, verschijnt deze notitie op een goed 
moment. 
Mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, lid van de Commissie Dienstplicht, woont de 
werkgroepvergadering van 28 september 1992 bij en licht het advies "Naar een dienst
plicht nieuwe stijl toe". De hierop volgende discussie vormt de eerste aanzet voor een 
advies van de werkgroep over dit onderwerp aan de Commissie Buitenland. De Commis
sie Buitenland bespreekt dit advies tijdens haar vergadering van 27 oktober 1992. 
De werkgroep Vrede en Veiligheid komt in 1992 achtmaal in vergadering bijeen. 

Midden- en Oost-Europa 
Naast het bespreken van de situatie (van de christen-democratie) in de Midden- en 
Oosteuropese landen werkt de werkgroep Midden- en Oost-Europa aan het schrijven van 
een notitie over de "Hulpverlening aan en samenwerking met de landen in Midden- en 
Oost-Europa". Deze notitie, die geschreven wordt op verzoek van de Commissie Buiten
land, gaat nader in op de vraag hoe Nederland kan bijdragen aan het politieke en 
economische hervormingsproces in de regio. 
Hiernaast bestudeert de werkgroep vanzelfsprekend de crisis-situatie in het voormalige 
Joegoslavië en functioneert zij tevens als adviesorgaan voor het bestuur van de CDA
stichting voor Internationale Solidariteit "Eduardo Frei" inzake de in Midden- en Oost-

29 



Europa uitgevoerde scholingsprojecten. Ook in 1992 maken diverse werkgroepleden in dit 
kader reizen en nemen zij deel aan conferenties en gesprekken met diverse christen
democraten uit de regio. 
De werkzaamheden van de werkgroep worden afgestemd op die van de EVPJEUCD
werkgroep Mittel- und Osteuropa onder leiding van partijvoorzitter Wim van Velzen. 
In 1992 komt de werkgroep tienmaal in vergadering bijeen. 

Ontwikkelingssamenwerking 
1992 staat voor de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking voor een groot deel in het 
teken van het door de partijraad gevraagde advies "Internationale hulpverlening". In het 
voorjaar wordt dit advies gepubliceerd waarna de kamerkringen tot 1 juli hun commentaar 
kunnen leveren. Tijdens de partijraadsvergadering op 23 mei wordt een parallelsessie aan 
het advies gewijd. De zomermaanden worden besteed aan de verwerking van de ont
vangen commentaren in de vorm van een "aanvullend memorandum". Op basis van deze 
stukken wordt door de voorzitter van de Commissie Buitenland de "notitie Neuman" 
opgesteld. Deze wordt op 28 november te zamen met een bijbehorende resolutie aanvaard 
door de partijraad. 
Verder worden er in 1992 door de werkgroep notities opgesteld over de Impact-studie 
Medefinancieringsorganisaties, het IOV-rapport over Voedselhulp en de nota Buiten
landuitgaven van het kabinet. 
Tevens bespreekt de werkgroep de resultaten van de UNCED-conferentie over milieu en 
ontwikkeling, de begroting voor ontwikkelingssamenwerking en het ontwerp-Program van 
Uitgangspunten. 
De werkgroep komt in 1992 negenmaal in vergadering bijeen. 

Latijns Amerika 
De werkgroep Latijns Amerika vergadert in 1992 zevenmaal. 
Er worden notities opgesteld over de staatkundige verhouding met de Nederlandse 
Antillen, de ontwikkelingsrelatie met de landen in Latijns Amerika en het democratise
ringsproces in Chili. 
Ook wordt een advies opgesteld voor het bestuur van de Eduardo Prei-stichting over de te 
hanteren criteria voor projecten en counterparts in Latijns Amerika. 
De werkgroep is nauw betrokken bij de voorbereiding van de conferentie van de Eduardo 
Prei-stichting over "Het democratiseringsproces in Midden-Amerika" op 26 september te 
Leiden. 
Leden van de werkgroep nemen ook deel aan de vergaderingen van de werkgroep Latijns 
Amerika van de EUCD. 

Mensenrechten 
De werkgroep bespreekt de mensenrechtensituatie in een groot aantal landen zoals Iran, 
Turkije, Indonesië en Zuid-Afrika. De notitie over de mensenrechtensituatie in Turkije 
wordt gefinaliseerd. De in 1991 opgestelde nota over de mensenrechtensituatie in Indone
sië wordt bijgesteld naar aanleiding van de breuk in de ontwikkelingsrelatie met dat land. 
Door een sub-commissie wordt een zeer doorwrochte nota opgesteld over het Vreemdelin
gen-, migranten- en vluchtelingenbeleid. Deze nota wordt in het voorjaar 1993 besproken 
door het partijbestuur en zal vervolgens gepubliceerd worden. 
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de problematiek van de grote vluchtelin
genstromen vanuit het voormalige Joegoslavië. 
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De commentaren en adviezen van de werkgroep worden uitvoerig met de Tweede 
Kamerfractie besproken. 
Een lid van de werkgroep neemt deel aan de activiteiten van de commissie Mensenrechten 
van de CDI. 
De werkgroep vergadert in 1991 zesmaal. 

Midden-Oosten 
Op 13 mei 1992 komt de heropgerichte werkgroep Midden-Oosten voor het eerst in 
vergadering bijeen onder voorzitterschap van prof. H.J. Neuman. Afgesproken wordt de 
activiteiten van de nieuwe werkgroep vooralsnog te concentreren op het schrijven van een 
gedegen werkplan. Hiertoe komt de werkgroep in 1992 viermaal bijeen. In dit werkplan 
heeft men zich ten doel gesteld in een reeks werkstukken aandacht te besteden aan 
ontwikkelingen in en met betrekking tot het Midden-Oosten. De werkgroep acht het nuttig 
een overzicht op te stellen, waarin wordt aangegeven wat de omtrekken van de regio zijn, 
welke sporen de geschiedenis er heeft nagelaten en wat de belangrijkste kenmerken zijn 
van de actuele situatie in het Midden-Oosten. In een latere fase zal zij onder meer 
proberen na te gaan, welke bijdrage de Europese Gemeenschap in het algemeen en 
Nederland in het bijzonder zou kunnen leveren aan het beheersen, en zo mogelijk 
oplossen, van de talloze problemen die het Midden-Oosten in hun greep houden. 

STICHTING VAN HET CDA VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 
"EDUARDO FREI" 

De stichting "Eduardo Frei" heeft mede in samenwerking met andere organsaties 
binnen en buiten het CDA een groot aantal projecten uit kunnen voeren in 1992. 

Taken en doelstellingen 
De Stichting voor Internationale Solidariteit van het CDA is opgericht in 1990. Deze 
stichting wordt genoemd naar de christen-democraat Eduardo Frei, die van 1964 tot 1970 
president was van Chili, en een symbool is geworden voor het streven naar democratie, 
respect voor de rechten van de mens en sociale gerechtigheid. 
In de statuten worden drie doelstellingen van de Eduardo Frei-stichting geformuleerd: 

de bevordering van het christen-democratisch denken over en de kennis op het 
terrein van de internationale samenwerking, in het bijzonder dat van ontwikke
lingssamenwerking en mensenrechten; 
de bevordering van bewustwording op die terreinen onder de leden van het CDA en 
de gelieerde organisaties; 
de ontplooiing van en steun aan initiatieven in andere landen, in het bijzonder in de 
Derde Wereld en Midden- en Oost-Europa, gericht op het bevorderen van het 
christen-democratisch gedachtengoed. 

Middelen om deze doelstellingen te realiseren zijn bijvoorbeeld publikaties, studieconfe
renties, cursussen en (scholings)projecten ter ondersteuning van christen-democratische 
organisaties in landen in de Derde Wereld en Midden- en Oost-Europa. 
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Bestuur 
Drs. W.K.N. Schmelzer is voorzitter, dr. W.K. Welling is vice-voorzitter en penning
meester en drs. J.W. Wiggers is secretaris van het bestuur. 
In 1992 neemt de vice-voorzitter de heer P.B.A.M. van Haren afscheid. Drs. C.P. van 
Dijk, voorzitter van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking volgt hem op als be
stuurslid. 
De nieuwe penningmeester van de partij, drs. A. Vroon, wordt adviserend lid van het 
bestuur in plaats van dhr. J. Verbree. 
Het bestuur van de Eduardo Prei-stichting komt zevenmaal in vergadering bijeen. 

Activiteiten 
Mede dankzij de subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft de 
Eduardo Prei-stichting in 1992 weer een groot aantal projecten uit kunnen voeren ter 
ondersteuning van christen-democratische partijen in Midden- en Oost-Europa. 
De subsidieregeling laat in 1992 voor de eerste maal toe dat er ook projecten werden 
uitgevoerd ten behoeve van zusterpartijen in de Baltische staten. Hierdoor kan de Eduardo 
Prei-stichting ook enkele projecten uitvoeren in Estland. 
De zusterpartijen kunnen gesteund worden door middel van vormingsprojecten zoals 
vormingsseminars, uitwisselingen, trainingscursussen, oriëntatiebezoeken, technische hulp 
en regionale programma's. 
De projecten van de Eduardo Prei-stichting worden afgestemd op het buitenlands beleid 
van het CDA zoals vastgesteld door het partijbestuur op grond van adviezen en lijnen 
ontwikkeld door de Commissie Buitenland. De werkgroep Midden- en Oost-Europa van 
de Commissie Buitenland vervult hierbij een belangrijke adviesfunctie. 
Bij de uitvoering van de projecten wordt een beroep gedaan op de expertise die aanwezig 
is binnen het CDA. Zo worden bijvoorbeeld het Steenkampinstituut, het Wetenschappelijk 
Instituut, het CDJA en het CDA-Vrouwenberaad structureel bij de uitvoering van deze 
projecten betrokken. 
Bij deze activiteiten vindt nauwe afstemming plaats met de andere EUCD-lidpartijen in de 
EUCD-Arbeitsgruppe Mittel- und Ost-Europa waarvan het voorzitterschap wordt bekleed 
door CDA-voorzitter drs. W.G. van Velzen. 
De in 1991 op Nederlands initiatief opgerichte Christen-democratische Academie voor 
Midden- en Oost-Europa richt zich met name op de training en vorming van het partijka
der. Ook in 1992 heeft de Eduardo Prei-stichting de Academie substantieel kunnen 
steunen. 
Ten behoeve van de diverse projecten wordt een aantal belangrijke documenten, zoals het 
campagnehandboek en het rapport van het Wetenschappelijk Instituut "Wij zijn het volk", 
vertaald in het Engels. 
Om de projecten grondig te evalueren wordt in december te Den Haag een seminar 
georganiseerd waarbij acht Midden- en Oosteuropese politici aanwezig zijn. De resultaten 
van deze evaluatie worden verwerkt in het programma voor 1993 waarbij met name 
gestreefd wordt naar een meer coherente programmering van de activiteiten per land. 
Inmiddels is er in de vorm van een brochure een uitgebreid verslag van alle projecten 
gepubliceerd. 

In 1992 wordt het bewustwordingsproject "Milieu en ontwikkelingssamenwerking", geor
ganiseerd in samenwerking met de Nationale Commissie Bewustwording en Voorlichting 
Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en CDA-Gelderland, afgerond. Doel van dit project 
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is om door middel van het organiseren van studiedagen de bewustwording op dit terrein te 
bevorderen. Gedurende het eerste halfjaar worden er op verschillende plaatsen in Gelder
land studiedagen georganiseerd over dit thema. De verslagen van alle studiedagen zijn in 
een gelijknamige brochure uitgegeven. 

Op 26 september organiseert de Eduardo Prei-stichting in samenwerking met de NCO, 
Cebemo en de fractie van de Europese Volkspartij een conferentie in Leiden met als titel 
"Het democratiseringsproces in Midden-Amerika". Dit thema wordt uitgewerkt door de 
invloed van de christen-democraten op het democratiseringsproces in Midden-Amerika te 
belichten en de rol van de EG bij dit proces. Als conferentievoorzitter treedt op stich
tingsvoorzitter drs. W.K.N. Schmelzer. Ook van deze conferentie is het verslag 
gepubliceerd. 

Wegens gebrek aan financiële middelen is het voor de Eduardo Prei-stichting in het 
verslagjaar helaas niet mogelijk verdere activiteiten jegens geestverwanten in Latijns 
Amerika te ontplooien. 

III VOORLICHTING EN PUBLICITEIT 

PARTUVOORLICHTING 

De partijvoorlichting is verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie gericht 
op de publiciteitsmedia. De publiciteitsdoelstellingen rond de gepresenteerde discus
sienota's en rapporten van het CDA zijn gehaald in het jaar 1992. 

De presentatie van de nota "Internationale hulpverlening" op 26 februari krijgt afdoende 
publiciteit. De politieke actualiteit zorgt voor een voortdurende belangstelling in 1992 
voor deze zogenoemde nota-Van Dijk. De discussie over de internationale hulpverlening 
wordt tijdens de najaarspartijraad afgerond. 
De presentatie op 15 april van het vernieuwde ontwerp-Program van Uitgangspunten zorgt 
voor uitvoerige aandacht in de media voor de principiële koers die het CDA wil blijven 
varen. 
Met de presentatie van de discussienota over de sociale zekerheid wordt duidelijk dat het 
CDA een mini-stelsel afwijst en voorstander is van meer eigen verantwoordelijkheden in 
de sociale zekerheid. Het gehele jaar blijft dit rapport in de publicitaire belangstelling. 
De CDA-werkgroep Gezondheidszorg presenteert op 21 mei de CDA-discussienota over 
de gezondheidszorg. Hiermee wordt de toon gezet voor de behandeling van de voorstellen 
van staatssecretaris Simons. 
De landelijke publiciteitsdoelstelling van het rapport "Naar een veiliger gemeente" is niet 
geheel gerealiseerd. De nota is vooral bedoeld als handreiking voor CDA-fracties en afde
lingsbesturen in gemeenten bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Wel wordt 
duidelijk dat het CDA ernst maakt met de bestrijding van de criminaliteit. 
Op 29 juni wordt het rapport "CDA-politici in functie" door de commissie onder voorzit
terschap van drs. J. de Koning aan het partijbestuur aangeboden. Hiermee wordt bewezen 
dat het CDA politici wil behoeden voor de "draaikolk van saaiheid". 
Het CDA maakt op 16 oktober duidelijk dat maatschappelijke decentralisatie op het 
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terrein van onderwijs nodig is. Onder de veelzeggende titel "School aan de ouders" wordt 
duidelijk dat het CDA hecht aan de betrokkenheid van velen in het onderwijs. 
Geconstateerd kan worden dat door het vele werk van commissies het CDA als partij zich 
in een grote belangstelling in de media kan verheugen. Over het algemeen is daarbij 
sprake van een waarderende invalshoek. 

Partijvoorlichting werkt intensief samen met de sector Verenigingszaken, zeker met 
betrekking tot de periodieken, Krant en CDAtel. Ook blijkt het in 1992 mogelijk voor het 
eerst een Jaarboek te ontwikkelen. Aandacht is verder besteed aan de kwaliteitsverbete
ring van informatiemateriaal. 

Radio- en televisie-uitzendingen 
Onder de verantwoordelijkheid van partijvoorlichting worden de radio- en televisie-uitzen
dingen vervaardigd. In de radio-uitzendingen leggen CDA-politici verantwoording af voor 
gemaakte keuze of wordt de achtergrond belicht bij verschillende beleidsvoorstellen. Op 
verzoek van het CDA is het aantal televisie-uitzendingen voor politieke partijen uitgebreid 
en over de drie publieksneuen verdeeld. Deze televisie-uitzendingen worden samen met 
de fractievoorlichter van de Tweede Kamer gemaakt. De televisie-uitzendingen worden 
tevens gebruikt bij manifestaties. De televisie-uitzendingen zijn sterk persoonsgericht en 
hebben een moderne en uitdagende sfeer. 

CD/ ACTUEEL EN DE CDA KRANT 

1992 Is een jaar vol belangrijke wijzigingen. De fonnule en de lay out van de CDA 
Krant worden ingrijpend gewijzigd, er wordt een samenwerkingsverband van de 
eindredacties van CDA en Wetenschappelijk Instituut voor het CDA gevonnd en de 
opmaak van de publikaties wordt geheel in eigen huis uitgevoerd. 

In het voorjaar van 1992 wordt besloten de formule van de CDA Krant ingrijpend te 
veranderen. Kenmerken van de nieuwe formule zijn: meer human interest, meer aandacht 
voor het gemiddelde CDA-lid en de CDA-afdeling, vergroting van de duurzaamheid en 
minder nadruk op actualiteit, een grote mate van overzichtelijkheid en leesbaarheid, meer 
variatie in de rubrieken en geen aparte rubrieken voor de gelieerde organen. Meer dan 
voorheen zal de krant een krant van en voor de leden moeten zijn. 
Er wordt een begeleidingscommissie in het leven geroepen waarin naast een aantal 
medewerkers van het CDA-bureau de free-lance journalist Cees Baan plaats neemt. Vanaf 
september verschijnt de CDA Krant-nieuwe stijl in de nieuwe formule en nieuwe lay out. 
De reacties op de vernieuwing van de krant zijn zeer positief. 

CD/Actueel 
In 1992 komt CD/ Actueel twintigmaal uit. Ook dit jaar bevat het blad tal van opiniërende 
artikelen, spraakmakende interviews en boeiende discussies. De WAO, de bestuurlijke 
reorganisatie, Europa na "Maastricht", de oorlog in het voormalige Joegoslavië, de 
financieel-economische problemen in ons land, de discussie over de hoogte van de 
ontwikkelingssamenwerking en de toekomst van de sociale zekerheid zijn regelmatig 
terugkerende onderwerpen. Er worden themanummers gewijd aan het tienjarig premier
schap van Ruud Lubbers en de kloof tussen burger en bestuur. 

34 



Ook dit jaar wordt de redactie geleid door hoofdredacteur Evert Mathies. 

Samenwerkingsverband Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en het CDA 
Met ingang van 1992 werken de eindredacties van CDA en Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA samen in een team dat onder leiding staat van eindredacteur Marcel 
Meijer. Het team verzorgt de eindredactie van de CDA Krant, CD/Actueel, Christen 
Democratische Verkenningen en de overige uitgaven van CDA en het Wetenschappelijk 
Instituut. Deze uitgaven worden via het DTP-systeem opgemaakt. 

REDACTIERAAD 

In 1992 is de Redactieraad uitvoerig betrokken geweest bij de gewijzigde opzet van 
de CDA Krant en de publikatie van het CDA Jaarboek. Daarnaast is de Redactie
raad betrokken bij de benoeming van de heer P. van Oppenraaij als uitgever van de 
CDA Krant en CD/ Actueel. 

Op 29 juni 1992 draagt prof. mr. dr. A. Postma het voorzitterschap van de Redactieraad 
over aan de heer mr. drs. E.C.M. Wagemakers. Tijdens de CDA partijraad van 28 
november wordt de benoeming van de heer Wagernakers bekrachtigd. De in 1992 
ontstane vacatures worden in afwachting van de te benoemen voorzitter aangehouden. 

NIEUWE MEDIA 

Om te voorzien in een behoefte om snel en kernachtig informatie over te dragen en 
om de informatievoorziening richting publiek en leden te verbeteren heeft bet CDA 
twee nieuwe elektronische communicatiemiddelen ingezet. CDAtel, de videotexdienst, 
ten behoeve van publieksvoorlichting en CDAmail, electrooie mail, ten behoeve van 
interne communicatie. Inmiddels is al een uitgebreid netwerk van CDAmail-abonnees 
opgebouwd. 

CDAtel 
CDAtel is de naam van de informatiedienst van het CDA dat middels videotex wordt 
aangeboden aan burgers, bedrijven en instellingen. De primaire doelstelling van CDAtel 
is publieksvoorlichting, de politiek toegankelijk maken voor de burger. In het kader van 
"Politiek dicht bij de mensen" wil het CDA de kloof tussen het bestuur en de burger 
verkleinen. 
CDAtel komt tot stand met medewerking van de CDA-Tweede Kamerfractie, de CDA
delegatie in het Europees Parlement, het CDA partijbureau, de gelieerde organisaties van 
het CDA en de regionale CDA-bureaus. 
CDAtel houdt u dagelijks op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de politiek, op 
nationaal en Europees niveau. De dienst geeft informatie over activiteiten die het CDA 
landelijk en regionaal organiseert. U vindt in CDAtel standpunten over actuele politieke 
onderwerpen en wekelijks een column van een CDA-politicus. 
CDAtel functioneert tevens als 'Groene Gids" met alle gegevens om in contact te komen 
met mensen en organisaties binnen het CDA. Daarnaast kunt u via CDAtel informatie 
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aanvragen, meningen geven en vragen stellen aan CDA-politici. 
Met een personal computer, een modem en videotexsoftware of met een videotexterminal 
kunt u door het kiezen van telefoonnummer 06-7400 (via Videotex Nederland, 37,5 ct/per 
minuut) en het intoetsen van 'cdatel' de informatie van en over het CDA raadplegen. 24 
uur per dag, zeven dagen per week. 

CDAmail 
CDAmail heeft een puur ondersteunend karakter met als doel de communicatie te 
bevorderen tussen de diverse geledingen binnen het CDA. Via de computer worden 
brieven, notities, inleidingen, artikelen en dergelijke verzonden, nationaal en internatio
naal. 
Iedere abonnee beschikt over een "elektronische postbus" waar gebruikers via de personal 
computer berichten naar toe kunnen sturen. De gebruiker kan het bericht op elk gewenst 
tijdstip uit de "postbus" halen en verder verwerken, doorsturen, terugsturen met commen
taar of archiveren. Met één druk op de knop kunt u door middel van een verzendlijst een 
bericht sturen naar diverse postbushouders of faxbezitters. Berichten zijn binnen enkele 
seconden op de plaats van bestemming. 
De elektronische mailbox is een snel communicatiemiddel, waarmee u veel tijd bespaart 
als het gaat om schriftelijke en persoonlijke communicatie. De ontvanger is 24 uur per 
dag bereikbaar onafhankelijk van aanwezigheid, tijd en plaats. 

IV DIENSTVERLENING SECRETARIAAT 

SECRETARIAAT 

Het jaar 1992 heeft in het teken gestaan van een verdere uitwerking van de in gang 
gezette veranderingen in 1991. Allereerst is het zogenaamde sectorenmodel in 
werking getreden. Het secretariaat is onderverdeeld in de volgende sectoren. 

a. Politiek Bestuurlijke zaken; onder deze sector ressorteren de afdelingen Buitenland, 
Politiek en Bestuur. 

b. Verenigingszaken; hieronder vallen Ledenzorg en Activiteiten, Organisatorisch
Juridische Zaken, Communicatie- en Bladmanagement en Eindredactie. 

c. Facilitaire Zaken; onder deze sector vallen de afdelingen Interne Dienst, Financiële 
Administratie en de Receptie/Telefooncentrale, Netwerkbeheer en Personeel en 
Organisatie. 

Daarnaast vindt een verdere uitwerking van de dienstlening van het secretariaat plaats. 
Belangrijk motto hierbij is "kwaliteitsverbetering". Het opzetten van samenwerkings
projecten en het verbeteren van de interne communicatie spelen hierbij een belangrijke 
rol. · 
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HUISVESTING 

De oplossing van de huisvestingproblematiek leidt tot de verkoop van de panden 1, 3 en 5 
aan de Dr. Kuyperstraat aan de projectontwikkelaar. In november begint men met de 
verbouwing van het CDA-huis. In oktober verhuizen daarom alle bewoners van het CDA
huis naar het tijdelijke onderkomen aan het Verhulstplein 17 in Den Haag. De voorberei
dingen voor de inrichting van het "nieuwe" CDA-huis zijn inmiddels gestart. 

ROYEMENTSCOMMISSIE 

De Royementscommissie is belast met de behandeling van alle royementsoverwegingen. 
Zij behandelt in 1992 één voordracht tot royement die in het voorgaande jaar aanhangig is 
gemaakt. Deze royementsvoordracht wordt door de Royementscommissie afgewezen. 

Ten gevolge van het terugtreden van de voorzitter drs. J.A. Zijlstra bestaat er in de eerste 
helft van het jaar een vacature. De Royementscommissie wordt daardoor aanvankelijk 
gevormd door twee leden, te weten mr. V.H. Bruins Slot (voorzitter) en mr. T.W. 
Mertensen drie plaatsvervangende leden, te weten G.M.P. Comelissen, drs. H. Eversdijk 
en mr. A.A.M. Boersma. Op de partijraad van 23 mei wordt mr. A.A.M. Boersma tot 
lid verkozen en de heer N.M. van den Brande tot plaatsvervangend lid. 

COMMISSIE VAN BEROEP 

De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen tegen 
beslissingen van partij-organen en/of -verbanden, waartegen krachtens de statuten van het 
CDA en daaruit voortvloeiende reglementen beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. Binnen de partij is 
tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep geen beroep meer mogelijk. 
Bij de Commissie van Beroep zijn 1992 geen zaken aanhangig gemaakt. Wel doet de 
commissie uitspraak inzake twee in 1991 ingestelde beroepen tegen de weigering tot 
toelating als lid van het CDA. 

De commissie bestaat dit jaar uit de leden mw. mr. L.G. Baud (voorzitter), ing. W. 
Meyering, mr. H.S. Pruiksma, P.J.A. van der Sanden en mr. J.M. Stevers. Plaatsvervan
gende leden zijn drs. J.J.A. Scholten, D. Corporaal, mw. C.H. Evenhuis-van Essen, H. 
Hoogenkamp en C.F. Kleisterlee. Griffier, respectievelijk plaatsvervangend griffier waren 
A.C. Hofland en mw. mr. M.A.C. Prins. 

TOETSINGSCOMMISSIE 

Aan deze commissie is de beoordeling van cumulatie van functies ter voorkoming van 
ongewenste belangenvermenging opgedragen. Dit oordeel legt zij aan het partijbestuur ter 
besluitvorming voor. 
De werkzaamheden van de commissie in het afgelopen jaar betreffen diverse verzoeken 
tot beoordeling van cumulaties van verschillende aard. 

37 



De Toetsingscommissie bestaat in 1992 uit de leden de heer J.A.M. Vos (voorzitter), 
mw. E.M. Borm-Luijkx, mw. B.F. Bos-Beernink, mr. R.A. Fibbe en dr. G.J. van der 
Top. Als plaatsvervangende leden maken mw. M.E.B. de Goey-Smulders, K.Jonker, 
W.C. de Kruyf en tot I juli, drs. J.W. Smeets deel uit van deze commissie. 

STA TUTENCOMMISSIE 

De taak van de Statutencommissie is het voorbereiden van wijzigingsvoorstellen aangaan
de de statuten en reglementen. De voorstellen worden uiteindelijk aan de leden van het 
congres ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast houdt de Statutencommissie zich ad hoc 
bezig met aangelegenheden van statutaire danwel reglementaire aard. 

Na de omvangrijke wijzigingsoperatie van de statuten van 1991 is de commissie in 1992 
tweemaal bijeengekomen ter afhandeling van een aantal lopende zaken. Leden van de 
commissie zijn in 1992 mr. R.H. van de Beeten (voorzitter), G. van den Berg, ir. 
D.H.A. van Hemmen, A.C. Hofland en mr. H.M. Krans. Mr. M.H.P. Hulsbosch is de 
secretaris van de Statutencommissie. 

FINANCIELE COMMISSIE 

De Financiële Commissie heeft als taken het onderzoek van de begrotingen en de 
jaarrekeningen van het CDA en de aan haar gelieerde organen en organisaties en het 
uitbrengen van verslag hierover aan de partijraad alsmede het adviseren aan het partijbe
stuur over belangrijke financiële aangelegenheden. 

De Financiële Commissie houdt zich in 1992 naast de gebruikelijke begrotingen en 
jaarrekeningen, hoofdzakelijk bezig met de financiële problematiek rond de huisvesting 
van het CDA en het adviseren bij het zoeken van de beste oplossing hiervoor. 
De Financiële Commissie bestaat dit jaar uit de leden mw. mr. E.G.E.M. Bloemen 
(voorzitter), drs. C. Dekker, drs. Th.M.M. Schmitz en de landelijk partijpenningmeester. 
De heer Schmitz geeft eind van het jaar te kennen uit te treden. In zijn plaats komt de 
heer drs. B. Jongsma. Als ambtelijk secretaris treedt op mr. S. van Oostrom. 

FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT 

Het Fonds Wetenschappelijk Instituut is een fonds dat een kapitaal beheert dat tijdens de 
fusie is gevormd uit de ondersteuningsfondsen voor de Wetenschappelijke Instituten van 
de verschillende partijen. Een deel van het rendement van dit beheer wordt benut ter 
ondersteuning van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Ook in 1992 is circa 2/3 van het bruto-rendement aangewend ten behoeve van het Weten
schappelijk Instituut. Het bestuur bestaat ook dit jaar uit de leden: mr. H.M. Krans 
(voorzitter), H. Haenen (secretaris), A.J. Kaland, Th. E.F. Niersen mw. G.W. van 
Montfrans-Hartman. 
Per 1 januari 1993 vinden de volgende mutaties plaats. 
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P.H. van Zeil neemt namens het Schaepmanfonds de plaats in van de heer Haenen; 
Mw. drs. C.E. Moret-de Jong neemt namens het Lohmanfonds de plaats in van de 
heer Kaland; 
A.J. Vermaat neemt namens het Wetenschappelijk Instituut de plaats in van de heer 
Niers; 
Drs. B. Vroon neemt als partijpenningmeester de plaats in van de heer J. Verbree 
als adviserend lid. 

V WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 

POLITIEK DICHT BU MENSEN 

In september 1991 is de partijpolitieke actie "Politiek dicht bij mensen" zeer succes
vol van start gegaan. 

Uit allerlei uitspraken, meldingen van activiteiten en artikelen in CDA-periodieken blijkt 
dat het thema "Politiek dicht bij mensen" inmiddels breed bekend is in de partij. Daarbij 
is de slag naar de kamerkringen gemaakt in het najaar van 1991 en het vroege vomjaar 
van 1992. In alle kamerkringen is nu een begeleidingscommissie actief. Vanuit de 
landelijke begeleidingscommissie treedt een aantal leden op als contactpersoon naar de 
kamerkringbegeleidingscommissies toe. In de meeste afdelingen zijn contactpersonen 
aangewezen, die zich met de actie bezighouden. 
Uit alle rapportages blijkt, dat de kamerkringen en afdelingen het thema heel divers 
oppakken. Sommige kamerkringen werken met nieuwsbrieven, andere met netwerken van 
contactpersonen, weer andere met conferenties waarop ervaringen worden uitgewisseld. 

In navolging van het handboek over leidraad lil van de nota, is begin 1992 een tweede 
handboek verschenen, met de uitwerkingen van leidraad I, 11, IV en V. Gezien de grote 
vraag naar dit boekwerk, is er bij de gemeentelijke afdelingen duidelijk behoefte om 
ideeën aangereikt te krijgen. 

Tijdens een werkconferentie op 3 april 1992 hebben leden van de landelijke en kamer
kringbegeleidingscommissies met elkaar gediscussieerd over het verloop van de actie in de 
kamerkringen en afdelingen, mede naar aanleiding van de resultaten van de enquête, die 
eind 1991 naar alle gemeentelijke afdelingen verstuurd is. 

Voor de najaarspartijraad 1992 is een wedstrijd uitgeschreven onder alle gemeentelijke 
afdelingen. De afdelingen is gevraagd hun leukste activiteit, georganiseerd in het kader 
van de actie "Politiek dicht bij mensen" in te sturen, eventueel opgeluisterd met foto's. 
Uit de vele reacties heeft de jury, onder leiding van kamervoorzitter Deetman de eerste 
prijs uitgereikt aan de gemeentelijke afdelingen van Flevoland. In deze kamerkring is 
onder alle scholen een milieuwedstrijd georganiseerd, waar niet alleen leerlingen, maar 
ook bedrijven bij betrokken zijn en die doorwerkt in de hele kamerkring. Ook is daar een 
tussentijdse evaluatie van de partijpolitieke actie gepresenteerd. 

Eind 1992 is een enquête over de bekendheid van de actie naar alle gemeenteraadsfracties 
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verstuurd. Op dit moment is er nog geen zicht op de uitslag hiervan. 

Op gezette tijden brengt de begeleidingscommissie een nieuwsbrief uit teneinde de 
afdelingen en kamerkringbegeleidingscommissies nader te informeren en te stimuleren. 
Daarnaast houdt de begeleidingscommissie zich op de hoogte van de werkzaamheden van 
de kamerkringbegeleidingscommissies door persoonlijke contacten van de leden van de 
landelijk commissie in de hen toegewezen kamerkringen. 

BASISGROEP SOCIALE ZEKERHEID 

Op vele deelterreinen van de sociale zekerheid is met actieve inbreng veel werk 
verzet door de Basisgroep Sociale Zekerheid. 

Het doel van de basisgroep is om de stem van de uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk 
te doen weerklinken in het CDA opdat er volwaardig met hen rekening wordt gehouden. 
De basisgroep gaat er vanuit dat mensen met en mensen zonder een betaalde baan samen 
verantwoordelijk zijn voor de samenleving van nu en in de toekomst. 

Taak 
De basisgroep heeft de functie van werkgroep van het CDA en de functie van CDA
Tweede Kamerfractiebegeleidingscommmissie. Zowel aan partij als aan fractie geeft zij 
gevraagd en ongevraagd advies en meningen over onderwerpen die met name de positie 
van uitkeringsgerechtigden betreffen. 
De basisgroep analyseert de positie van mensen die leven van een uitkering. Zij bezint 
zich voortdurend op de vraag hoe het CDA vanuit haar grondslag om moet gaan met 
mensen die afuankelijk zijn van een uitkering. Zij volgt kritisch hoe het CDA de 
bescherming van hun positie in de praktijk brengt en hoe de overheid optreedt als schild 
der zwakken. 
De basisgroep zal ook haar aandacht richten op wat de eventuele geestelijke gevolgen 
kunnen zijn van het leven met een uitkering. Zij streeft een met goede argumenten 
onderbouwd gezamenlijk standpunt na. En zal hiervoor een beroep doen op deskundigen 
binnen het CDA, organisaties van uitkeringsgerechtigden en andere organisaties die van 
belang kunnen zijn. 

Leden en bestuur 
De leden van de basisgroep zijn uitkeringsgerechtigden of zijn dat langdurig geweest en in 
principe lid van het CDA. 
De basisgroep kent een gekozen bestuur door en uit haar leden. Het bestuur coördineert 
de werkzaamheden van de basisgroep en voert uit wat door de plenaire vergadering aan 
haar gedelegeerd is. In spoedeisende gevallen neemt het bestuur zelfstandig actie en legt 
achteraf verantwoording af. A. Jansen is voorzitter en N. van Jaarsveld is secretaris. 
Mw. I. Baan heeft haar functie als bestuurslid neergelegd en is opgevolgd door mw. M. 
Lo Fo Wong. Als penningmeester nam Th. Lubbe afscheid en wordt opgevolgd door 
R.J.A. Janssens. 
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Tussenbijeenkomsten 
Tussenbijeenkomsten vinden plaats tussen twee bijeenkomsten van de basisgroep met 
kamerleden in. Er staan meestal twee discussiethema's op de agenda. Er zijn drie 
tussenbijeenkomsten geweest met als belangrijkste onderwerpen: 

de notitie "'t is maar vrijwilligerswerk", die na vaststelling aan de partij zal worden 
toegezonden; 
de inbreng van de basisgroep betreffende de toekomst van de sociale zekerheid in de 
CDA-werkgroep Kolnaar. 
de sociale zekerheid met als gastsprekers dhr. v.d. Krogt (regio-directeur GMD 
Z.H.-Noord) en dhr. de Best (arbeidsdeskundige GMD regio Leiden). 
concept-Program van Uitgangspunten. 

Gesprekken met CDA-Kamerleden 
De basisgroep spreekt driemaal met leden van de CDA-fractiecommissie Sociale zaken en 
werkgelegenheid. De inbreng van de basisgroep is gebaseerd op de eigen ervaring als 
uitkeringsgerechtigde en inzicht in de situatie van andere uitkeringsgerechtigden en voorts 
op de CDA-uitgangspunten. De afgelopen periode is uitgebreid ingegaan op: 

plan-Simons; 
WAO/ZW; 
herziening voorzieningenpakket voor mensen met een handicap; 
inkomensbeleid; 
gemeentelijke heffingen. 

Activiteiten 
In de werkgroep-Kolnaar over sociale zekerheid is de basisgroep met twee leden 
vertegenwoordigd. Zij worden hierbij ondersteund door een klankbordgroep, die 
tweemaal bijeen komt. 
In augustus vindt het jaarlijkse gesprek plaats tussen partijvoorzitter Van Velzen en 
drie bestuursleden van de basisgroep. Onderwerpen zijn de financiële positie van de 
basisgroep, de status van de basisgroep tijdens de partijraad, vertegenwoordiging in 
verschillende CDA-organen en de taken en opdrachten van de basisgroep. 
Op de partijraad van 23 mei en van 28 november is de basisgroep met een stand en 
vier leden vertegenwoordigd en is van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de 
deelraden gebruik gemaakt. 
Over het sociale gezicht van Europa heeft de basisgroep gesproken met europarle
mentariër Pronk. 
Met vertegenwoordigers van het landelijk Samenwerkingsverband regionale plat
forms van Arbeidsongeschiktenorganisaties is van gedachten gewisseld over onder 
andere het CDA-standpunt inzake de WAO. 
Een brief over de ontwikkelingen van de koopkracht van de minima is gezonden aan 
de fractie. 
Een brief over de uitspraken met betrekking tot bijstand en autobezit is ook aan de 
fractie gezonden. 
Drie leden van de basisgroep nemen deel aan de mini-conferentie over sociale 
zekerheid van de kamerkring Leiden. 
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Publiciteit 
In de CDA Krant van 24 oktober 1992 staat een discussie tussen de voorzitter van 
de basisgroep en CDA-woordvoerder in de WAO-discussie Pieter Jan BiesheuveL 
De CDA Krant van 21 november 1992 bevat een discussie met als thema de bijstand 
tussen basisgroeplid en bijstandsmoeder Ine Baan en Ali Doelman van de CDA
Tweede Kamerfractie. 
In de Volkskrant staat een artikel van de voorzitter van de basisgroep, ter voorbe
reiding van de partijraad van 23 mei. Het artikel zorgt voor enige beroering. 
In het decembernummer van Christen Democratische Verkenningen is het artikel 
"(Volledige) werkgelegenheid" van vice-voorzitter Flapper gepubliceerd. 

Open Forum 
De basisgroep kent een blad Open Forum dat als doel heeft het CDA en uitkeringsgerech
tigden te informeren over de activiteiten van de basisgroep en een podium te bieden voor 
discussie. Open Forum verschijnt viermaal. De lay-out is aanmerkelijk verbeterd. 

WERKGROEP HOMOFILIE 

In 1992 beschouwt de Werkgroep Homofilie uitgebreid haar doelstellingen en taken. 
Aan de hand van een inventarisatie van de voorliggende en de in de nabije toekomst 
te verwachten politieke vraagstukken, heeft de werkgroep een aantal conclusies 
getrokken voor wat betreft haar huidige en toekomstige functioneren. 

De werkgroep constateert dat in de voorgaande jaren voortgang is geboekt met een aantal 
belangrijke beleidszaken in het parlementaire besluitvormingstraject. Het meest belangrij
ke voorbeeld is in 1992 de verwachting dat op korte termijn de parlementaire behandeling 
van het wetsontwerp Algemene wet gelijke behandeling zal plaatsvinden. Voorts is er 
voortgang te constateren ten aanzien van een gelijkwaardig juridisch samenlevingskader 
naast het huwelijk. 
De werkgroep meent ook te moeten constateren dat ten aanzien van uiteenlopende 
beleidsterreinen er in de (CDA-)politiek structureel aandacht is ontstaan voor de positie 
van homoseksuele mannen en vrouwen. 
Vanuit die wetenschap en de verwachting dat zich op korte termijn geen principiële 
vraagstukken zullen aandienen heeft de werkgroep besloten tot een "stand by-taak". Op 
het moment dat vanuit de partij of de samenleving daartoe de behoefte wordt gevoeld, zal 
de werkgroep inspelen op de benodigde opinievorming. 
De werkgroep sluit voorts niet uit dat zij op termijn tot de alleszins gelukkige conclusie 
kan komen dat een verder voortbestaan van de werkgroep overbodig wordt. 

WERGROEPGROTESTEDEN 

In 1992 bestaan de hoofdactiviteiten van de Werkgroep Grote Steden uit een Grote 
stedenmanifestatie in Enschede op 16 maart en de publikatie van het CDA-document 
"Stedelijk migrantenbeleid" met daaraan gekoppeld een bijeenkomst te Amersfoort 
op 13 november. 

42 



De CDA-werkgroep Grote Steden is het platform voor de CDA-afdelingsbesturen en 
fracties in de negentien 100.000+ -gemeenten met een stedelijk karakter. 
Deze steden zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, 
Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, 
Tilburg, Utrecht en Zaanstad. 

De belangrijkste activiteiten van de werkgroep zijn: 
het organiseren van grote stedenmanifestaties; 
het beleggen van gezamenlijke bijeenkomsten over stedelijke vraagstukken; 
het op de agenda plaatsen van onderwerpen op de agenda van CDA-besturen en 
Kamerfracties over stadspolitiek. 

Grote stedenmanifestatie in Enschede 
Aangezien al eerder besloten is om manifestaties te organiseren in steden waar het CDA 
niet in het collge is vertegenwoordigd, vindt in Enschede een manifestatie plaats. Thema's 
zijn: economische ontwikkeling, werkgelegenheid; stedelijk cultuurbeleid; regiovorming in 
Twente en veiligheidsbeleid. Ongeveer honderd mensen nemen 's middags deel aan 
werkbezoeken, drie werkbezoeken in Enschede en een bezoek aan Hengelo. 
's Avonds vindt de afsluiting plaats met een grote regionale manifestatie in Enschede met 
ongeveer zevenhonderd deelnemers. Sprekers zijn minister-president Lubbers, minister 
van Justitie Hirsch Ballin en partijvoorzitter Van Velzen. Door de grote inzet van het 
CDA-kader in Enschede ondersteund door het partijsecretariaat wordt deze manifestatie 
een groot succes. 

Stedelijk migrantenbeleid 
Aangezien het migrantenbeleid volop in de aandacht staat en vooral in de steden een 
belangrijk vraagstuk is, heeft de werkgroep, in samenwerking met het Intercultureel 
Beraad dit thema gekozen als onderwerp voor de jaarlijkse conferentie. Een werkgroep 
onder leiding van drs. F.A.M. Kerckhaert, werkzaam bij de VNG, en lid van de 
werkgroep Grote Steden, heeft hiervoor een document voorbereid. Dit document gaat 
over twee onderwerpen: betrokkenheid bij en participatie van migranten in het CDA, en 
succesvol stedelijk migrantenbeleid. Op een bijeenkomst in Amersfoort worden deze 
aanbevelingen besproken door delegaties van besturen en fracties uit de steden. Het 
document, vergezeld van de aanbevelingen is aangeboden aan het CDA-partijbestuur en 
aan de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Voorzitter van de werkgroep Grote Steden is drs. C.M. Wortmanon-Kool en mr. drs. 
A.M. van der Veen is secretaris. 
De werkgroep komt dit jaar vier keer bijeen. Gesproken wordt naast de voorbereiding van 
de bijeenkomstemn over bestuurlijke organisatie en de plaats van de steden daarin, naar 
aanleiding van het CDA-rapport van de commissie-Verbree 11. Aandacht is er voor perso
neelsbeleid in stedelijke fracties aan de hand van het rapport "CDA-politici in functie". In 
samenwerking met het CDA-Steenkampinstituut wordt een studiedag over profilering van 
CDA-politici in steden voorbereid. 
Tenslotte wordt geregeld overlegd tussen CDA-fracties onderling en wordt contact 
onderhouden met de vier CDA-fracties die niet in het college van hun stad vertegenwoor
digd zijn zoals: Amsterdam, Arnhem, Dordrecht en Enschede. 
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WERKGROEPVROUWENNETWERKEN 

Op alle bestuursniveaus moeten meer vrouwen gemotiveerd en actief worden in de 
partij. Het Vrouwennetwerk start op 31 augustus 1992 en vereist nadere uitwerking 
en aanpak. 

In het rapport "Politiek dicht bij mensen" wordt als onderdeel van de leidraad Leden- en 
kaderbeleid, de geringe deelname van vrouwen in de partij als een knelpunt aangeduid. 
Het opzetten van een Vrouwennetwerk wordt genoemd als mogelijke oplossing voor dit 
probleem. Naar aanleiding hiervan is een enquête gehouden onder een groep vrouwelijke 
leden. 
Met daarna een bijeenkomst met als doel vast te stellen: 
a. In hoeverre een Vrouwennetwerk voorziet in de behoefte om meer vrouwen bij 

partij-activiteiten te betrekken. 
b. Op welke wijze een Vrouwennetwerk zou moeten worden opgezet. 
Het kenmerk van het Vrouwennetwerk dat het een meervoudige doelstelling kan hebben 
past binnen deze opzet. 

Op 31 augustus 1992 start het Vrouwennetwerk feestelijk waarbij het gaat om op alle 
bestuursniveaus via onderlinge contacten meer vrouwen bij CDA-activiteiten te betrekken. 
Naar het inzicht van de werkgroep Vrouwennetwerk vereist een dergelijk doel een meer 
regionale aanpak bijvoorbeeld per kamerkring of een onderdeel daarvan. 
De bijeenkomst op 31 augustus kan gezien worden als een start voor een ontwikkeling. 
Deze ontwikkeling moet aanzetten tot meer motivatie, meer beweging zodat de cultuur 
van de partij een cultuur wordt die mannen èn vrouwen in de partij aanspreekt. 

In het CDA zijn de volgende Vrouwennetwerken: Vrouwennetwerk Noord-Holland, Vrou
wennetwerk Leiden, Vrouwennetwerk Den Haag, Vrouwennetwerk Brabant, Vrouwennet
werk Zeeland, Vrouwennetwerk Amsterdam, Vrouwelijke CDA-burgemeesters en 
wethouders. 

In verschillende kamerkringen en regio's worden initiatieven ontwikkeld om tot de 
oprichting van een Vrouwennetwerk te komen. 
De landelijke werkgroep staat onder voorzitterschap van mevr. J.M.J. Th. Luiten
Monchen. Coördinatie door en informatie bij het Steenkampinstituut 

INTERCULTUREEL BERAAD (ICB) 

Voor het ICB staat 1992 met name in het teken van het "Nationaal minderhedende
bat". Met andere organisaties zijn goede contacten onderhouden en activiteiten 
georganiseerd. 

Congres 
Op 8 februari 1992 organiseert het ICB tezamen met het partijbestuur van het CDA een 
congres met als thema "Het nationaal minderhedendebat". Dit naar aanleiding van het 
door minister van Binnenlandse Zaken aangekondigde "nationaal minderhedendebat" in de 
UCV van de Tweede Kamer d.d. 9 december 1991. Het congres in het CSB-gebouw te 
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Utrecht is een groot succes. De workshops worden voorgezeten door CDA-Tweede 
Kamerleden. De heer W. Stolte, kamerkringvoorzitter van Den Haag, zorgt voor het 
nawoord waarbij hij een nadrukkelijk appel doet op kamerkringen en afdelingen om de 
integratie en participatie van migranten binnen de partij metterdaad te bevorderen. Het 
congres krijgt veel aandacht in de publiciteit. 

Naar aanleiding van het congres "Het nationaal minderhedendebat" worden de volgende 
actiepunten ter hand genomen: · 

Op de partijraad van 23 mei 1992 wordt een parallelsessie gewijd aan het thema 
Sociale Zaken (in relatie met de werkgelegenheid van minderheden). Vele migran
tenorganisaties alsmede vertegenwoordigingen uit werkgevers- en werknemersorgani
saties (NCW, CNV en NCOV) bezoeken deze parallel sessie. 
Op 13 november 1992 organiseert de werkgroep Grote Stedentezamen met het ICB 
een grootstedelijk "minderhedendebat" te Amersfoort. De discussie vindt plaats op 
basis van een door een werkgroep onder voorzitterschap van F. Kerckhaert, 
directeur VNG, totstandgekomen notitie "Stedelijk migrantenbeleid". In deze 
werkgroep zijn ook ICB-leden concreet aan het schrijven gezet. 

Publiciteit 
Voorzitter Ramlal van het landelijk ICB publiceert naar aanleiding van het congres 
"Het nationaal minderhedendebat" een artikel in de Surinaamse Weekkrant 
De secretaris van de stuurgroep ICB, mw. G. Mohanlal geeft met het artikel 
"Minderheden in beeld" in het augustus/septembernummer 1992 van Bestuursforum 
het startsein voor een serie over "Minderheden". 

Bestuur 
Begin 1992 wordt mw. drs. J. v.d. Hul-Omta vanuit het CDA-partijbestuur als adviseur 
aan het ICB toegevoegd. 
Op 16 juni 1992 wordt voorzitter Ramlal van het landelijk ICB beëdigd tot Tweede 
Kamerlid. 

Overige activiteiten 
Op 9 mei 1992 organiseert het Nederlands Centrum Buitenlanders een studiedag voor 
etnische politici. Ook het ICB neemt hieraan deel. 

Naar aanleiding van de aanname van de resolutie op de partijraad van 23 november 1991 
is de landelijke begeleidingsgroep voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van 
ideeën hoe politiek dicht bij de migrant het beste kan worden meegenomen in het kader 
van de actie "Politiek dicht bij mensen". Onder andere is overwogen om met een aparte 
leidraad voor migranten uit te komen. De concrete uitwerking vindt haar beslag in 1993. 

Op 24 oktober 1992 is het ICB aanwezig op het CDJA-congres "Cultuurlijk; jongeren in 
actie". 

Het Steenkampinstituut nodigt het ICB uit voor een rondetafelgesprek op 24 november 
1992 in het kader van het ontwikkelen van scholingsactiviteiten op maat voor de migrant. 
De bijeenkomst wordt goed bezocht. Plezierig is de aanwezigheid en de waardevolle 
inbreng van ICB-adviseur Krajenbrink van de Tweede Kamerfractie. 
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Een deel van de stuurgroep ICB brengt op verzoek van de Tweede Kamerfractie Minder
heden een bezoek aan de fractie in de vorm van een hoorzitting in verband met de 
behandeling van de notitie "Rechtspositie minderheden" in de UCV van december 1992. 

Verder is in 1992 een start gemaakt met: 
het ontwerpen van een ICB-folder; 
het in het leven roepen van een eventueel ICB-lidmaatschap; 
het becommentariëren van het concept-Program van Uitgangspunten; 
het initiëren van een aantal kennismakingsbezoeken tussen stuurgroepleden en de 
regionale ICB's, mede op verzoek van de ICB-adviseur Hul-Omta; 
de voorbereidingen van een ICB-congres in maart 1992 met als thema "Integratie en 
participatie van allochtone jongeren". 

VI LEDENONTWIKKELING 

Ledenwerving 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal van het CDA gedaald. Het totaal 
aantalleden over 1992 is ruim 112.000. Het aantal nieuwe leden is ongeveer 3000. 
In 1992 zijn een aantal nieuwe instrumenten voor ledenwerving ingezet. Voor het eerst is 
gebruik gemaakt van de methode om leden eo/of belangstellenden te benaderen via 
telemarketing. Daarnaast is een informatiefolder ontwikkeld, speciaal voor belangstellen
den en informatie-aanvragers van het CDA. De methode "leden werven leden" is geconti
nueerd en zal in 1993 weer geïntensiveerd worden. 

Contributieverdeling 
Tijdens de najaarspartijraad van 1992 is het definitieve contributieverdelingsvoorstel 
vastgesteld. De verdeling van de netto contributie-opbrengst voor 1993 en volgende jaren 
is als volgt: · 

Over ieder geregistreerd lid vindt een afdracht van f 35,- plaats ten behoeve van de 
landelijke organisatie. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
Daarna vindt er een verdeling plaats van het resterende bedrag van 47% voor de 
landelijke organisatie en 53% voor de kamerkringen en gemeentelijk afdelingen. De 
verdeling van het 53%-deel over kamerkring en gemeentelijke afdeling vindt plaats 
volgens een verdeelsleutel die per kamerkring kan verschillen. 
Alvorens verdeling plaats vindt worden op de bruto-opbrengst de kosten voor 
administratie en inning in mindering gebracht. 

Kamerkringsteunpunten 
In 1991 hebben alle kamerkringen een zogenaamd kamerkringsteunpunt opgericht. In 
1992 is de opzet van deze steunpunten verder uitgewerkt. De voornaamste taken van de 
steunpunten zijn het fungeren als 'vraagbaak' voor CDA-afdelingen, leden en belangstel
lenden; het verzorgen van de administratieve ondersteuning voor bestuur van de kamer
kring en het beheren van de decentrale ledenadministratie. 
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VII WETENSCHAPPELUK INSTITUUT VOOR HET CDA 

Voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA is 1992 een boeiend jaar, onder 
andere door de rapporten en studieconferenties. In samenwerking met het CDA, de 
gelieerde organisaties en de EVP is veel werk verzet. Ook is het een en ander gedaan 
voor Midden- en Oost-Europa en de christen-democratie wereldwijd. 

Rapporten 
Het bestuur keurt in het verslagjaar drie rapporten goed: 

Een studie over het vraagstuk van de genetische technologie, onder de titel "Genen 
en grenzen". 
Een studie over het nationaliteitenvraagstuk in Europa onder de titel "Wij zijn het 
volk". 
Een studie over het milieuvraagstuk 

De twee eerste rapporten trekken na verschijning behoorlijke aandacht. De publikatie van 
het derde rapport vindt door omstandigheden niet plaats. 

Voorbereidend onderzoek en vervolg van de studies 
Over het vraagstuk van de genetische technologie wordt een drukbezochte en diepgaande 
studieconferentie gehouden als vervolg van hetWI-rapport "Genen en grenzen". 
Het- inmiddels uitverkochte - rapport "Publieke gerechtigheid" krijgt nog twee vervolg
conferenties, een in Maastricht en een in Amsterdam. De beoogde uitbreiding van de 
kring van de zich bij de discussies van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) 
betrokken voelenden, met name in universiteitssteden, wordt maar zeer ten dele gereali
seerd. 
Een besloten studieconferentie gaat vooraf aan de definitieve publikatie van het rapport 
"Wij zijn het volk". 
Zeer grote belangstelling trekt een besloten studieconferentie over "Landbouw en milieu". 
Aan deze conferentie ligt een uitvoerig werkdocument ten grondslag en de verstrekkende 
conclusies van de conferentie worden uitgewerkt in een vervolgdocument 

Dienstverlening aan het CDA 
In het voorjaar komt het geactualiseerde Program van Uitgangspunten van het CDA 
gereed. In een zeer intensieve en constructieve samenwerking tussen de Commissie
Steenkamp/Deetman en de staf kan dit document vervaardigd worden. De brede en 
diepe interesse in de partij, op zich een reflectie van de behoefte aan principiële 
oriënteringen en keuzes, moet ook beantwoord worden vanuit de staf in een groot 
aantallezingen en artikelen. 
In het najaar wordt de nieuwe Verkiezingsprogramcommissie geïnstalleerd. Ook bij 
deze omvangrijke opdracht is de rapportage in handen gelegd van het Wetenschap
pelijk Instituut. De commissie staat onder leiding van de heren Braks (voorzitter) en 
Kolnaar (vice-voorzitter). 
In het kader van het streven van de leiding van het CDA om de politieke discussie 
binnen de partij te bevorderen, zien wederom verschillende rapporten het licht. Aan 
rapporten, beleidsadviezen, spreekschetsen, etc. wordt door diverse stafleden 
medewerking verleend. Speciale vermelding verdient het rapport van de commissie
Kolnaar over sociale zekerheid, waarvoor mr.dr. J.P. Balkenende de rapporteur is. 
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Met de Tweede Kamerfractie van het CDA wordt de samenwerking geïntensiveerd 
en geformaliseerd. Dit komt tot uiting in een eerste opdracht voor de opzet en 
voorbereiding van een gezamenlijke studieconferentie over "Landbouw, milieu en 
natuur". 
De goede verhoudingen met de Bestuurdersvereniging komen tot uiting in de honore
ring van het verzoek van het WI om gezamenlijk de jaarvergadering van deze 
vereniging voor te bereiden en te organiseren. Het centrale thema zal zijn "Identiteit 
en lagere overheden". 
Met de Eduardo Prei-Stichting en met het secretariaat Buitenland is een zeer 
constructieve en produktie-georiënteerde samenwerking gegroeid. Afgezien van de 
wederzijdse dagelijkse bijstand heeft dit de realisering van een aantal op het 
buitenland gerichte projecten mogelijk gemaakt. 

Samenwerking met de EVP 
Veelomvattend en van een groot tijdsbeslag zijn de werkzaamheden ten aanzien van de 
Europese Volkspartij, zowel wat de partij en fractie als geheel betroffen, als voor wat 
betreft de Nederlandse delegatie. Mede vanuit de samenwerking met die delegatie is het 
WI in staat een belangrijke inbreng te leveren in de koersbepalingen van de EVP en in het 
streven om het functioneren van die EVP als beweging van christen-democraten in Europa 
te versterken. 

Een bijzondere inspanning en een grote bijdrage worden geleverd ter zake van de 
opstelling van een beginselprogram voor de EVP. In een geconcentreerde samen
werking met oud-premier Martens, die als voorzitter van de EVP ook de betreffende 
Commissie presideert, gelukt het om in november dit programma door het EVP
congres goedgekeurd te krijgen. Weliswaar moeten er tussen de drie stromingen 
binnen de EVP flinke compromissen worden gesloten, maar er blijft een op de 
evangelische uitgangspunten en het christelijk mensbeeld geprofileerd Program over. 
De investeringen van het WI op basis van een daartoe strekkend mandaat om een 
structurele samenwerking op te zetten tussen de Wetenschappelijke Instituten van de 
bij de EVP aangesloten politieke partijen, leveren voortgang, maar nog geen 
definitief resultaat op. De gedachte van de stichting van een politieke academie bij 
de EVP wint eveneens veld. De ratificatie van het Verdrag van Maastricht kan 
hiervoor ook de voorwaarde scheppen, met name in het vanuit ook het WI bevorder
de en in het Verdrag gehonoreerde streven tot financiële ondersteuning lastens 
gemeenschapsmiddelen van zekere (partij)politieke activiteiten. 
Met de Nederlandse delegatie worden meerdere activiteiten gerealiseerd. Vermelding 
verdient de gezamenlijke inspanning ter zake van de studieconferentie over "Land
bouw en milieu" en de verderstrekkende samenwerking ter zake van de gedachten
vorming rond het nieuwe gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook de participatie 
van meerdere leden van de Nederlandse delegatie in de studiecommissies verdient 
onderstreping. 

Oost-Europa en de christen-democratie wereldwijd 
De drieslag nationaal Program van Uitgangspunten, Europees Beginselprogramma 
wordt gecompleteerd met de inzet voor een nieuw Handvest voor de Christen
Democratische Internationale. De directeur van het WI schrijft met het oog daarop 
de brochure "Covenant with the Future". Het is niet eenvoudig om de tot nu toe 
bepalende enigszins euro-centristische en neo-thomistische doctrinaire fundering van 
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de internationale christen-democratie te koppelen aan het nieuwe denken in kerken 
en christelijke gemeenschappen. 
De vertaling van het ontwerp-Program van Uitgangspunten dient bij andere christen
democratische partijen en bewegingen bekendheid te bevorderen van de achtergron
den van de Nederlandse christen-democratie en biedt een mogelijkheid voor een 
broodnodig gesprek. 
In samenwerking met andere Wetenschappelijke Instituten en vooral met het 
secretariaat Buitenland van het CDA worden bijdragen geleverd aan het EVPI
EUCD-vormingsinstituut in Boedapest. 
Met name wordt door het WI een zeer belangrijke cursus opgezet over de contem
poraine geschiedenis, vooral ter zake van ideologische ontwikkelingen in de laatste 
honderdvijftig jaar. Deze cursus, waarvan de coördinatie in handen lag van me
vrouw drs. H. van de Streek blijkt aan een grote (inhaal)behoefte te beantwoorden. 
Bijzondere inspanningen worden ook geleverd om het concept van de "civil society" 
ingang te doen vinden. De heer Balkenende geeft daartoe enkele inleidingen in 
Boedapest in het kader van het Europees samenwerkingsverband van het Institut Jac
ques Maritain, de San Pablo-Universiteit en het Wl. 
Middels publikaties, lezingen en voorbereidende studies wordt gepoogd binnen de 
Nederlandse samenleving, en met name binnen de Nederlandse politiek, meer begrip 
te wekken voor de noodzaak juist voor "het andere kapitalisme", het Rijnlandse 
model steun te verlenen bij de richtinggeving van de wederopbouw in Midden- en 
Oost-Europa. De pogingen zullen worden voortgezet. 

Christen Democratische Verkenningen en andere publikaties 
Rond Christen Democratische Verkenningen vinden ingrijpende organisatorische wijzigin
gen plaats. De uitgeversfunctie wordt overgenomen door het WI zelf in samenwerking 
met het secretariaat van de partij. De eindredactie wordt op dit secretariaat gecentrali
seerd. 
De wisseling van drukker in combinatie met een vergaande eigen taak ter zake van 
tekstverwerking en lay-out maken een aanzienlijke bekorting mogelijk in het traject tussen 
het aanleveren van de kopij en het verschijnen van het blad. 
Die bekorting kan een belangrijke bijdrage vormen in het streven om Christen Democrati
sche Verkenningen een centrale functie te geven in het debat binnen het CDA over 
principiële oriënteringen en strategische vragen. De realisering daarvan is echter maar ten 
dele afhankelijk van het redactionele beleid. Zij moet gedragen worden op alle niveaus en 
in alle geledingen van de partij. 
Met het strategische artikel van dr. A. Vermaat over milieu en economische groei en het 
daarop geënte zomernummer wordt gepoogd aan te tonen, dat zo'n formule zeer waarde
vol kan zijn. Ook de echte keuzevraagstukken in het nieuwe verkiezingsprogramma zullen 
vanuit Christen Democratische Verkenningen begeleid worden. 
In het verslagjaar treden de heren Deetman en Beinema tot de redactie toe. 
De ontwikkeling van het aantal abonnees baart overigens zorgen, evenals met uitzonde
ring van een eerder genoemde publikatie, de afzet van de rapporten. 

De organisatie 
Mw. M. Nagel en dr. A. Vermaat verlaten het bestuur; beiden vanwege het verstrijken 
van de daarvoor staande termijnen. Drs. H. Borstlap volgt dhr. Vermaat op. 
In de Stichtingsraad doen zich de volgende mutaties voor. Mr. J.J.L. Pastoor komt in de 
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plaats van jhr.drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, drs. J. Klooster vervangt mw. A. 
Hermsen-Douma en de heer C.H.J. Brugman volgt de heer J. de Graaf op. 

In de personeelssamenstelling doen zich aanzienlijke veranderingen voor. 
Dr. A. Klink accepteert een belangrijke beleidsfunctie op het Ministerie van Justitie. Drs. 
M. Janssen volgt de heer Klink op. 
Drs. Ch. Wielemaker beëindigt zijn werkzaamheden bij het WI in verband met volledige 
inzet voor drs. A. OostJander bij het Europees Parlement. 
Per saldo vinden op het secretariaat in vergelijking met twee jaar geleden aanzienlijke 
inkrimpingen plaats. Mevrouw G. Middendorp vervult gedurende twee dagen in de week 
de eerder volledige vacature, die ontstaan is door het vertrek van mevrouw J. Hageman. 
Ook de werkuren van mevrouw K. Ranti worden op haar verzoek teruggebracht. 
Mevrouw H. Veringa gaat vanuit het WI functioneren in het samenwerkingsverband 
eindredactie met het CDA. 
Het contract voor ir. Geessink ter zake van het project "Landbouw en milieu" kan voor 
beperkte tijd verlengd worden. Mevrouw drs. M. van Gils ziet haar stage-inzet omgezet 
in een tijdelijke aan bepaalde projectwerkzaamheden gebonden contract. 
Bijzondere vermelding verdient de promotie van de heer Balkenende op de dissertatie 
over 'Overheidsregelgeving en Maatschappelijke Organisaties'. 
De samenwerking met het secretariaat van het CDA en meer met het hoofd organisatie 
mr. S. van Oostrom wordt intensiever. Voor financiële begeleiding en organisatorische 
advisering wordt een veelvuldig beroep op hem gedaan. Ook voor automatisering, 
tekstverwerking, publiciteitsbeleid en de uitgave van de publikaties wordt nauwer 
samengewerkt en gebruik gemaakt van wederzijds specialisme. 
Aandacht is nodig om met een per saldo kleinere vaste bezetting het evenwicht te houden 
tussen de realisering van het eigen onderzoeks- en adviesprogramma van het WI, de 
structurele dienstverlening aan het CDA en het honoreren van incidentele beroepen vanuit 
de partij en daarbuiten. Soms ontstaat ook een duidelijke spanning tussen de agenda van 
studie en produktie aan de ene kant en de zorg voor organisatie en voorwaarden voor 
functioneren aan de andere kant. Bij ziekte of het ontstaan van vacatures heeft deze 
situatie onmiddellijk meetbare consequenties. 

De voorwaarden 
Er kan in het verslagjaar een bevredigende regeling getroffen worden met de penning
meester van het CDA over een structurering van de bijdrage aan het WI. Bevredigend in 
zoverre voor het WI omdat hiermee niet meer allerlei jaarlijkse onderhandelingen hoeven 
te worden gevoerd en de weg open ligt voor bepaalde afzonderlijke externe projectfinan
ciering. Wel zorgelijk, omdat de bijdrage wel geplaatst moet worden in het algemene 
kader van de financiële problematiek, waarvoor de gehele CDA-familie is geplaatst. 
Veel aandacht moet worden besteed aan de veiligstelling, wat omvang, maar vooral wat 
modaliteiten betreft, van de centrale subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Regelingen kunnen worden getroffen met andere opdrachtgevers voor vergoedingen van 
geleverde diensten. 

De projectgebonden fondswerving blijkt in het verslagjaar perspectiefvol, maar legt wel 
een bijzondere last op de financiële, administratieve en organisatorische begeleiding. 
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VIII STEENKAMPINSTITUUT 

In 1992 heeft het Steenkampinstituut naast continuering van reeds ingezet beleid 
belangrijke aanzetten gegeven voor nieuw beleid. Het Steenkampinstituut speelt een 
steeds nadrukkelijker rol in de vertaling van partij-politieke thema's naar scholing en 
de politieke werkvloer. De signalen die hier vanuit worden opgevangen hebben aan 
de andere kant ook een belangrijke invloed op de partijpolitieke thema's. Er is 
sprake van een positieve wisselwerking. 

We noemen in dit verband de verschijning van het ontwerp-Program van Uitgangspunten, 
het rapport "CDA-politici in functie" en de oprichting van het CDA-Vrouwennetwerk. 
Met betrekking tot het ontwerp-Program van Uitgangspunten is een instructiedag 
georganiseerd voor oud-kaderschoolcursisten om het ontwerp-Program in te leiden. Bij de 
totstandkoming van het rapport "CDA-politici in functie" heeft het Steenkampinstituut een 
actieve rol gespeeld, aangezien de secretaris van de gelijknamige commissie vanuit het 
Steenkampinstituut is geleverd. Het rapport heeft veel raakvlakken met het werk van het 
Steenkampinstituut en bevat elementen van nieuw beleid die leiden tot uitbreiding van 
activiteiten. Het Steenkampinstituut draagt bij aan coördinatie van het CDA-Vrouwennet
werk, dat in augustus is gestart. Dit sluit uitstekend aan op de managementtrainingen voor 
vrouwen in de politiek die ook in 1992 veel zijn gegeven. 

Doelstelling 
Het doel van het instituut is door middel van het organiseren en ontwikkelen van politieke 
scholings- en vormingsactiviteiten een bijdrage leveren aan politieke bewustwording, een 
zo goed mogelijk inzicht in de politieke overtuiging van het CDA, actieve deelname aan 
het CDA, en een geïnspireerd politiek vakmanschap. 

Taken 
Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van cursussen en trainingen. 
Begeleiden van kamerkring- en afdelingsbesturen met betrekking tot het politieke 
scholingswerk. 
Het organiseren en uitvoeren van de kaderschoolleergang. 

Curatorium 
Het curatorium van het Steenkampinstituut met drs. J. de Koning als voorzitter en mw. 
mr. H.G.M. Giezeman als secretaris geeft bestuurlijke leiding aan het werk. Het 
curatorium vergadert zesmaal. Leden van het curatorium onderhouden door bezoek aan de 
consulentenweekenden contact met de consulenten. Curatoriumleden zijn ook daadwer
kelijk betrokken bij het regionaal scholingswerk, bij de wethouderscursus, bij de 
Kaderschool, bij het Vrouwennetwerk en bij studiedagen. 

Projecten en cursussen 
De activiteiten zijn globaal te onderscheiden in centraal georganiseerde activiteiten en 
door de scholingscommissies georganiseerde activiteiten. In deze laatste spelen de consu
lenten een belangrijke activerende en organisatorische rol. 
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Erratum 

Op de amendementen en preadviezen 
Program van Uitgangspunten 

Artikel 20: 
amendement 20.1: 
amendement 20.6: 

Artikel 30: 
amendement 30.2: 

Artikel 31: 
amendement 31.5: 

Artikel 37: 
amendement 37.12: 

Artikel 40: 
amendement 40.4 en 

Artikel 50: 
amendement 50.3: 

Artikel 53: 
amendement 53.3: 

Artikel 54: 
amendement 54.3: 

amendement 54.4: 

Artikel 71: 
amendement 71.8: 

niet overnemen (zie ook 20.4) 
niet overnemen, zie 20.2 

niet overnemen, zie 30.3 

preadvies luidt: niet overnemen 

preadvies luidt: gewijzigd overnemen: 'fi
nanciële risico's, zoals van· inkomensder
ving, studiekosten, kosten van huisvesting 
en gezondheidszorg.' 

40.5: nieuw tekst wordt: 
Solidariteit sluit eigen verantwoorde
lijkheid van burgers zelf en hun organisa
ties niet uit. 

tekst amendement luidt: 
deel 1: "Mensen hebben de opdracht •... ver
beteren' 
deel 2: derde zin laten vervallen in het 
licht van artikel 10 
deel 3: slotzin laten vervallen. 

Preadvies moet luiden: 
Gewijzigd overnemen: ' moeten bij voor-
keur tenminste in Europees verband •.. ' 

Preadvies moet luiden: overnemen 

Amendement luidt: 'perse' vervangen door 
'per sé'. 

Preadvies moet zijn: niet overnemen, zie 
preadvies Amsterdam 2. 



Centraal georganiseerde activiteiten 

Maatwerktrainingen 
Veel gebruik is gemaakt van de mogelijkheid een training of begeleiding op maat te 
krijgen. 24 raadsfracties, 4 statenfracties, 8 afdelingsbesturen, 15 partijraadsleden van een 
kamerkring, 14 beleidsmedewerkers van de CDA-Tweede Kamerfractie en het landelijk 
bestuur van het CDA-Vrouwenberaad hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De 
trainingen hebben de volgende onderwerpen: fractiestrategie, effectief presenteren, 
debatteren, vergadertechniek, omgaan met de media, interview-techniek, conflict 
hanteren, onderhandelen, politiek management, organisatie van de partij, en CDA-uit
gangspunten. 
Daarnaast hebben 14 full-time politici zoals wethouders, gedeputeerden van de mogelijk
heid gebruikgemaakt om begeleiding op maat te krijgen. Onderwerpen hierbij zijn 
effectief presenteren, debatteertechniek, profilering als CDA-politicus, en politiek 
management. 
Aantal deelnemers 450. 

Wethouderscursus 
In 1992 is de wethouderscursus afgerond die in 1991 startte. De eerste twee weekenden 
van deze cursus hebben in 1991 plaatsgevonden. Het derde weekend in 1992. In dit 
weekend is uitgebreid de toepassing van de CDA-uitgangspunten in de dagelijkse praktijk 
van het wethouderschap behandeld. 
Aantal deelnemers 22. 

Terugkomdag wethouders 
Eveneens is een terugkomdag georganiseerd voor wethouders die aan een wethouderscur
sus hebben deelgenomen. Vanzelfsprekend neemt de wederzijdse informatie-uitwisseling 
een belangrijke plaats in op deze dag. Er is ook tijd uitgetrokken voor inhoudelijke 
verdieping; dat gebeurt aan de hand van de onderwerpen regionalisering en herijking van 
de gemeentelijke overheidstaken. 
Aantal deelnemers 33. 

Trainingen politiek management voor vrouwen 
In samenwerking met provinciale afdelingen zijn verscheidene trainingen politiek 
management voor vrouwen gegeven. De training bestaat uit de onderdelen "het maken 
van beleid", "vergaderen", "macht en persoonlijk functioneren" en "positie kiezen". In 
1991 is deze training in Gelderland gestart. In 1992 zijn Noord-Holland (3x), Zeeland en 
Noord-Brabant gevolgd. 
Aantal deelnemers 119. 

Kadercursussen 
Ook in 1992 zijn kadercursussen gegeven. Deze cursussen vullen het vacuüm tussen de 
eenjarige kaderschoolleergang en de kortstondige regionale scholingsactiviteiten die 
meestal één tot drie avonden in beslag nemen. De kadercursus duurt tien dagdelen. 
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de CDA-uitgangspunten, politieke stromingen, de 
organisatie van de partij lokaal, regionaal en landelijk, vaardigheden en een actueel 
politiek onderwerp. Dit jaar zijn de kadercursussen in Zoetermeer en Sittard gegeven. 
Aantal deelnemers 35. 
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Kaderschool 
Met 36 cursisten is de vijfde kaderschoolleergang in mei 1992 beëindigd. Zij beëindigen 
de leergang met het maken van een scriptie. Prof. dr. A.H.J.J. Kolnaar verzorgt het 
afsluitende college over sociale zekerheid in christen-democratisch perspectief. 

Met 44 cursisten starten we in september 1992 met de zesde kaderschoolleergang. De 
kaderschool vaart ook in 1992 wel bij de geweldige inzet van cursisten en docenten. 
Minister E.M.H. Hirsch Ballin verzorgt op 29 augustus het openingscollege, getiteld 
"Christen-democratie in beweging". 

Lustrum Kaderschool 
In mei vieren we het eerste lustrum van de Kaderschool. Partijvoorzitter drs. W.G. van 
Velzen geeft in grote lijnen de historie van de Kaderschool aan en spreekt over het belang 
van een sterk kader binnen de partij. Drs. A.M. OostJander geeft een boeiende lezing 
over "horizontale subsidiariteit". De dag wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
curatorium drs. J. de Koning. 
Aantal deelnemers 120. 

Instructiedag ontwerp-Program van Uitgangspunten 
Op 5 september is de jaarlijkse scholingsdag voor de scholingscommissies gecombineerd 
met een instructiedag voor oud-kaderschoolcursisten. Deze dag staat in het teken van het 
inleiden van het Program van Uitgangspunten en het leiden van discussies in de afdelin
gen over het ontwerp-Program. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA levert met 
de inleiders mr. J.J.A.M. van Gennip en drs. C.J. Klop een belangrijke bijdrage. De 
deelnemers worden voorzien van gedegen documentatie over het Program van Uitgangs
punten. Naar aanleiding van deze dag is een lijst opgesteld van potentiële inleiders per 
kamer kring. 
Aantal deelnemers 80. 

Studiedag voor de Tweede Kamerfractie 
Te gast bij het Slotemaker de Bruïne Instituut in Doorn organiseert het fractiebestuur een 
studiedag voor de CDA-Tweede Kamerfractie over het ontwerp-Program van Uitgangs
punten. Prof. dr. P.A. van Gennip en drs. A.M. OostJander leveren met hun inleidingen 
een belangrijke bijdrage aan het welslagen van deze bezinningsdag. 
Te zamen met de fractiemedewerkers telt deze !.tudiedag ongeveer 60 deelnemers. 

Midden- en Oost-Europa 
Tijdens de door de Commissie Buitenland van het CDA en de Eduardo Preistichting 
georganiseerde bezoeken en cursussen voor christen-democratische bestuurders en 
kaderleden uit Slovenië, Hongarije en Polen is door het Steenkampinstituut steeds een 
bijdrage geleverd in de vorm van een training van twee tot vier dagdelen. 
In Tsjecho-Slowakije heeft het Steenkampinstituut een tweedaagse campagnetraining 
verzorgd. In Hongarije zijn voor de KDNP op vier locaties twee tweedaagse cursussen 
gegeven gericht op de organisatie van de partij op regionaal en lokaal niveau en op de 
uitgangspunten en achtergronden van de èhristen-democratie. 
Voor de christen-democratische politieke academie voor Midden- en Oost-Europa te 
Boedapest is een cursusweek verzorgd. 
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Ontwikkelingen 
Het afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen het scholingswerk in 
gang gezet die nauw in verband staan met partij-politieke thema's als bestuurlijke 
vernieuwing, positieve actie, politiek dicht bij mensen, CDA-politici in functie, mensbeeld 
en identiteit, en herstelde verantwoordelijkheid. Drie uitwerkingen geven we kort weer. 

CDA-politici in functie 
Na de verschijning van het betreffende rapport zijn ideeën uitgewerkt om het een en ander 
in cursusvorm gereed te maken. De onderwerpen zijn "loopbaanplanning voor full-time 
politici", "mentorschap", "verbetering van het imago van de politiek", en "selectiege
sprekken". 

Profilering als CDA-bestuurder 
In 1992 is door middel van rondetafelgesprekken met bestuurders uit middelgrote en grote 
steden geïnventariseerd welke behoeften er zijn met betrekking tot ondersteuning bij de 
profilering als CDA-bestuurder. Het een en ander heeft geresulteerd in plannen voor een 
landelijke studiedag en regionale studiedagen met als thema "profilering als CDA
bestuurder" en een training "stijl van besturen". 

Cursussen voor allochtonen 
Met het landelijk Inter Cultureel Beraad (ICB), de regionale ICB's, en enkele genodigden 
heeft het Steenkampinstituut een rondetafelgesprek gehad over welke cursussen voor al
lochtonen georganiseerd kunnen worden. Afgesproken is dat er systematisch geïnventari
seerd zal worden wat er op dit gebied gebeurt en welke behoeftes er verder zijn, en dat 
informatie uitgewisseld zal worden. Verzoeken van cursussen worden nu reeds gehono
reerd door de scholingsconsulenten en worden landelijk ondersteund. 

Regionaal scholingswerk 
Het scholingswerk draait ook in 1992 volop in de kamerkringen. Dankzij actieve inzet 
van scholingsconsulenten en leden van de scholingscommissies kunnen nieuwe leden, 
actieve leden, raadsleden, Statenleden, wethouders, gedeputeerden, en afdelingsbestuursle
den gebruik maken van een gevarieerd aanbod van cursussen en thematische activiteiten. 
Door middel van consulentenweekenden en bilaterale contacten worden de consulenten 
door de staf van de benodigde informatie voorzien en wordt begeleiding bij het regionale 
scholingswerk geboden. 
Bij de thematische activiteiten zijn vooral de volgende thema's behandeld: regionalisering, 
economische perspectieven, minderhedenbeleid, vernieuwd ouderschap, milieubeleid, 
sociale zekerheid, technologie, beleid met betrekking tot asielzoekers en CDA-politici in 
functie. 

De cursussen hedden onder andere de volgende onderwerpen: 
functioneringsgesprekken, mediatraining, conflicthantering, effectief presenteren, 
effectief debatteren en argumenteren; 
bestuursledencursus, het functioneren van de gemeentelijke afdeling, politiek manage
ment, public relations, het schrijven van een verkiezingsprogram; 
fractiestrategie, algemene beschouwingen, gemeentefinanciën, welzijnsbeleid, ruimte
lijke ordening en volkshuisvesting; 
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introductiecursussen voor nieuwe leden, de cursus "gemeentewijzer" met als doel 
mensen vertrouwd te maken met de gemeentelijke politiek. 

Tenslotte worden in de kamerkringen ook cursussen op maat verzorgd. Staten- en 
raadsfracties en besturen van een verband met concrete vragen worden op deze manier in 
hun cursusbehoefte voorzien. 
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IX CDJA 

De CDJA-raad heeft in het voorjaar als thema "Jongeren en cultuur" en in het 
najaar is de raad gewijd aan het actieprogram. Andere belangrijke onderwerpen als 
het Program van Uitgangspunten, Ontwikkelingssamenwerking, sociale zekerheid en 
maatschappelijke dienstplicht staan hoog op de agenda. Door de diverse commissies 
is veel werk verzet. Het CDJ A onderhoudt veel en goede contacten met de overige 
CDA-geledingen en andere organisaties. 

Taken, doelstellingen en ledenaantallen 
Het CDJA stelt zich in de eerste plaats ten doel door voorlichting en vorming jongeren te 
betrekken bij de christen-democratie. De tweede doelstelling is het meedenken en kritisch 
volgen van diezelfde christen-democratie. Deze doelstellingen worden in concrete 
activiteiten vertaald. Ook in 1992 zijn de meeste activiteiten die op landelijk niveau 
georganiseerd worden weer overzichtelijk gepubliceerd in het Draaiboek 1992. 
1992 is voor wat betreft het ledental van de organisatie een tegenvallend jaar. Het jaar 
wordt afgesloten met een kleine 3000 leden. Dit is nagenoeg gelijk aan dat waar het jaar 
mee begonnen wordt. Gedurende het jaar hebben zich ruim 250 nieuwe leden bij onze 
organisatie aangemeld. 

Algemene ledenvergadering 
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 juni wordt naast de verkie
zing van een aantal nieuwe leden voor het algemeen bestuur ook de nieuwe voorzitter van 
het CDJA gekozen, Jack de Vries. Hij volgt Ad Koppejan op die na vier jaar zijn 
voorzitterschap beëindigd wegens het voltooien van zijn statutaire termijnen. 
Naar aanleiding van de wijzigingen van de statuten zoals die tijdens deALVin 1991 zijn 
vastgesteld zijn dit jaar de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de model-reglementen 
voor de provincies en kernen vastgesteld. 
Tevens is tijdens deze ledenvergadering de Zilveren Horzel 1992 uitgereikt aan minister 
Bert de Vries voor zijn solide beleid waarin gerechtigheid centraal staat. 

CDJA-raad 
De CDJA-raad staat in het voorjaar stil bij het onderwerp "Jongeren en cultuur". De 
vertegenwoordigers van de grote kernen en provinciale afdelingen en de leden van het 
algemeen bestuur kunnen na een goede discussie het raadsstuk "Cultuurlijk, jongeren in 
actie!" vaststellen. Tijdens deze bijeenkomst worden resoluties aangenomen tegen de 
toenemende invloed van conservatieve krachten binnen de EVP-fractie in het Europees 
Parlement en een resolutie over internationale samenwerking en de handhaving van de 
1,5%-norm. 
De najaarsraad is gewijd aan het politiek actieprogram "Weg met de vrijblijvendheid!" In 
dit raadsstuk worden de politieke hoofdlijnen voor het CDJA-beleid van de komende 
periode vastgelegd. De raad vergadert twee zaterdagen over dit actieprogram alvorens het 
vast te stellen. Een van de heikele onderwerpen die aan de orde komt betreft het onder
deel over huwelijk en homoseksualiteit. Hierover wordt een apart raadsstuk geschreven 
wat als integraal onderdeel in het politiek actieprogram wordt opgenomen. Ook tijdens 
deze "tweedaagse" worden er twee resoluties aangenomen door de raad. Dit betreft 
resoluties over de crisis in voormalig Joegoslavië en de mogelijkheden om humanitaire 
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hulp in de oorlogsgebieden en over het behoud van de CV-studentenkaart. 

Algemeen en dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur (AB) van het CDJA vergadert zesmaal. Tijdens deze vergaderingen 
worden de algemene politieke beleidslijnen vastgesteld op basis waarvan het dagelijks 
bestuur (DB) invulling kan geven aan de dagelijkse gang van zaken. Daartoe komt het DB 
vijftienmaal bijeen. Daarnaast wordt er regelmatig in kleiner verband vergaderd of 
namens het DB overlegd met provinciale besturen of andere organisaties. Tevens wordt 
door het DB de agenda voor de AB-vergaderingen voorbereid en de besluiten van het AB 
uitgevoerd. 

Belangrijke politieke onderwerpen in 1992 
Program van Uitgangspunten 
Ontwikkelingssamenwerking 
Sociale zekerheid 
Maatschappelijke dienstplicht 

Notities vastgesteld door het algemeen bestuur 
Luchthavens 
Keuzen in de zorg 
Bestuurlijke herindeling 
Kunstbeleid 
Inzet interventie-eenheden bij conflictoplossingen 

Relatie CDA- CDJA 
De contacten met het CDA worden behartigd via de COlA-vertegenwoordigers in het 
dagelijks en partijbestuur. Ook in de partijraad hebben veelCDJA-ers een werkzaam 
aandeel. Via het landelijk secretariaat en vertegenwoordigers in besturen en commissies 
onderhoudt het CDJA contacten met de redactie van CD/Actueel en de CDA Krant, het 
Intercultureel beraad (ICB), het Steenkampinstituut, de Stichtingsraad van het Weten
schappelijk Instituut van het CDA, de Commissie Buitenland van het CDA en de bijbeho
rende werkgroepen. 
Ook op provinciaal en lokaal niveau wordt het CDJA door veelleden in het CDA verte
genwoordigd. 
Dit jaar worden er ook weer een aantal CDJA-trs tot de CDA-Kaderschool toegelaten en 
hebben een aantal leden de lopende leergang met succes afgesloten. 
Daarnaast heeft het algemeen bestuur tijdens een vergadering uitvoerig van gedachten 
gewisseld met CDA-fractievoorzitter Brinkman en in een andere vergadering met minister 
de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Het dagelijks bestuur heeft tweemaal met het dagelijks bestuur van het CDA overleg 
gevoerd voorafgaand aan de CDA-partijraad. 

Commissies 

Binnenlandcommissie 
De Binnenlandcommissie (Bico) heeft een veelzijdige taak binnen het CDJA; meningsvor
ming over politieke issues op binnenlands terrein; coördinatie over het werk dat de 
werkgroepen op binnenlands gebied verrichten, bevordering van de samenwerking tussen 
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die werkgroepen en vorming van nieuw talent. 
Wat betreft de meningsvorming; in 1992 buigt de Bico zich over tal van onderwerpen die 
de binnenlandse politiek in rep en roer brachten. In het algemeen bestuur worden in totaal 
tien notities van de Bico behandeld. Ook brengen Bico- en de werkgroepleden meerdere 
malen advies uit aan het dagelijks bestuur wanneer dat snel een reactie moet formuleren 
op ontwikkelingen in de binnenlandse politiek. 
De Bico vergadert in 1992 zes keer. Daarnaast komen de afzonderlijke werkgroepen 
regelmatig bijeen. De werkgroep Emancipatie ligt vanaf juni 1992 stil omdat de leden de 
COlA-pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De werkzaamheden zullen in het voorjaar 
van 1993 opgepakt worden door een nieuw te vormen werkgroep Participatie. De Bico is 
daarnaast uitgebreid met een nieuwe werkgroep: de werkgroep Biotechnologie. 
In oktober 1992 vindt in Zeezicht in Utrecht de jaarlijkse Bico-dag plaats. Onderwerp was 
'Gentechnologie'. Deze dag wordt bezocht door zo'n twintig mensen. 
Natuurlijk zijn er de nodige personele wisselingen. De belangrijkste daarvan zijn het 
vertrek van Saskia Kanij als vice-voorzitter die wordt opgevolgd door Ruth Peetoom. 
Voor Wim Fokker is 1992 het laatste jaar als voorzitter van de Bico, hij legt begin 1993 
zijn functie neer. 

Buitenlandcommissie 
Door het algemeen bestuur is onder andere een notitie over Israël en Palestijnen en een 
notitie over het democratisch gehalte van de EG vastgesteld. 
In april 1992 woont een CDJA-delegatie van ongeveer 36 personen het tweejaarlijks 
congres van de EYCD bij. Hier hebben we een actieve rol gespeeld vooral als het ging 
om het behoud van de christen-democratische identiteit van de EYCD. 
Ook in 1992 brengen verschillendeCDJA-delegaties een bezoek aan christen-democrati
sche jongerenorganisaties in Denemarken, Hongarije en Polen om de banden met deze 
organisaties te verstevigen. Tevens ontvangen we een groep jonge christen-democraten uit 
Roemenië. 
In het najaar van 1992 komt de Buco na verschillende discussies tot de conclusie dat de 
ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa vragen om het instellen van een nieuwe 
werkgroep die zich specifiek met deze regio gaat bezighouden. Wij hopen dat dit zijn 
vruchten in 1993 zal afwerpen. 
Tenslotte draagt Juliëtte Bouw in september 1992, na twee jaar voorzitter van de Buco te 
zijn geweest, het voorzitterschap over aan Diana Kooi. 

Organisatiecommissie 
De hoofdtaken van de Organisatiecommissie (OC), te weten ledenwerving en kemencon
tactwerk, hebben ook in 1992 centraal gestaan in de inspanningen van de leden van deze 
commissie van het algemeen bestuur. 
Daarnaast heeft de commissie actief meegedacht in het kader van de notitie "Van matheid 
naar activiteit" over het reilen en zeilen van de politieke discussie in het CDJA en haar 
bijdrage geleverd aan de Jaarthemacommissie en de ALV. 
De OC heeft als enige commissie van het algemeen bestuur grotendeels een bezetting van 
uit en door de diverse provinciale besturen. Voor een belangrijk deel wordt de commissie 
gevormd door provinciale bestuurders die, op hun grondgebied en wijze, druk doende zijn 
met de organisatie, coördinatie en uitvoering van het kernencontactwerk en aanverwante 
activiteiten. 
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Kernenwerk 
Voor de OC-ers heeft het kernenwerk van 1992 in het teken gestaan van de uitvoering 
van de plannen in het kader van het Witte Vlekkenplan II. Ofschoon de afronding in de 
vorm van een slotevaluatie op een haar na geveld is gaan de activiteiten onverminderd 
voort. 
Verder heeft 1992 een kentering in het denken over de organisatie van kernencontactwerk 
teweeg gebracht. 
Diverse provincies in CDJA-land zijn afgestapt van de meer traditionele kernencontactper
soon (KCP-er). Tegenwoordig is in enkele provincies een contactpersoon vanuit de 
desbetreffende kern actief. Hij/zij houdt het provinciaal bestuur op de hoogte van het 
reilen en zeilen van de kern en doet daar geregeld verslag van. 
Binnen de OC zal nog driftig vergaderd worden over dit fenomeen. Uit de discussies zal 
moeten blijken wat de OC-ers van dit alles vinden. 

Ledenwerving 
De ledenwerfclub, met pubHeksvoorlichter Theo Brand voorop, heeft 1992 aangewend 
om aandacht te vragen voor een opwaardering van ledenwerving en - minstens zo 
belangrijk - ledenzorg binnen het CDJA. Het ledental is langzaam tanende. Er moet snel 
wat gebeuren. 

De behandeling van de notitie "Van matheid naar activiteit" heeft ook in de OC het 
nodige teweeg gebracht. Meerder malen is de notitie besproken en de samenstellers van 
de notitie hebben hun gedachten voldoende kunnen toetsen aan de gedachte van de oe. 

Verder waren leden van de OC en met name van deledenwerf-en videoclub van deze 
commissie op vele activiteiten in den lande actief. Flevo-festival, CDA-partijraden, 
informatiemarkten, je kunt zo gek niet noemen of we zijn er geweest. 
Deze aanwezigheid wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar ze moet wel georgani
seerd en uitgevoerd worden. 

Vonningscommissie 
In 1992 is de Vormingscommissie op het terrein van kader en vorming actief geweest in 
verschillende delen van het land. Naast de vaste basiscursussen die tweemaal per jaar 
worden gehouden en de kadercursus is er een duidelijke trend waarneembaar in de 
richting van cursussen in de regio waarbij rekening wordt gehouden met speciale wensen 
op het gebied van vorming. Onderwerpen die het afgelopen jaar hierbij aan de orde zijn 
geweest: omgaan met de pers, promotie (PR), vertaling van de grondslag in politiek 
handelen en dergelijke. Dit gaat niet ten koste van de bestaande cursussen die voorzien in 
een grote behoefte en zich kunnen verheugen in een grote populariteit. 

Verschillende doe-projecten zijn dit jaar uitgebracht even als een tweetal lesbrieven. Het 
accent blijft hierbij liggen op het activeren en motiveren van de kernen, de doe-projecten 
voorzien in dit opzicht in een behoefte. 

De Vormingscommissie heeft zich dit jaar voor het eerst op buitenlands terrein begeven. 
Voor de relatie en uitwisseling met Oost-Europa met betrekking tot kader en vorming is 
materiaal ontwikkeld onder andere een Engelse versie van het gewetensspel en een rollen
spel. In het komende jaar vinden er vervolg-activiteiten op dit gebied plaats. 
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De commissie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met persoonlijke mutaties. Dit 
heeft geen afbreuk gedaan aan de samenwerking. Uiteraard zijn wij zeer verheugd dat er 
betrekkelijk snel een nieuwe medewerkster is gevonden voor de vacature vorming omdat 
dit de commissie ontlast. Tenslotte nemen Annemiek Eisen en Titia Lont afscheid en zij 
hebben hun taken overgedragen. 

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat vooral de cursussen de speerpunten moeten 
worden voor het beleid van de Vormingscommissie. Cursussen "op maat" zullen dan ook 
het komende jaar een belangrijke plaats innemen. Vormingsmateriaal is het afgelopen jaar 
met het oog hierop aangepast en geactualiseerd. 
1992 is voor de vormingscommissie een succesvol jaar geweest, dit zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de inzet van de commissieleden, de verschillende CDJA-geledingen en het 
enthousiasme van de leden in het land. 

Redactiecommissie 
Voor het vierde jaar in successie vormt Interruptie weer het communicatiemiddel tussen 
de leden van het CDJA. In 1992 verschijnt ons landelijk ledenblad opnieuw achtmaal en 
zijn wij menigmaal zowel platform voor, als ook voorwerp van verhitte discussies. 
Over kopij heeft de redactiecommissie van Interruptie het afgelopen jaar niet te klagen, 
maar ons ledenblad telt nu eenmaal slechts 12 pagina's. Over het algemeen gesproken zijn 
we blij dat voor veel CDJA-ers de drempel om eens een stukje te schrijven kennelijk 
steeds minder groot is geworden. Als redactie hebben we uitvoerig over ons "plaatsings
beleid" gesproken en onze gekozen lijn hebben we ook in Interruptie uitgelegd. 
Daarnaast zwengelen we als commissie natuurlijk ook graag de discussie aan door zèlf 
prikkelende artikelen te schrijven. "Hot issues" het afgelopen jaar in onze kolommen zijn 
onder andere de uitbreiding van de EVP, het homohuwelijk, de Algemene Beschouwingen 
en Hans Rillen. Naast het schrijven van artikelen met een opiniërend karakter doen we 
natuurlijk ook verslag van alle mogelijke landelijke, provinciale, maar vooral ook veel 
plaatselijke activiteiten. 
Het afgelopen jaar hebben we onze aandacht ook eens wat meer gericht op de "buitenwe
reld", op andere politieke en maatschappelijke organisaties. 
Na een verandering van de vormgeving in 1991 blijft Interruptie het afgelopen jaar 
ongeveer hetzelfde, hoewel we blijven zoeken naar verdere verbetering van de lay-out. 

Secretariaat 
Het bestuur, de commissies en de organisatie in het land worden bijgestaan door het 
secretariaat, dat bestaat uit een aantal bij het CDJA in dienst zijnde medewerkers. 
In 1992 zijn er een aantal veranderingen geweest ten behoeve van een betere dienstver
lening door het secretariaat. Zo is in samenwerking met het CDA gekozen voor een 
nieuw geautomatiseerd ledenadministratiesysteem om beter op de vragen en behoeften van 
leden in te spelen. Helaas heeft door een aantal "kinderziekten" in het systeem, het eerste 
jaar nog niet de gewenste verbeteringen opgeleverd. Maar het komende jaar zal dat zeker 
wel moeten gaan doen. 
Daarnaast wordt het Kuyperhuis verbouwd en gemoderniseerd. Dit heeft tot gevolg dat 
het secretariaat tijdelijk elders in Den Haag is gehuisvest. Doelstelling daarbij is dat de 
leden in het land hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden. 
Tenslotte nemen we afscheid van Titia Lont die per 1 november bij M'50 gaat werken. 
Per 1 januari 1993 zal zij worden opgevolgd door Jeanette Jaspers. 
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Tevens is in het kader van een banenpool-regeling Anand Nanhu het secretariaatsteam 
komen versterken. 

M'SO/Exis/'31 
Het CDJA is net als de meeste andere politieke jongerenorganisaties georganiseerd in 
M'50, dat zich ten doel stelt algemeen politiek vormingswerk te ontwikkelen gericht op 
jongeren. Elke lidorganisatie kan daartoe projecten aandragen. Meegewerkt wordt onder 
andere aan het M'50 project "Wegwijs lokaal". 
Het CDJA is ook lid van de adviesraad van Exis, de organisatie voor internationaal 
jongerenwerk. Daarnaast wordt ook geparticipeerd in de vereniging "31" voor vertegen
woordiging van Nederlandse jongeren naar Europese fora. 

61 



X VROUWENBERAAD 

"Politiek dichtbij mensen". Aan dit thema wordt door het dagelijks bestuur van bet 
CDA-Vrouwenberaad mede gestalte gegeven door het afleggen van bezoeken aan de 
algemene besturen van de provinciale afdelingen. Tijdens de besprekingen vindt 
afstemming plaats van politieke items en activiteiten op provinciaal en landelijk ni
veau. Contacten met de leden, vergroting van het ledental en de verdere uitbouw van 
een deskundigenregister blijven belangrijke aandachtspunten. 
Mede dankzij de uitwisseling van ledenlijsten van het secretariaat landelijk naar de 
plaatselijke afdelingen groeit het ledenaantal tot 5000. 

Doelstellingen 
Het CDA-Vrouwenberaad stelt zich ten doel: 

inbreng te leveren in het politieke beleid van het CDA en de regering; 
het vergroten van de politieke bewu~twording van vrouwen; 
het bevorderen van de integratie van vrouwen in het CDA. 

Toetsstenen hiervoor zijn: het Program van Uitgangspunten en de CDA-emancipatiereso
lutie. Aan de realisatie van de drie doelstellingen is gewerkt via discussies, meningsvor
ming en standpuntbepaling binnen en buiten de partij, daarnaast via contacten met de 
leden, contacten in het CDA, vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale 
contacten. 

Discussies, meningsvorming, standpuntbepaling 
Het jaarthema 1992-1993 van het CDA-Vrouwenberaad is "Vernieuwd ouderschap". Een 
breed samengestelde werkgroep bereidt de discussienota voor. Tot 1 maart 1993 kunnen 
de afdelingen hun reacties indienen. 
Half maart 1993 vindt over dit onderwerp een ronde-tafelgesprek plaats tussen een 
afvaardiging van het CDA en deskundigen vanuit het Vrouwenberaad om bouwstenen aan 
te leveren voor het landelijk verkiezingsprogramma. De discussie rond het jaarthema zal 
uitmonden in een resolutie op de Landelijke Raad op 24 april 1993. 

In 1992 heeft het CDA-Vrouwenberaad per brief gereageerd op: 
de 'Texelse rede' van Elco Brinkman; 
het feit dat wederom een man werd benoemd tot Commissaris van de Koningin; 
het ontwerp-EVP-program; 
het kabinetsstandpunt 'Vrouwen in politiek en openbaar bestuur'; 
de Nabestaandenwet; 
de gedachtenspinsels van Elco Brinkman over sociale dienstplicht; 
de pensioenrechten voor vrouwen; 

Contacten met de leden 
Voorwaarde om als bestuur optimaal te kunnen functioneren is een goed contact met de 
leden. Het thema van de vijfde ledendag op 26 september is "Vernieuwd ouderschap". 
Ruim 450 leden en andere belangstellenden nemen aan deze dag deel. 
Ter afsluiting van de dag houdt minister-president drs. Ruud Lubbers, een bespiegeling 
over "Vernieuwd ouderschap". 

62 



Contacten in het CDA 
Het CDA-Vrouwenberaad is in de partij op alle niveaus vertegenwoordigd in de besturen 
van plaatselijke, regionale en provinciale afdelingen, van kamerkringen, in de partijraad, 
in het partijbestuur en in het dagelijks bestuur. 
Het Vrouwenberaad heeft eveneens vertegenwoordigende plaatsen in de Commissie 
Buitenland en haar werkgroepen, in de redactiecommissie CD/ Actueel en CDA Krant, in 
het curatorium van het Steenkampinstituut, in de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA, in het Intercultureel Beraad, in de Eduardo Freistichting, in de 
Landelijke Permanente Campagneraad en de werkgroep Ledenwerving. 
Inbreng en integratie zijn bij deze contacten de belangrijkste trefwoorden. 
In het gelieerd overleg, een overlegorgaan met het hoofd organisatie en ambtelijke verte
genwoordigers van de gelieerde organisaties, vindt regelmatig uitwisseling van activiteiten 
plaats. 

Vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale contacten 
Het CDA-Vrouwenberaad onderhoudt intensieve contacten met de Nederlandse vrouwen
beweging. In Nederland is het CDA-Vrouwenberaad vertegenwoordigd in Arachne, het 
Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid, het Convent van Christen-vrouwen, de 
Nederlandse Vrouwenraad, het Politiek Vrouwenoverleg, het Presidentieel Overleg van 
Christen-Vrouwenorganisaties en het project "1994: vrouwen kiezen in de politiek". 
Het convent van christen-vrouwen brengt een handboek "Anders en eerlijk" uit over 
herverdeling van arbeid en christelijk sociaal denken. 
Internationaallevert het CDA-Vrouwenberaad, via de leden van de sectie Buitenland 
inbreng in de vrouwenorganisaties van de Europese Volkspartij en in de Unie van 
Christen-Democratische Vrouwen. 

Dagelijks bestuur 
Toos Jongma-Roelants wordt op de partijraad van 23 november 1991 in de functie van 
voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad verkozen. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden en vergadert twaalfmaal. 
In de vergaderingen worden de bijeenkomsten voor het landelijk bestuur en de Landelijke 
Raad voorbereid en de besluiten daarvan uitgevoerd. 
Op 22 juni vindt een beleidsdag plaats onder leiding van een medewerker van het 
Slotemaker de Bruine-instituut. 

Helaas functioneert het dagelijks bestuur door een aantal omstandigheden niet optimaal. 
Een aantal omstandigheden zijn daar debet aan: 
a. langdurige ziekte van Hannie Kerstiëns-Smeets, coördinator Sectie Buitenland, 
b. het vertrek in de zomer van Klaasje Eisses-Timmerman, na benoeming als lid van de 

Tweede Kamer. 
c. De taken van Alice Bakker-Osinga als coördinator van de Sectie Pers & Publiciteit 

zijn tot september opgeschort. 
d. Ook het aanvaarden van een andere functie van de medewerker politiek in augustus 

vraagt een nog grotere inzet dan anders van de overige DB-leden. 
Deze vacature zal pas weer begin 1993 vervuld worden. 

Mede in verband hiermee vindt in 1992 geen Breed Emancipatie-overleg plaats. Het BEO 
is een informeel overlegorgaan waarin alle vrouwelijke CDA Eerste en Tweede kamerle-
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den, staatssecretarissen, Europarlementariërs en leden van het dagelijks bestuur van het 
CDA-Vrouwenberaad zitting hebben. Daarnaast zijn de CDA-leden van de Emancipatie
raad en het CDJA vertegenwoordigd. 

Vanuit het dagelijks bestuur worden regelmatig gesprekken gevoerd met onder andere 
Ruud Lubbers en Elco Brinkman over actuele politiek. In het gesprek met Willemien van 
Montfrans-Hartman, oud-vice-voorzitter van het CDA, komen de kandidaatstellings
procedures, de onafhankelijke positie van het CDA-Vrouwenberaad en het achterblijven 
van participatie van vrouwen op invloedrijke plaatsen aan de orde. 
Met Wim Deetman wordt gesproken over het ontwerp-Program van Uitgangspunten. 
Tevens heeft het CDA-Vrouwenberaad een gedachtenwisseling met het dagelijks bestuur 
van het CDA. 

In het dagelijks bestuur vindt de coördinatie plaats van de activiteiten van de 
drie secties en van de verschillende werkgroepen. Ten behoeve van het landelijk bestuur 
worden alle activiteiten in een maandelijks voortgangsoverzicht opgenomen. 

Het CDA organiseert in samenwerking met het Vrouwenberaad eind augustus een 
vrouwennetwerkbijeenkomst naar aanleiding van de nota "Politiek dichtbij mensen". 

Landelijk bestuur 
Het landelijk bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur en twaalf vertegen
woordigers van de provinciale besturen en vergadert zesmaal over politieke en bestuurlij
ke zaken. Het houdt op 15 en 16 juni twee beleidsdagen in Doom. Versterking van het 
functioneren van het bestuur is naast het trainen in specifieke vaardigheden een belangrijk 
onderwerp. 
Hoog op de agenda van de vergaderingen van het landelijk bestuur staat de actuele 
politiek. De onderwerpen worden voorbereid door leden van het dagelijks bestuur of 
deskundigen van buiten zoals leden van de Tweede Kamer. In 1992 zijn "hot items": 
pensioenen, sociale zekerheid, gedeelde verantwoordelijkheid. 

Het CDA-Vrouwenberaad stelt zich tot taak CDA-vrouwen voor te dragen voor functies 
binnen en buiten de partij. De deelname van vrouwen moet worden vergroot, hiertoe 
wordt extra aandacht besteed aan vacatures en benoemingen. In iedere vergadering van 
het dagelijks en landelijke bestuur wordt hieraan dan ook aandacht besteed. 

Om in te kunnen spelen op het actuele thema kinderopvang wordt een ad-hoc werkgroep 
ingesteld. Begin 1993 zal over dit onderwerp een brochure verschijnen. 

Landelijke Raad 
De Landelijke Raad is het hoogste besluitvormende orgaan van het CDA-Vrouwenberaad 
en bestaat uit de stemhebbende leden van het landelijk bestuur en drie afgevaardigden per 
provincie. 
Er wordt afscheid genomen van Ada Boerma-van Doome als lid van het Landelijk 
Bestuur, zij blijft wel lid van de sectie Buitenland. 
Het CDA-Vrouwenberaad Overijssel brengt de problematiek rond de vrouwenbesnijdenis 
aan de orde. 
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Het politieke thema van de Landelijke Raad is sociale zekerheid. Er wordt een slotver
klaring Sociale Zekerheid aangenomen, waarin wordt gesteld: 

dat het recht om zelf je kinderen op te voeden voor iedereen gewaarborgd moet 
blijven, dus ook voor eenoudergezinnen die afhankelijk zijn van een uitkering; 
dat zowel de overheid als de sociale partners de verantwoordelijkheden die in het 
kader van de sociale zekerheid aan mensen worden toegedacht ook op andere terreinen 
moeten vertalen. Dat wil zeggen meer voorzieningen op het gebied van kinderopvang, 
ouderschaps- en calamiteitenverlof en meer mogelijkheden voor deeltijdarbeid en 
herintreden; 
dat er een onderzoek moet worden verricht naar de mogelijkheden om in het kader 
van de sociale zekerheid, de jaren dat er zorgverplichtingen bestonden tot het ar
beidsverleden te rekenen. 

Het jaarverslag en de jaarrekening over 1991 worden goedgekeurd. 

Tijdens de najaarsvergadering van de Landelijke Raad op 7 november houdt Ali Doelman
Pel een inleiding over "Sociale zekerheid of onzekerheid?", waarop een boeiende 
discussie met de zaal volgt. 
In het huishoudelijk deel van de vergadering worden het werkplan en de begroting 1993 
vastgesteld. 
We nemen afscheid van de coördinator in- en externe betrekkingen Klaasje Eisses
Timmerman. Zij is lid van de Tweede Kamer geworden. 
Tijdens de voorbespreking van de partijraad wordt besloten dat het CDA-Vrouwenberaad 
ten aanzien van Ontwikkelingssamenwerking zal blijven vasthouden aan de norm van 
Jl/:z%. Vanuit de werkgroepen Program van Uitgangspunten en Gedeelde Verantwoor
delijkheid wordt verslag uitgebracht. 

Publikaties 
In 1992 brengt het CDA-Vrouwenberaad de volgende publikaties uit: 

de werknotitie Sociale zekerheid 
de verslagbundel van de ledendag "Vernieuwd ouderschap". 

Om de deelname van vrouwen aan de discussiebijeenkomsten rond partij-politieke 
discussies te bevorderen zijn twee handreikingen opgesteld. Hierin is een standpunt 
geformuleerd ten aanzien van de ontwikkelingen die de positie van vrouwen betreffen. 

Aan de plaatselijke en provinciale secretariaten worden de volgende handreikingen 
toegezonden: 

handreiking Sociale zekerheid 
handreiking concept-Program van Uitgangspunten 

De volgende notities worden opgesteld: 
planning van activiteiten 
vrouwennetwerken 
vrouwen in de schoolleiding 
verbetering functioneren sectie Buitenland 
aandachtspunten kandidaatstellingsprocedures 
samenvatting reacties Gedeelde verantwoordelijkheid 
functioneren afgevaardigden namens het CDA-Vrouwenberaad 
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Van de mogelijkheid om een abonnement te nemen op Vrouwenberaadsignalen wordt door 
ruim 150 vrouwenberaadsleden gebruik gemaakt. 
De volgende signalen zijn in 1992 gereed gekomen: 

nr.22 Kiezen en delen: over keuzes in de zorg 
nr.23 Pensioenen 

Helaas is het door de vele vacatures niet gelukt het minimum aantal van vijf stuks per jaar 
te halen. 

Het werk van de secties 
De sectie Buitenland houdt zich bezig met internationale vrouwenbelangen op korte en 
lange termijn. In principe participeert in elke werkgroep van de commissie Buitenland van 
het CDA een vertegenwoordiger vanuit de sectie. De sectie organiseert in 1992 in 
samenwerking met de sectie Vorming twee studiedagen als vervolg op de cursus Vrouw 
en Europa. In november wordt door drie vrouwen vanuit het CDA-Vrouwenberaad een 
driedaagse-cursus voor vrouwen in Hongarije verzorgd. 

De sectie Pers en Publiciteit verzorgt de vaste pagina in CD/ Actueel en tot de zomer de 
eigen ruimte in de CDA-krant. Van belangrijke gebeurtenissen en uitspraken worden 
persberichten uitgegeven. 

De sectie Vorming is het overlegplatform van de vormingsvrouwen van het CDA
Vrouwenberaad, welke zijn vertegenwoordigd in de scholingscommissies van de kamer
kringen. Doel van dit ·overlegplatform is door middel van informatie en scholing, een 
kader te vormen dat specifieke cursussen en lezingen voor aspirant-CDA (Vrouwenbe
raads-)leden kan opzetten, om vrouwen te stimuleren en te motiveren. Het is noodzakelijk 
dat meer vrouwen lid worden van het CDA (-Vrouwenberaad) en politiek actief worden 
binnen het CDA. 
In september 1992 wordt voor de derde maal een bijeenkomst rond het jaarthema georga
niseerd om, de leden van de sectie en degenen die zich bereid verklaren op de sprekers
lijst geplaatst te worden, nader te informeren over doel en inhoud van de nota. 
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XI BESTUURDERSVERENIGING 

In het verslagjaar 1992 staan opnieuw de ontwikkelingen in de organisatie van het 
binnenlands bestuur centraal. De ledenraad wijdt hieraan drie bijeenkomsten en 
neemt hierover standpunten in. Trefwoorden voor bijzondere activiteiten van de 
vereniging in 1992 zijn: Veranderende verhoudingen in de volkshuisvesting, Ar
beidsvoorziening, Europese eenwording en de plaats van het binnenlands bestuur 
daarin, Bestuurlijke vernieuwing, Minderheden in Nederland. 

Bestuurlijke organisatie 
De organisatie van het binnenlands bestuur krijgt uitgebreide aandacht in de vereniging. 
De samen met het CDA ingestelde commissie-Verbree biedt in januari haar advies 
"Verantwoordelijkheid in stedelijke gebieden" aan. Dit advies bevat een reactie op de 
kabinetsnota's "Bestuur op niveau, deel I en II"; het krijgt de instemming van de 
ledenraad op 23 januari. In november verschijnt het concept-rapport van de commissie
Verbree Il "Naar een vernieuwd openbaar bestuur". Dit rapport geeft een verdere uitwer
king van de gewenste structuur van het binnenlands bestuur en gaat ook in op de 
verdeling van taken en bevoegdheden en de bekostiging van het lokaal en regionaal 
bestuur. Het stuk vormt een nadere reactie op de kabinetsnota's "Bestuur op niveau, 1 en 
2". Op een drukbezochte bijeenkomst van de ledenraad op 12 december zijn de uitgangs
punten en de benadering van de commissie in dit tweede rapport onderschreven. 

Verenigingsconferentie 
De jaarlijkse conferentie, op zaterdag 9 mei, heeft als thema: Volkshuisvesting en 
stadsvernieuwing. Ongeveer 75 belangstellenden zijn aanwezig in de Stadsschouwburg te 
Nijmegen. Dagvoorzitter is mevrouw P.C. Lodders-Elfferich. 
In een rondetafelgesprek onder leiding van drs. A.A.M. Jacobs wordt gesproken over de 
mogelijke spanning tussen regelgeving en beleid uit Den Haag en gemeentelijke uitvoe
ring. Staatssecretaris Heerma verzorgt de slottoespraak. In het juni/julinummer van 
Bestuursforum is een verslag opgenomen. 

Studiedagen 

Arbeidsvoorziening 
Op zaterdag 23 februari vindt een goed bezochte studiedag over het functioneren van de 
arbeidsvoorziening plaats in het stadhuis van Almere. Dagvoorzitter is drs. J. de Koning 
(oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Hij houdt tevens de slottoespraak. 
Onder leiding van drs. F.A.M. Kerckhaert vindt een discussie plaats over de verhouding 
gemeentebestuur- RBA, het samenspel tussen werkgevers en werknemers en de informa
tievoorziening over RBA-zaken voor raadsleden. In het maartnummer van Bestuursforum 
is een verslag gepubliceerd. · 

Europa en het bestuur 
"Europa en het bestuur" is het onderwerp van een studiedag, georganiseerd in samen
werking met de CDA/EVP-fractie en de Vlaamse CVP op 26 oktober in het World Trade 
Center te Eindhoven. Voor deze studiedag bestaat helaas geringe belangstelling. Nog geen 

67 



vijftig belangstellenden nemen deel aan deze bijeenkomst. Dagvoorzitter is G.J.M. 
Woertman, vice-voorzitter van de vereniging. In de forumdiscussie, onder leiding van de 
dagvoorzitter, wordt gesproken over grensoverschrijdende samenwerking. Het december
nummer van Bestuursforum bevat een verslag van deze studiedag. 

Bestuurlijke vernieuwing 
Op zaterdag 31 oktober staat in het stadhuis van Hilversum "Bestuurlijke vernieuwing" ter 
discussie. Dit onderwerp trekt meer dan honderd belangstellenden. Dagvoorzitter is drs. 
W.J. Deetman, voorzitter van de Tweede Kamer. In drie parallelsessies wordt gesproken 
over: 

Kerntaken van de gemeente; 
Openheid van het bestuur; 
Kwaliteit en taakverdeling in het bestuursproces; 

's Middags vindt een rondetafelgesprek plaats onder leiding van drs. E. Mathies, 
hoofdredacteur van CD-Actueel. Een verslag is gepubliceerd in het decembernummer van 
Bestuursforum. 

Bestuursforum 
In de jaargang 1992 van Bestuursforum wordt in enkel nummers aandacht besteed aan 
specifieke onderwerpen door clustering van meerdere artikelen op hetzelfde terrein, 
namelijk volkshuisvesting in het kwadraat Ganuari 1992); sociaal kwartet (arbeidsvoorzie
ning, werkgelegenheidsbeleid) (maart 1992). Ook wordt begonnen met een uitgebreide 
serie over het Minderhedenbeleid in Nederland. Vanzelfsprekend wordt de discussie over 
de bestuurlijke organisatie in Nederland ook in verschillende nummers van Bestuursforum 
gevoerd. Ook wordt aandacht besteed aan de "Burgerzaallezing" van de voorzitter van de 
CDA-Tweede-kamerfractie, mr. drs. L.C. Brinkman. 

Drs. A.J. van Dulst is voorzitter van de redactie van Bestuursforum en prof. mr. dr. J.P. 
Balkenende is secretaris. In de samenstelling van de redactie vindt een wijziging plaats: 
mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts bedankt wegens drukke werkzaamheden als redactielid. 
De bureauredactie wordt verzorgd door drs. J. Kuit, werkzaam bij het secretariaat van de 
vereniging. 
Het aantal redactionele pagina's bedraagt 344 (1991: 363). De advertentieopbrengst 
vertoont ook dit jaar weer een stijging. 

Afdelingen en aantallen leden 
In de provinciale afdelingen zijn weer veel activiteiten ten behoeve van de leden georgani
seerd. Voor een verslag van deze activiteiten: ledenvergaderingen, politieke cafés, 
regionale bijeenkomsten, moet kortheidshalve verwezen worden naar de rubriek Vereni
gingsnieuws in Bestuursforum. 
In het bijzonder wordt in de afdelingen aandacht besteed aan de organisatie van het 
binnenlands bestuur. Verschillende afdelingen bespreken de rapporten van de commissies
Verbree I en 11 op ledenvergaderingen respectievelijk studiedagen. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan 'Publieke gerechtigheid', kerntaken, milieu en landbouw, en 
verkeer. 
Het aantal verenigingsleden vertoont in 1992 een daling. Dit wordt onder meer veroor
zaakt door enkele gemeentelijke herindelingen. 
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Ledenraad en bestuur 
De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergadert driemaal. 
In de vergadering van 25 januari wordt het advies van de commissie-Verbree I behandeld. 
Na een uitvoerige discussie stemt de ledenraad in met het advies. In deze vergadering 
wordt mr. J.J.L. Pastoor, lid van gedeputeerde staten van Drenthe, gekozen tot voorzit
ter, in de plaats van jhr. drs. P.kC. Beelaerts van Blokland. Bij zijn afscheid wordt hij 
op voordracht van het bestuur benoemd tot erelid van de vereniging. De vice-voorzitter 
reikt de daarbij behorende oorkonde uit. 
In de ledenraad van 13 juni houdt drs. W.T. van Gelder, toen nog gedeputeerde in 
Noord-Holland, een inleiding over interprovinciale samenwerking. 
Ook de ledenraad van 12 december is gewijd aan het onderwerp bestuurlijke organisatie. 
In deze bijeenkomst houdt mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter van de CDA-Tweede
Kamerfractie, een causerie over bestuurlijke vernieuwing, de voor- en nadelen van een 
gekozen burgemeester en herstel van verantwoordelijkheden. Vervolgens wijdt de 
ledenraad zich aan de behandeling van het concept-rapport van de commissie-Verbree 11 
"Naar een vernieuwd openbaar bestuur". Commissievoorzitter Verbree houdt een 
beschouwing over de uitgangspunten en de benadering van het rapport. De ledenraad 
stemt in grote lijnen in met het concept-rapport. (De commissie zal begin 1993 haar 
eindrapport aanbieden aan het verenigingsbestuur en het partijbestuur.) 

Het bestuur vergadert in 1992 viermaal. Daarnaast komt het dagelijks bestuur regelmatig 
bijeen. Het bestuur kent enkele wijzigingen. Mr. J.J.L. Pastoor volgt na zijn verkiezing 
in de ledenraad van januari jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland op als voorzitter. De 
heer Beelaerts treedt af in verband met zijn benoeming tot voorzitter van het Interprovin
ciaal Overleg. 
De heer P.J.J.M. Peters, representant van de afdeling Limburg, legt zijn functie in het 
bestuur neer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van de Gelderse gemeente 
Didam. Mr. W.J. Hoobroeckx is secretaris. 

Overleg 
Op 29 september wordt overleg gevoerd met staatssecretaris De Graaff-Nauta. In het 
bijzonder wordt gesproken over de begroting 1993, de bestuurlijke organisatie in het licht 
van de kabinetsnota's BON I, 11 en lil, de rechtspositie van bestuurders en het decentrali
satieproces. 
Met de fractiecommissie Binnenlandse Zaken wordt tweemaal overlegd. Op 22 januari is 
het gesprek gewijd aan de voorbereiding van de behandeling van BON 11 in de Tweede 
Kamer. Op 29 september komt de begroting 1993, de financiële verhouding, gemeentelijk 
kwijtscheldingsbeleid en de voortgang van het decentralisatieproces aan de orde. 
De delegatie van het verenigingsbestuur staat telkens onder leiding van de voorzitter, mr. 
J.J.L. Pastoor. 

Op 31 augustus vindt overleg plaats met de koepelorganisaties van het katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs. Gesproken wordt over de positie van het levensbeschou
welijk beroepsonderwijs bij schaalvergroting en regionalisering. De verenigingsdelegatie 
staat onder leiding van O.H. Cazemier. 
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Conunissies 
In samenwerking met het CDA zijn twee commissies geïnstalleerd. Allereerst de 
commissie-Verbree 11, die als opdracht heeft een rapport te maken over de gewenste 
bestuurlijke organisatie na de totstandkoming van regionaal bestuur in stedelijke gebieden. 
Deze commissie staat onder leiding van J. Verbree. De commissie presenteert in 
november haar concept-rapport: "Naar een vernieuwd openbaar bestuur". 
In september wordt de Commissie Model-gemeenteprogram 1994-1998 geïnstalleerd, 
onder voorzitterschap van drs. H.J. Kaiser. Zij zal begin 1993 haar werkzaamheden 
afronden. Mr. drs. A.M. van der Veen vervult het secretariaat van beide commissies. 

Secretariaat 
Een van de taken van het secretariaat is het verstrekken van advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Regelmatig wordt advies gegeven over 
rechtspositionele vragen en bestuurlijk/politieke problemen. 

Voor het secretariaat is 1992 een jaar waarin, naast de gewone werkzaamheden, vele 
veranderingen in het CDA-huis geïmplementeerd moeten worden. Het begint met de 
vervanging, respectievelijk uitbreiding van de computer-apparatuur, de gewenning aan een 
nieuw tekstverwerkingsprogramma en de invoering van een PC-netwerk. Een andere 
reorganisatie betreft de geleidelijke overgang van huisdrukkerij naar drukwerk-catering. 
Veel aandacht, met name van de ambtelijk secretaris, vraagt ook de voorbereiding van de 
tijdelijke verhuizing van de Dr. Kuyperstraat naar het Verhulstplein; dit in verband met 
de verbouwing van het CDA-huis, waarbij de ambtelijk secretaris nauw betrokken is als 
lid van de "Bouwcommissie". 
De meest ingrijpende en tijdrovende reorganisatie is echter - noodgedwongen, wegens 
verandering van de computerconfiguratie in het CDA-huis - de omschakeling van de 
leden- en abonnementenadministratie naar het nieuwe CDA-systeem. Tot maart 1992 staat 
de administratie van de vereniging los van het CDA-bestand, nu is zij als het ware een 
tak aan de boom van het geïntegreerde CDA-systeem. De conversie en de levering van 
specifieke programmatuur voor de vereniging - beide door externe bureaus - verlopen 
zeer moeizaam. Eind 1992 mankeert nog steeds een deel van de programmatuur, terwijl 
de naweeën van de conversie en de kinderziekten nog welig tieren. Een van de gevolgen 
is dat het om technische redenen niet mogelijk blijkt tijdig herinneringen te verzenden aan 
degenen die hun contributie of abonnementsgeld niet op het eerste verzoek hebben 
voldaan. 
Al deze veranderingen leggen een zwaar beslag op de medewerkers. 

N.B. 
De integrale versies van de jaarverslagen van afdelingen en organisaties zijn aan te vragen 
bij het CDA-partijsecretariaat en de gelieerde organisaties. 
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