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INLEIDING 

Deze inleidende woorden bij de organisatorische en finan
ciële verslagen 1973-1974 worden geschreven aan de voor
~vond van het vijftiende kongres van de partij. Een kongres 
dat zich - naast "oogverblindende" zaken als Vrede en 
Veiligheid - ook bezig zal houden met de organisatorische 
aspekten van de "partij-in-aktie". 
Hoewel de uitslag van die diskussie uiteraard niet voorspel
baar is, kan het kongres zich er aan wijden in de weten
schap dat de financiële en organisatorische situatie van de 
partij in het tijdvak 1973-1974 in elk geval niet verslech
terd is. 
Het ledental - belangrijke graadmeter m.b.t. het partij-wel 
en wee én de ruggegraat van de financiële positie van de 
partij - steeg in de verslagperiode van bijna 98.000 tot 
ruim boven de 100.000 (103.140). De organisatie als zodanig 
werd vooral op de proef gesteld door de twee verkiezings
kampagnes (voor staten en raden) in de eerste helft van 
1974. Dat de uitslagen van die verkiezingen voor de partij 
zo gunstig waren, is bepaald mede te danken geweest aan de 
grote krachtsinspanning die vele partijgenoten in alle ge
ledingen van de partij zich zowél financieel als op vele 
andere g~tieden hebben getroost. Zij verdienen (en krijgen) 
hiervoor uitdrukkelijk de dank van het partijbestuur. 
Op het partijbureau zelf vergde na de verkiezingen o.m. de 
opzet van een nieuw, 14-daags informatieblad en de herziening 
van PK veel aandacht. Vlekkeloos is dat proces niet ver
lopen, maar in elk geval is de geboorte van het informatie
blad op dit (april 1975) ogenblik een feit en zal PK in een 
nieuwe gedaante gaan verschijnen. Daarmee zal aan de behoefte 
van meer en betere informatie voor partijkader en -leden 
in elk geval gedeeltelijk tegemoet kunnen worden gekomen. 
Tenslotte keer ik nog even terug naar de eerste zinnen uit 
deze inleiding. Hoe ook de besluitvorming over "aktie en 
organisatie" op het kongres van april 1975 zal aflopen, vast 
staat in elk geval dat van het bestuurlijk kader van de 
partij zowel soepelheid als inspanning gevergd zal worden 
teneinde te bereiken dat het "normale" partijwerk en het 
aktiewerk beiden uitgebouwd en zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden. In het vorig verslag werd in dit verband 
gewaagd van "een inspannend, maar hopelijk vruchtbaar 
karwei". Die \voorden gelden onverminderd. 
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SAMENSTELLING VAN HET PARTIJBESTUUR 

Op 1 oktober 1973 werd het partijbestuur gevormd door de 
volgende leden: 

* A.A. van der Louw * c. van den Heuvel-de Blank * J. van den Bergh 
z G.J. Heyne den Bak 
z G. Castelijn 
z A.L. ter Beek 

J .G.I. Bennis 
K.D. Dorsman 
s. van der Gaast-Bakker Schut 
J. Hekkelman 
J.C. Kombrink 
H.A.Th. Kurvers 
H.J. Lacor 
J. Nagel 
H.G. Ouwerkerk 

* A. Peper 
M. Rood-de Boer 
E. van Thijn 
J.R. Toussaint 
P.J. Vos 
~. van de Zandschulp 

voorzitter 
1e vice-voorzitter 
2e vice-voorzitter 
sekretaris 
penningmeester 
internationaal sekretaris 

De met z aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 
Ingevolge artikel 35 van de statuten woonde pg. E. van Thijn 
in zijn kwaliteit van voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij en had hij 
een adviserende stem. 

De portefeuilleverdeling was als volgt: 

Interne organisaitie/financiën 

SGGP 
Reglementen/partij-organisatie 

Aktie-aktiviteiten/Ombudswerk 

Kampagne-aktiviteiten 

Internationale aangelegenheden 
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Castelijn, Ouwerkerk, 
Hekkelman, v.d.Louw, 
Heyne den Bak 
Dorsman, v.d. Bergh 
Ouwerkerk, Lacor, Hekkel
man, Heyne den Bak 
Kurvers, Bennis, Lacor, 
v.d. Louw, Heyne' den Bak, 
Kombrink 
v.d.Louw, Heyne den Bak, 
van Thijn, van Stipthout 
Ter Beek, v.d.Heuvel, v.d. 
Gaast, Heyne den Bak 



Progressieve samenwerking 

Vormingswerk 

Jongerenaktiviteiten 

WBS 

Kontakten met de vakbeweging 
Relaties met vrouwenkontakt 
Program-aktiviteiten 

Kontakten met afd. en gewesten 

Kontakten met VARA 

Van Thijn, v.d.Louw, v.d. 
Gaast, v.d. Bergh 
v.d.Heuvel, v.d.Zandschulp, 
Heyne den Bak 
v.d.Zandschulp, Nagel, 
v.d.Louw, Heyne den Bak 
Kombrink, Dorsman, Peper, 
Rood, Heyne den Bak 
Ouwerkerk, v.d.Louw, Nagel 
Vos, Rood, Heyne den Bak 
v.d.Zandschulp, Peper, 
Kombrink, Toussaint, Vos 
Toussaint,v.d.Gaast, 
Heyne den Bak, Ouwerkerk 
Van Thijn, v.d.Louw, 
v.d.Heuvel 

Naar het bestuur van de Evert Vermeer Stichting werden 
Ouwerkerk en Heyne den Bak afgevaardigd. 

SAMENSTELLING PARTIJSEKRETARIAAT OP 30-9-1974 

Het totaal aantal medewerkers op het sekretariaat bedroeg 
op bovengenoemde datum: 26 in volledige dienst en 8 hadden 
een gedeeltelijke dagtaak. In de buitendienst waren 2 
personen werkzaam, van wie één gedeeltelijk ten laste van 
het partijbestuur komt. De verdeling over de verschillende 
onderdelen was als volgt: 

a. Korte termijn staf: 

1 bestuursassistente 
1 assistent internationaal 
sekretaris (ged.) 
1 vormingsleider 
1 sekretaresse voorzitter 
1 sekretaresse sekretaris 

2 publiciteitsmedewerkers 

b. Service apparaat: 

1 beheerder 
1 assistent behèerder, tevens 

J.A. Ruarus 
H. v.d. Bergh 

J.G.P. van Bergen 
G. Cabell 
R.M.J.van der Zedde
Brinkman 
J.J. Dumont, 
G.M. Elings 

P.J. Knollema 

medewerker voor de afdelingen A.R. van Esseveld 
2 telefonistes (ieder halve dagtaak) A.D. Bolleman, 

E.C. Ribbens-Kallenba 
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l hoofdadministratie 
1 loonadministratrice, tevens 
boekhoudster 
2 boekhouders, waarvan 1 gedeel
telijk, tevens conciërge 
1 boekhoudmachinist 
6 administratieve kr~chten, waar
van 2 gedeeltelijk 

1 medewerker technische dienst 
1 hoofd huisdrukkerij 
1 offset drukker 
2 hulpkrachten 

1 hoofd sekretarie 
1 steno-typistes, waarvan 1 
gedeeltelijk 

1 archiefkracht (ged.) 

c. Vrouwenkontakt: 

H. Veen 

G. ten Cate 
W. Harlaar 
F. Scholten (ged.) 
B. Vahl 
M.H. Baars-Cardol, 
M. Bakker-v.Cornrnenie (ged. 
A. Brandsma 
O.M.W. Engels 
C.L.E.v.d.Schaaf
Schneyder ( ged. ) 
A. Verheul 
J. Smitz 
M. v.d. Meulen 
R.F. Vries 
A.J.H. de Greef, 
M. Visser 
J.H.Castricurn-Lettenrneyer 
C.E.M. Cligge-v.d. Bijl 
(ged. intern. sekr.) 
J.D. Lindeman (ged. 
vorming) 
J.J. deLijzer (ged. 
Vrouwenkon takt) 
L. Vijlbrief (ged. 
voorlichting) 
J.L. Kolleman 

1 bestuursassistente A. Slagt 
1 steno-typiste (ged.zie onder b.) J.J. deLijzer 

d. Werkzaam in buitendienst: 

1 assistent-bestuurder 
(Rotterdam en Zuid-Holland) 
1 administratrice (Den Haag) 

B. Duyster 

B. Jeukes-van Dijk 

In de verslagperiode werd tevens, o.a. tengevolge van aan
loopmoeilijkheden met het nieuwe komputerprogram, een toe
vloed van nieuwe leden en de drukte rond de twee verkiezings
akties, gebruik gemaakt van uitleenkrachten. 
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LEDENADMINISTRATIE EN KONTRIBUTIE-INNING 

De ledenadministratie en kontributie-inning blijft een 
intensieve aangelegenheid. 
Herhaaldelijk blijkt dat het moeilijk is alle partij-afde-
lingen ten volle tevreden te stellen, ondanks de vol-
ledige inzet van de medewerkers van deze afdeling. 
Helaas vertrok gedurende het boekjaar Herma Liefting-Spee 
en was aan het einde van het boekjaar bekend dat ook Martine 
Baars-Cardol onze dienst zou verlaten. 
Beide medewerksters hebben een groot aandeel gehad in de 
totstandkoming van de Centrale Ledenadministratie, hun in
zet en kennis van de ledenadministratie zullen we in de toe
komst moeten missen. 
Het boekjaar 1973-1974 werd gekenmerkt door enerzijds de 
(blijkbaar niet te voorkomen) aanloopmoeilijkheden van een 
nieuw komputerprograrnrna en anderzijds door een grote toe
vloed van nieuwe leden. Hierdoor was het alleen door het 
verrichten van veel overwerk en het aantrekken van uitzend
krachten, mogelijk de noodzakelijke werkzaamheden te ver
werken. 
Vooral de automatisering van de rekening-courant is met veel 
problemen gepaard gegaan. Aan het eind van het boekjaar zag 
het er naar uit dat de problemen zouden zijn opgelost. 
Ten opzichte van het boekjaar 1972-1973 steeg het aantal 
verwerkte mutaties van 50.715 tot ruim 60.000 (door de over
schakeling op het nieuwe programma is het exakte aantal 
niet bekend) . De stijging van het aantal mutaties wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal invoeringen 
en door een flinke verschuiving van kwitantiebetalers naar 
automatische betaling. 

LEDENVERLOOP 

Gedurende het boekjaar werden er 2676 meer leden afgevoerd 
dan in het voorgaande boekjaar. 
Toch steeg het ledental van 97.787 tot 103.140. 
Deze winst is te danken aan het inschrijven van maar liefst 
15.131 nieuwe leden, waardoor het ledental met 5353 toenam. 
We moeten terug naar het boekjaar 1958-1959 om een jaar te 
vinden waarin de ledenwinst groter is geweest. 
Alleen in de gewesten Rotterdam en Den Haag werd verlies 
geleden. Dit verlies wordt echter veroorzaakt doordat meer 
partijgenoten deze steden verlieten dan er nieuw zijn gaan 
wonen. 
Een stevige winst boekten de beide Brabantse gewesten en 
Limburg. 8; 



Ledenstand per gewest per kwartaal, boekjaar 1973/1974 

Gewest 300973 311273 310374 300674 300974 

Friesland 8896 8888 9021 9144 - 9075 
G~oningen 7031 7117 7389 7680 7624 
Drente 5436 5465 5572 5675 5622 
Overijsel 6519 6618 6737 6971 6919 
Gelderland 9904 9960 10255 10548 10510 
Utrecht 5498 5650 5802 5998 5978 
Nrd.Holland Hrd. 7431 7517 7680 7938 7903 
Nrd.Holland Zd. 6762 6756 6888 7064 6957 
Zuid-Holland 15113 15213 15609 16075 15924 
Zeeland 2642 2636 2691 2764 2715 
Nrd.Brabant-West 1322 1437 1641 1811 1774 
Nrd.Brabant-Oost 1627 1677 1825 2013 2066 
Limburg 1464 1578 1651 1811 1761 
Amsterdam 8307 8421 8496 8769 8454 
Rotterdam 4990 4981 5022 5124 4967 
Den Haag 4536 4550 4589 4697 4502 
Algemene leden 138 139 142 149 275 
Adres tijd. onbekend 171 161 159 208 114 

TOTAAL 97787 98764 101169 104439 103140 
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. 
Overzicht ledenverloop, boekjaar 1973/1974 0 .... 
Gewest 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 8869 874 671 - 24 9075 + 179 + 2,-
Groningen 7031 1354 692 - 69 7624 + 593 + 8,4 
Drente 5436 541 412 + 57 5622 + 186 + 3,4 
Overijsel 6519 1022 644 + 22 6919 + 400 + 6,1 
Gelderland 9904 1686 1084 + 4 10510 + 606 + 6,1 
Utrecht 5498 947 521 + 54 5978 + 480 + 8,7 
Nrd.Holland Nrd. 7431 1030 638 + 80 7903 + 472 + 6,4 
Nrd.Holland Zd. 6762 827 622 - 10 6957 + 195 + 2,9 
Zuid-Holland 15113 2251 1496 + 56 15924 + 811 + 5,4 
Zeeland 2642 326 252 - 1 2715 + 73 + 2,8 
Nrd.Brabant West 1322 715 210 - 53 1774 + 452 + 34,1 
Nrd.Brabant Oost 1627 593 210 + 56 2066 + 439 + 27,-
Limburg 1464 602 273 - 32 1761 + 297 + 20,3 
Amsterdam 8307 1226 866 - 213 8454 + 147 + 1,8 
Rotterdam 4990 580 480 - 123 4967 - 23 - 0,5 
Den Haag 4536 533 409 - 158 4502 - 34 - 0,7 
Algemene leden 138 24 14 + 127 275 + 137 + 99,3 
Adres tijd. onbekend 171 - 284 + 227 114 - 57 - 33,3 

TOTAAL 97787 15131 9778 - 103140 + 5353 + 5,5 

1. = ledenstand per 300973 
2. = nieuwe leden 
3. = afvoeringen 
4. =verhuis-winst of -verlies 
5. = ledenstand per 300974 
6. =winst of verlies 
7. =winst of verlies in procenten 



Overzicht van het percentage leden onder de PVDA-stemmers bij de Provinciale 
Statenverkiezingen op 27 maart 1974. 

Gewest aantal uit- % van de aantal leden % van de 
gebrachte stemmen op 31-3-1974 PVDA-stemmers 
stemmen op 
de PVDA 

Friesland 93987 32,2 9021 9,6 
Groningen 108579 36,9 7389 6,8 
Drente 82221 39,8 5572 6,8 
Overijsel 140946 27,8 6737 4,8 
Gelderland 218777 27,1 10255 4,7 
Utrecht 138909 z 31,9 5802 4,2 
Nrd.Holland Nrd. 105082 30,1 7680 7,3 
Nrd.Holland Zd. 120310 29,3 6888 5,7 
Zuid-Holland 291690 30,2 15609 5,4 
Zeeland 45526 27,6 2691 5,9 
Nrd.Brabant West 84584 23,4 1641 1,9 
Nrd.Brabant Oost 103543 21,- 1825 1,7 
Limburg 84084 18,5 1651 2,-
Amsterdam 159820 38,7 8496 5,3 
Rotterdam 158984 50,1 5022 3,2 
Den Haag 90633 34,9 4589 5,1 

TOTAAL 2027507 30,- 101169 5,-

x Totaal aantal stemmen uitgebracht op oe PKU (één lijst van PVDA, D'66 en 
PPR). 

. 
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KONTRIBUTIE-INNING 

Het gemiddelde ledental bedroeg over het afgelopen boekjaar 
101060 (1972- 1973: 96.709). 
Per lid werd gemiddeld f 36,09 aan kontributie betaald. 
Over 1972 - 1973 was dit f 31,59. Het nieuwe komputerpro
gramma heeft naast de automatische incasso per giro ook de 
automatische incasso per bank mogelijk gemaakt. Het percen
tage leden dat de kontributie automatisch betaalt is mede 
hierdoor gestegen van 34.7 aan het begin van het boekjaar 
tot 47.8 bij het afsluiten van het boekjaar. Het percentage 
leden dat de kontributie nog per kwitantie betaalt daalde 
bijna in dezelfde mate van 30.3 tot 16.7. 

De totale kontributie werd gedurende het boekjaar 
1973 - 1974 als volgt geïnd: 

46.9% via automatische incasso 
38.3% via accept-girokaarten 
14.8% via kwitanties 

Verwacht mag worden dat in het volgende boekjaar het percen
tage van de kontributie dat nog per kwitantie wordt geïnd, 
zal teruglopen tot beneden de 10%. Gedurende het boekjaar 
bedroeg het kontributie-verlies bij de kwitantie-betalers 
ruim 16%. Bij de leden die de kontributie per automatische 
incasso voldoen, bedroeg het kontributie-verlies slechts 
0,5%. 

Per gewest waren de verhoudingen van de wijze van kontributie
betaling als volgt: 
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Betalingswijze per gewest M 
.-i 

Gewest automatisch giro/ accept-giro in kwitanties in 
bank in % % % 

30-9-73 30-9-74 30-9-73 30-9-74 30-9-73 30-9-74 

Friesland 24,2 43,9 31,9 30,1 43,9 26,-
Groningen 28,8 43,1 36,2 36,9 35,- 20,-
Drente 24,6 39,- 31,9 32,2 43,5 28,8 
Overijsel 31,8 50,2 35,5 34,8 32,7 15,-
Gelderland 28,2 43,4 32,9 34,2 38,9 22,4 
Utrecht 41 '5 50,9 38,9 39,8 19,6 9,3 
Nrd.Holland Nrd. 30,5 44,6 42,- 40,6 27,5 14,8 
Nrd.Holland Zd. 35,2 48,- 44,4 40,3 20,4 11 '7 
Zuid-Holland 36,4 48,- 31,8 33,4 31,8 18,6 
Zeeland 28,7 43,3 27,6 29,2 43,7 27,5 
Nrd.Brabant West 29,5 46,- 48,4 46,4 22,1 7,6 
Nrd.Brabant Oost 33,- 49,8 41,2 42,5 25,8 7,7 
Limburg 27,3 42,- 46,6 51,8 26,1 6,2 
Amsterdam 53,4 60,1 34,5 35,8 12,1 4,1 
Rotterdam 47,9 55,- 29,2 30,3 22,9 14,7 
Den Haag 48,7 56,4 32,7 32,- 18,6 11,6 

TOTAAL 34,7 47,8 35,- 35,5 30,3 16,7 



VOORLICHTING 

In januari 1974 is op het partijbureau (opnieuw) gestart 
met een afdeling Voorlichting, waarvoor twee medewerkers 
werden aangetrokken. 
Zij kregen tot taak de partijkrant PK te redigeren; een 
nieuw informatie- en dokumentatieblad voor te bereiden (doo 
integratie van De Gemeente, de Mededelingen van de Tessel
schadestraat, de Dokumentatie van de Tweede Kamerfraktie 
van de PvdA en mogelijk ook De Wegwijzer, het scholingsblad 
van het Vrouwenkontakt) . In de volgende verslagperiode zal 
hierover uitvoeriger worden gerapporteerd. 
Verder onderhouden deze medewerkers, samen met de PvdA
fraktievoorlichter in Den Haag, de perskontakten, redigeren 
zij voorlichtingsbrochures en verzorgen zij de voorlichting 
korrespondentie. 
Ook het jongerenwerk FJG en het Vrouwenkontakt kunnen een 
beroep doen op de medewerking van de beide voorlichters. 
In de verslagperiode is gewerkt aan een nota over het 
voorlichtingsbeleid van de partij. Deze nota moet nog, 
samen met een nieuw redaktiestatuut voor de partijpers, 
door het partijbestuur worden vastgesteld. 

PARTIJKRANT 

Aan het eind van de verslagperiode bestond de redaktie uit: 
Gerard Heyne den Bak, Pierre Janssens, Harry van den Bergh, 
Kees Bode, Pijkel van de Merwe, Jos Dumont, Dick Kalk, Cor 
van der Poel, Marian Spinhoven, Margreet Elings (eindredak
trice) . 

Aan het eind van de periode deelde Marian Spinhoven mee, 
dat ze tot oktober 1975 liever van haar funktie ontheven 
wil zijn i.v.m. haar studie. Cor van der Poel heeft inmidde 
meegedeeld geen redaktievergaderingen meer te kunnen be
zoeken. Hij is wel bereid als medewerker voor PK te blijven 
schrijven en anderszins PK te blijven steunen. 

In de periode januari t/m september 1974 kwam de redaktie 
~ebt maal bijeen. 
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NIEUWE VORMGEVING 

Een speciale kommissie uit de redaktie, bestaande uit: 
Cor van der Poel, Dick Kalk, Kees Bode, Jos Durnont en 
Margreet Elings, heeft zich in deze periode bezig gehouden 
met de nieuw formule c.q. vorm van PK. 
Na veel heen en weer gepraat bleek, dat deze kommissie er 
niet in zou slagen een unaniem standpunt in te nemen. Er 
vormden zich twee groepen, die ieder aan een eigen idee 
vasthielden: de ene groep stelde voor een magazine uit te 
brengen in plaats van de huidige PK, met langere artikelen~ 
de andere groep hield vast aan een krant, tabloid-formaat, 
met veel korte artikelen en een levendige opmaak. 
Het partijbestuur - voor deze keus gesteld - besloot, dat 
men eerst de mening van de leden wilde peilen. De beide 
groepen moesten ieder een nulnummer rnaken en deze beide 
nulnummers zuuden - voorzien van een uitgebreide vragenlijst 
- aan een steekproef uit het ledenbestand worden toegezonden 
(overigens werd dezelfde steekproef gebruikt, die was gese
lekteerd voor de enquête Vrede en Veiligheid onder partij
leden). De enquête moest worden bekostigd uit het bedrag 
van f 5.000,= dat op de begroting 1973/74 was uitgetrokken 
(uit het fonds bijzondere aktiviteiten) voor dit doel. 
Het was dè bedoeling, dat de enquête nog voor het eind van 
de verslagperiode - nl. omstreeks eind juli - zou worden 
gehouden. Door drukke werkzaamheden van zowel Dick Kalk als 
Margreet Elings, alsmede door ziekte van Cor van der Poel 
is dit niet gelukt. Het magazine nulnummer kwam eind september 
gereed, doch omdat het nulnummer-tabloid-formaat toen nog 
niet klaar was is de enquête uitgesteld tot het eind van 
het jaar 1974. 
Hangende de uitslag van de enquête, heeft de redaktie zich 
gehouden aan het per februari 1974 ingevoerde "cornprornisrnodel" 
(krantenforrnaat met magazine-voorpagina) en getracht zoveel 
mogelijk de aktuele politieke ontwikkeling in PK te volgen. 
Voorts heeft de redaktie geprobeerd de partijleden bij de 
inhoud van de krant te betrekken door zoveel mogelijk op te 
wekken tot het leveren van bijdragen over partij- en poli
tieke zaken, die zich in hun direkte omgeving voordeden. 
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KOMMISSIES 

Op 1 oktober 1973 was de aktiekommissie als volgt samenge
steld. 

André van der Louw 
Gerard Heyne den Bak 
Hanb Kombrink 
Flip de Kam 
Jaap van der Doef 
Berend-Jan v.d. Boamen 
Tom Stom 
Jan van Bergen 
Marijke Wuthrich 
Gerda Cabell 

- voorzitter 
- sekretaris 

werkgroep huur en sanering 
- milieu werkgroep 
- werkgroep bedrijfsdemokratisering 
- ombudsmedewerker Tweede Kamer 
- FJG 
- vormingskonsulent partijbureau 
- Vrouwenkontakt 
- notuliste 

De aktiekommissie hield zich voornamelijk bezig met de 
coördinatie van de aktiviteiten van de verschillende partij
werkgroepen. 
Zij vroeg de WBS een studie te maken van partij-in-aktie, 
in verband met het feit dat het partijbestuur het kongres 
van april 1975 voorstellen zou voorleggen over de te onder
nemen aktiviteiten. 
Deze studie van de WBS waaraan Pieter ~Jieuwenhuysen en Wim 
v.d. Bunte werkten, mondde uit in een lijvig stuk van Gerard 
Heyne den Bak over aktie en organisatie. 
De aktiekommissie besprak deze nota en bracht in september 
1974 een advies aan het partijbestuur uit. 

In de loop van het jaar 1974 bedankte Tom Stom voor het 
lidmaatschap van deze kommissie en trad Jaap Ruygers namens 
de FJG tot deze kommissie toe. 

In de vergadering van het partijbestuur van 28 maart 1974 
is ter voorbereiding van een nieuw ontwerp-beginselprogram 
een beginselprogramkommissie gekozen. Deze kommissie bestaat 
uit de leden: 

R. ter Beek, G.van Benthem v.d. Berg, H. d'Ancona, J.A.W.Burgex 
J.v.d. Doel, W. Gortzak, H.M.de Lange, A.v.d. Louw, w. Meijer, I 

L. Nauta, A. Peper, C. Poppe, J. Pronk, J. Schaefer, J. Stekeld 
burg, H.A.v. Stiphout , E.van Thijn, Th.van Tijn, J.M.den Uyl, i 
mw. H. Verwey-Jonker, A. Voortman, W.v.d. Zandschulp. , 
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Van Stiphout fungeert als voorzitter van deze kommissie, 
Gortzak als sekretaris. 

Een eerste, oriënterende bijeenkomst van de beginselprogram
kommissie vond plaats op 13 juni 1974. Daar werd besloten 
in het najaar van 1974 en de eerste maanden van 1975 een 
aantal thema's aan de orde te stellen te weten politieke 
demokratie, ekonomische demokratie, welvaartsverdeling, 
welvaartsverdeling in de wereld, de wereld als ekologisch 
stelsel, oorlog en vrede, menselijke verhoudingen, onder
wijs en vorming, maatschappelijke ontwikkeling, kulturele 
leven, besturing van de welzijnssektor, die in plenaire 
bijeenkomsten van de beginselprogramkommissie behandeld 
zouden worden, zulks ter voorbereiding op het eigenlijke 
werk. 

Op 12 augustus behandelde de beginselprogramkommissie tij
dens een zitting van een hele dag de ontwerp-diskussienota 
die door de diskussiebegeleidingskommissie•was opgesteld. In 
grove lijnen ging de beginselprogramkommissie met de nota 
akkoord, zij het dat op een aantal punten veranderingen en 
verbeteringen werden aangebracht. 
Op een volgende vergadering van de beginselprogramkommissie, 
op dinsdag lO september, is door kommissielid H. de Lange 
het onderwerp "rijkdom en armoede in de wereld" ingeleid. 

De emancipatiekommissie werd door het partijbestuur ingesteld 
in september 1973. Haar opdracht luidde, konfarm de wens 
van de kommissie Taakverdeling: "Bestudeerd zou moeten 
worden of het streven naar emancipatie kan worden verlegd 
(van het Vrouwenkontakt) naar respektievelijk partijbestuur, 
gewestelijke en afdelinqsbesturen waarin sekties voor dit doel 
alsmede voor eventueel typisch vrouwenwerk, opgericht 
zouden kunnen worden." 

Deze kommissie bestond uit: 

Aad l(osto 
Gerda Cabell 
Ien van den Heuvel 
Jantje Kieboom 
Marijke Wuthrich 
Matsy Rood 
Relus ter Beek 
Cees Roozemond 

- voorzitter 
- sekretaris 

J leden 
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De kommissie kwam een aantal keren bijeen, verrichtte wat 
graaf- en speurwerk en bracht in maart 1974 een advies aan 
het partijbestuur uit. Het partijbestuur nam dit advies 
grotendeels over, waarna ook de partijraad van juni van dat 
jaar zich achter de voorstellen schaarde. De kommissie werd 
vervolgens ontbonden. 

Naar aanleiding van een op het kongres van september 1973 
aangenomen resolutie inzake het omroepvraagstuk werd onder 
leiding van pg. J.J. Voogd een multi-mediakommissie ingestel 
De cpdracht was een multi-mediabeleid te ontwikkelen, gezien 
in het licht van technische, ekonomische en kulturele ont
wikkelingen en dedaaruit voortvloeiende gevolgen alsmede 
van een integratie in het kultuurbeleid. Bovendien diende 
de kommissie de mogelijkheden om voorlichting op het niet
materiële vlak te stimuleren, te onderzoeken. 
De kommissie werd gevormd door de leden: 

J. van de Berg,H. Bockma, E. Boshuyzen, J.L. Bordewijk, 
mw. G. Brautigam, J. Buddingh, H.H. Frese, D. Houwaart, 
W. Jungman, H. Keller, A. Kooyman, A. Kosto, H.M. Linthorst, 
E. Messer, G. Muskens, J. Nagel, J.W. Rengelink, H. Roethof, 
J. Rogier, F. Rondagh, H. Schaafsma, A. Sterman, Ph. van Tij 
J.J. Voogd, H.Th. Wentholt, H. Wigbold, R.v.d. Water. 

In de loop van de verslagperiode splitste de kommissie zich 
in een aantal sub-kommissies met de bedoeling te zijner tijà 
deelrapporten te kunnen uitbrengen. In de volgende verslag
periode zal hierover nader worden gerapporteerd. 

~2~!22!~-~!99~~=-~~-~b~!~E~2f!if 
In de verslagperiode heeft de Kommissie Midden- en Kleinbe
drijf zich, zoals ook in het verleden steeds het geval was, 
ingespannen om de leden van de Tweede Kamerfraktie, die ziet 
bezighouden met het behartigen van de belangen van degenen, 
die werkzaam zijn in de sfeer van de handel, het ambacht en 
de diensten, bij te staan in hun parlementaire aktiviteiten 
en meningsvorming. De toenemende oprechte en onoprechte 
politieke herrie die sedert het optreden van het kabinet
Den Uyl is ontstaan, is natuurlijk ook aan deze kommissie 
niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van een stuk van de kennis 
die in de kommissie over het midden- en kleinbedrijf aanwe
zig is, werd dankbaar gebruik gemaakt voor het opstellen 
van een aantal stellingen, die door de fraktievoorzitter 
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Ed van Thijn Z1Jn uitgesproken, toegelicht en verdedigd op 
het Congres van het Koninklijk Verbond van Ondernemers, dat 
in het verslagjaar werd belegd. 
Naast deze direkte politieke zaken heeft de kommissie haar 
werkzaamheden voortgezet die zij in de vorige verslagperiode 
is begonnen, t.w. te komen tot een standpuntbepaling van de 
Partij van de Arbeid ten opzichte van het vrije en partiku
liere ondernemerschap. 
Nadat enige jaren geleden voorlopig afgezien was van de 
plannen om te komen tot een grote demonstratieve bijeenkomst 
van de partij, teneinde duidelijker te rnaken welke plannen 
de PvdA heeft met het midden- en kleinbedrijf, is in over
leg met het partijbestuur besloten voorlopig alle energie te 
stoppen in een wat meer studieuze aanpak. 
Nadat enige vergaderingen hieraan waren gewijd, is besloten 
het werkterrein uit te breiden tot de gehele problematiek 
van het funktioneren van de kleinere, vrije, partikuliere 
ondernemer. Daarom werd kontakt gezocht met de fraktiekom
missie Landbouw en Visserij en met degenen die in het kader 
van de Wiardi Beekman Stichting denken over de positie van 
de vrije beroepsbeoefenaars. Voordat deze kontakten echter 
tot stand waren gekomen, was er nogal wat tijd verloren 
gegaan. 
Ondertussen was de Kommissie Midden-en Kleinbedrijf verder 
gegaan met het opstellen van een aantal deelnotities, die 
straks de bouwstenen zullen moeten gaan vormen van het uit 
te brengen rapport. Opgesteld werden notities over: 
- scholing en vorming 
- stadssanering en ruimtelijke ordening 
- de middenstand en de fiskus 
- de middenstand en sociale verzekeringen 
- de financieringsproblernatiek van het midden- en kleinbe-

drijf. 
Het ligt in de bedoeling in de loop van 1975 te komen tot 
een publikatie van bedoeld rapport, waarna het in een stu
diekonferentie aan de orde zou kunnen komen. Het lijkt de 
kommissie dat de politieke betekenis van zo'n raooort erq croot 
kunnen zijn. Zij is dan ook beslist van mening dat deze _, · 
kans niet gemist mag worden; voor de P.v.d.A. niet en voor 
het midden- en kleinbedrijf in Nederland niet. 
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. 8~9:!~~~!}1~!}~2~!22!~-
In de verslagperiode bestond de kommissie uit: 

J. Hekkelman, G.J. Heyne den Bak (voorzitter), H.J. Lacor, 
H.G. Ouwerkerk, J.A. Ruarus (sekretaris) en A.P. Schilthuis. 

De kommissie kwam vier maal bijeen ter voorbereiding van een 
aantal reglementswijzigingen, welke o.a. verband hielden met 
de inspraaksprocedure van het personeel bij de verkiezing 
van sekretaris en penningmeester, een nieuwe stemprocedure, 
het fonds voor bijzondere aktiviteiten en het terugroepings
recht. De ontwerpen m.b.t. dit laatste onderwerp waren op
gesteld door P. Janssens, de sekretaris van de Sectie 
Gemeente, Gewest en Provincie. De nieuwe stemprocedure, die 
gebaseerd was op gedachten van het vroegere pb-lid G. Klein, 
was zeer ingewikkeld en kon geen genade vinden in de ogen 
van de gewestelijke delegatievergadering. Reden voor het 
partijbestuur om dan ook wat dit onderdeel betrof, geen 
voorstellen aan de partijraad voor te leggen. 

~2~!22!~-2~~2!9!~r!!}S_ES?!!1!~~~-E~r1!j~!} 

De werkzaamheden van deze kommissie namen een aanvang in 
april 1974. Uitgangspunt was de kongresuitspraak van 14 
september 197 3, Haari.n tot uitdrukking gebracht werd dat 
onze partij overheidssubsidie noodzakelijk achtte. 
De kommissie bestaat uit de partijgenoten A. Vondeling, 
G.J. Heyne den Bak, J. van Bergen, H.A. van Stiphout, J. 
Harmsen en H.G. Ouwerkerk, die het voorzitterschap ervan 
bekleedt. 
Om het werk grondig te kunnen aanpakken heeft de kommissie 
zich verzekerd van de medewerking van Remroert Cohen, student 
aan de Centrale Interfakulteit in Delft, die in het kader 
van zijn afstuderen een skriptie zal schrijven over over
heidssubsidiëring van politieke partijen. 
Begonnen is met een inventarisatie van in andere landen 
bestaande systemen. Veel literatuur moest daarvoor worden 
doorgenomen. De kommissie is inmiddels akkoord gegaan met 
een door Cohen ingeleverde opzet van de studie. Momenteel 
wordt gewerkt aan een nota over de in andere landen bestaande 
systemen. Van andere p<rtijen is materiaal verzameld over 
hun financiële positie. Van deze gegevens is een vergelijkende 
opstelling gemaakt. Naar het zich laat aanzien zal de 
kommissie haar werkzaamheden in de loop van 1975 kunnen 
beëindigen. 
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- Door de Partij van de Arbeid en de Federatie van Jongeren
groepen van de PvdA werd in juli 1973 een kommissie in 
het leven geroepen, die de mogelijkheden zou gaan onder
zoeken van een nieuw type socialistische jeugd- en/of 
jongerenorganisatie in relatie met de PvdA. 

- De taak van deze kommissie was voorstellen (eventueel in 
de vorm van alternatieven) te doen in deze richting en 
deze voor te leggen aan een socialistisch jongerenkongres, 
door PvdA en FJG te organiseren op 8 december 1973 in 
Amsterdam. 

- De kommissie werd samengesteld uit vertegenwoordigers van 
besturen van PvdA en FJG en een tiental mensen uit bevriende 
organisaties zoals o.a. NVV-jongerenkontakt, VVDM, Moderne 
Jeugdraad, Nivon, Centrum Werkende Jongeren Alkmaar, 
Landelijke Derde Wereldwinkels. voorzitter van de kommissie 
was Andr~ van der Louw (PvdA), sekretaris was Ruud Dekker 
(FJG) • 

- De eerste voltallige vergadering van de kommissie vond 
plaats op 15 augustus 1973. In een drietal bijeenkomsten 
werd de taakopdracht van de kommissie besproken: diende 
de kommissie zich bezig te houden met de opzet van een 
nieuwe jongerenorganisatie (boven 16-jarigen) of moest 
zij haar aktiviteiten richten op de opbouw van een nieuw 
soort jeugdorganisatie (beneden 16-jarigen)? 

- In oktober 1973 werd aan het partijbestuur van PvdA het 
advies uitgebracht de diskussie over socialistische op
voeding (jeugdorganisatie) en de werfkrachtvergroting van 
de PvdA onder jongeren (jongerenorganisatie) te scheiden en 
het geplande jongerenkongres (8 december 1973) uit te 
stellen tot een nog nader te bepalen tijdstip. Het partij
bestuur ging hiermee akkoord en nog in dezelfde maand 
werden ingesteld een "Jongerenberaad" en een "Kommissie 
Socialistische Opvoeding". 

- In oktober 1973 verzoekt het partijbestuur op beperkte 
schaal een diskussie te starten over socialistische op
voeding. Een diskussiebegeleidingskommissie, waarin 
zitting hadden Willem van de Zandschulp (pb), Miehiel van 
Hasselt (WBS),Ruud Dekker (FJG),Tinie de Bruin (Vrouwen
kontakt) en Jan van Bergen vanuit de Vormingskommissie, 
start met enkele oriënterende gesprekken. 
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- In januari 1974 werd een concept-taakstelling aan het 
partijbestuur aangeboden. Taak van de KSO is de voorbe
reiding en begeleiding van een diskussie onder belang
stellende ouders van kinderen tot 16 jaar over opvoedings
vraagstukken in het licht van socialistische doeleinden. 
Deze taak houdt in de samenstelling van een nota met feite 
meningen en diskussievragen, die 1) aansluit bij wat leeft 
onder veel ouders; 2) stimuleert tot politieke aktiviteit, 
met name op lokaal niveau en 3) kan leiden tot oprichting 
van een socialistische oudervereniging in verbondenheid 
met de PvdA. · 

- De kommissie breidde zich uit met twee nieuwe leden: Tom 
van Capelleveen (a.b.o.p.) en Hemmo Vroom (nivon) en 
zette zich aan het schrijven van een diskussienota. Be
doeling is, dat er in het land diskussiegroepen geformeerd 
worden die deze nota zullen bespreken. Afhankelijk van de 
gebleken belangstelling wordt er gestreefd naar een kon
ferentie medio februari 1975 ter oprichting van een voor-
lopige oudervereniging in de PvdA. · 

- In de loop van het jaar werden verschillende stukken ge
produceerd voor de diskussienota, maar het bleek onmogelij 
om no~ voor de zomer met een eindnota uit te komen en een 
landelijke diskussie te starten in het laatste kwartaal 
van 1974. Oorzaken hiervan waren: het wegvallen van kom
missieleden in de loop van het jaar, het gebrek aan tijd 
wegens werkzaamheden ook op andere terreinen, het gemis 
van een stuk deskundigheid. 

- Op de vergadering van de kommissie in september 1974 werd 
besloten de aktiviteiten door te zetten ondanks de geringE 
vorderingen van het afgelopen jaar. Een basis voor een 
diskussienota is gelegd en de idee van een socialistische 
opvoeding is levend. 
De KSO kwam in 1973/74 zeven maal bijeen en had haar 
sekretariaat, dat voor een halve dag per week door Ruud 
Dekker werd bemand, op de Tesselschadestraat 31 in 
Amsterdam. 

- In oktober 1973 stelde de Kommissie Voorbereiding Jongerel 
kongres het partijbestuur voor zich om te vormen tot een 
kommissie di~ de partij zou gaan adviseren op het terrein 
van 1) haar werfkrachtvergroting op jongeren, 2) de ver
sterking van haar banden met groepen-belangenbeha·rtigende· 
jongeren en 3) de vergroting van haar service-taken naar 
jongeren toe. Het partijbestuur ging akkoord hiermee en 
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in december kwam het Jongerenberaad bijeen om te praten 
over zijn taakopdracht, samenstelling en werkwijze. 

- Het Jongerenberaad zal de PvdA adviseren over jongeren-
zaken via een maandel.ijkse diskussie over "jongèrenproblemen" 
Het Jongerenberaad bestaat uit vertegenwoordigers van 
PvdA, FJG en vertegenwoordigers van andere organisaties 
(zoals NVV-JC, VVDM, studentenbeweging) en/of individuen 
(leden op persoonlijke titel) uit het jeugd- en jongeren
werk. Voor e~ke bijeenkomst worden deskundigen uitgenodigd 
en vertegenwoordigers van de PvdA in Kamer en Regering. 
Voorzitter van het Jongerenberaad is Andr~ van der Louw. 
Het sekretariaat is gevestigd in de Tesselschadestraat 31, 
te Amsterdam. Sekretariaatswerkzaamheden worden gedurende 
een halve dag per week verzorgd door Ruud Dekker. 

- In januari 1974 vond een eerste bijeenkomst van het Jonge
renberaad plaats. Op deze vergadering werden de problemen 
van de werkende jongeren behandeld. In februari stond 
een diskussie over de standpunten van de VVDM op de agen
da. In maart werd gepraat over studenten- en hbo-zaken. 
De bijeenkomst van mei werd besteed aan de jongerenhuis
vesting. In juni kwam het Jongerenberaad bijeen voor de 
laatste fuaal in het seizoen 1973/74. In deze vergadering 
werd gesproken over de doelstelling van het beraad. Ge
konkludeerd werd, dat de doelstelling de PvdA van advies 
te dienen inzake a) hoe de jongeren te benaderen en b) hoe 
de problemen van de jongeren politiek verder te dragen, 
niet geheel verwezenlijkt is. Veel zaken zijn niet buiten 
het beraad gekomen en voor de PvdA is het beraad een te 
vrijblijvende zaak gebleven. Veel is er over konkrete 
dingen gepraat, weinig over een te volgen politieke lijn. 
Voorgesteld werd de bijeenkomsten van het jongerenberaad 
te scheiden in vergaderingen van een kerngroep en bijeen
komsten met een hearing-karakter. De kerngroep zal bestaan 
uit mensen die zich geïnteresseerd weten op alle jongeren
terreinen en de verschillende onderwerpen die in deze 
groep aan de orde gesteld zullen worden, dienen in samen
hang met elkaar bekeken te worden, in die zin, dat de PvdA 
daar politieke aktie op kan voeren. 
Een eerstvolgende bijeenkomst van het Jongerenberaad in 
oktober 1974 za;t hierover definitief beslissen. Algemeen 
gevoelen is, dat een beraad voortgez~t dient te worden. 
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KAMPAGNEKOMMISSIE 

- Op 1 oktober 1973 was 
kommissie als volgt: 

André van der Louw 
Gerard Heyne den Bak 
Ed van Thijn 
Kees Bode 
Tom Pauka 
Jack Gadellaa 

Bas Duyster 
Henk van Stiphout 

Gerda Cabell 

de samenstelling van de kampagne-

- voorzitter, tevens partijvoorzitter 
- sekretaris, tevens partijsekretaris 
- voorzitter Tweede Kamerfraktie 
- publiciteitsadviezen (bureau BKK) 
- presentatietraining 
- samensteller tv-programma's PvdA, 

presentatietraining 
- namens de gewesten 
- direkteur WBS, belast met het ver-

kiezingsonderzoek voor de kampagne
kommissie 

- notuliste 

Later werden Dick Kalk (de nieuwe Tweede Kamerfraktie
voorlichter), Piet Knollema (voor de ledenwerfakties) en 
JacoL Vellenga (als vertegenwoordiger van het gewest 
Friesland, op verzoek van gewest) aan de kommissie toege
voegd. Vermeld moet worden, dat laatstgenoemde nooit ge
bruik heeft gemaakt van zijn lidmaatschap van de kommissie. 
Op 1 januari trad Margreet Elings in dienst van de partij 
als redaktrice van PK en Jos Dumont kwam voor de partij
pers op 1 maart in dienst. Beiden namen zitting in de 
kampagnekommissie. 
Bij de aanvang van dit politieke seizoen zat de partij in 
de lift. Het aantal nieuwe leden steeg en de afvoeringen 
liepen terug. Mijn liefje wat wil je nog meer. De kampagne
kommissie besloot van het gunstige klimaat gebruik te 
maken en via advertenties in Vrij Nederland en de Volkskrant 
die voor ons de beste resultaten opleveren, een ledenwerf
kampagne te voeren. Daarnaast werd een begin gemaakt met 
het uitdenken van een kampagnestrategie voor de staten-
en raadsverkiezingen, die in het voorjaar van 1974 plaats 
vonden. Een inzamelingsaktie om geld voor de kampagne bij
een te brengen werd begin december in de PK gestart en 
bracht ruim 6 ton op. Dit bedrag overtrof alle verwachtingen 
en werd door onze leden opgebracht. 

- Extra druk kreeg de kampagnekommissie het toen er een olie
krisis ontstond en zij ook dit element in haar strategie 
moest inbouwen. De verwarrende afloop van de benzinedis
tributie eind januari moest worden opgevangen om te ver
mijden, dat mensen de indruk kregen dat het kabinet de 
situatie onvoldoende in de hand had. 
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- Het was al in een vroeg stadium duidelijk, dat het beleid 
van het kabinet-Den Uyl tot inzet van de verkiezingen zou 
worden gemaakt. Na een jaar regeren zou dit een eerste 
testcase worden, waarbij zou blijken hoe de kiezers het 
beleid beoordeelden. 

- De kampagnekommissie mikte op enkele positieve "krenten" 
uit het beleid en koos als voornaamste issue de inkomens
herverdeling, waarmee het kabinet een begin had gemaakt. 

- Er was een landelijke tournee van "kopstukken" gepresen
teerd door "personen bekend van radio en t.v! (Koos Postema, 
Ellis Berger, Netty Rosenfeld, Wim Bosboom). 

- Ook deze kampagne werd weer ondersteund door een komit~ 
van aanbeveling, waarin bekende Nederlanders opriepen 
PvdA te stemmen. Er kwam een uitgebreide sprekersdokumen
tatie, die werd toegezonden aan alle mensen uit de partij, 
van wie redelijkerwijs aangenomen kon worden dat zij uit
genodigd zouden worden om spreekbeurten te houden. In deze 
dokumentatie werden de belangrijkste punten van het re
geringsbeleid in het kort behandeld. 

- Verder werd er geëxperimenteerd met een speciale opkomst
bevorderingsaktie in Rotterdam konferm de werkwijze van 
de Labour Party in Engeland (canvassing). De resultaten 
hiervan waren positief, zodat de mogelijkheid niet uitge
sloten is dat wij er in komende kampagnes mee zullen wer
ken, maar deze methode vraagt erg veel mankracht van de 
partij. Het resultaat van de Statenverkiezingen was goed. 
Een winst van 2%. 

- De kampagne voor de gemeenteraden vertoonde vermoeidheids
verschijnselen. Het partijkader was nogal in beslag genomen 
door plaatselijke zaken en de landelijke bemoeienis met de 
kampagne was aanzienlijk minder. Er was ook aanmerkelijk 
minder geld beschikbaar. De kampagnekommissie was uitge
gaan van de gedachte, dat goede Statenverkiezingen de beste 
kampagne voor de raadsverkiezingen waren 

- Het verkiezingsresultaat was minder spectaculair. De PvdA 
won fors vergeleken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1970, maar bleef iets achter bij het resultaat van de 
Statenverkiezingen. Bovendien stabiliseerde het verlies 
van het CDA zich, hetgeen door hen natuurlijk werd uitgebuit. 

- Na de verkiezingen besteedde de kampagnekommissie veel tijd 
aan evaluatie van dit nogal stormachtige jaar, hetgeen geen 
overbodige luxe lijkt, want in augustus en september werd 
het duidelijk dat er na de behandeling van de Defensienota 
en de ontruiming van Dennendal een onrustiger sfeer in de 
partij ontstond. Ook daalde voor het eerst na enkele jaren 
ons ledental weer iets. De kampagnekommissie besloot deze 
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gevoelens niet te negeren en haakte erop aan in een ad
vertentie ledenwerfkampagne "Sterk ons in ons geduld", 
er zijn veel goede dingen gebeurd tijdens anderhalf jaar 
kabinet-Den Uyl, maar wij willen, dat het allemaal sneller 
gaat. 

BIJEENKOMSTEN 

Op 14, 15 en 17 januari 1974 werden er in negen plaatsen 
bijeenkomsten gehouden, waarop de partijgenoten-bewinds
lieden en enkele anderen met de mensen in het land van gedac 
wisselden over de energiekrisis en de machtigingswet en de 
ekonomische en politieke gevolgen daarvan. 
De bijeenkomsten vonden plaats in: 

Amsterdam, met als spreker: Den Uyl 
Rotterdam, " " Pronk en Klein 
Breda " Duisenberg 
Weert " Steroerdink en Van Thijn 
Enschede " Meijer en Van der Hek 
Arnhem , " Van Kernenade 
Leeuwarden, " Polak 
Utrecht " Van Dam en Van der Louw 
Meppel " Irene Vcrrink 

KONGRESSEN 

Op zaterdag 16 januari 1974 vond in het Turfschip te Breda 
het verkiezingskongres ter vaststelling van het raads- en 
statenprogram plaats. Met name het opnemen van de mogelijk
heid een terugroepingsprocedure van een voor de partij 
gekozene in gang te kunnen zetten, trok alom de aandacht. 
De bedoeling van de op het kongres aanvaarde opzet is nog 
eens duidelijk te stellen, dat raads- en Statenleden op een 
lijst van de partij zijn gekozen om uitdrukkelijk volgens 
een vooraf aan de kiezer bekendgemaakt program te handelen. 
Het program js ih druk verschenen en de overige besluiten z: 
opgenomen in de politieke verslaqen van het partiibestuur o~ 
äe perioae april 1~73 - JU september 1974 

PARTIJRADEN 

In de verslagperiode kwam de partijraad drie maal bijeen. 
Onderstaand volgt alleen de verslaggeving over de organisa
torische en financiële zaken; voor de politieke verslaggevi 
verwijzen wij naar. de verslagen van het partijbestuur over 
1972/1974. 
15 juni 1974. Op deze partijraad werd uitvoerig gediskussie 
over het rapport van de emancipatiekommissie. De kommissie 
was ingesteld naar aanleiding van een aanbeveling van de 
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kommissie taakverdeling "om te bestuderen of het streven 
naar gelijkheid (emancipatie) kan worden verlegd naar 
respektievelijk partijbestuur, gewestelijke en afdelings
besturen, waarin secties voor dit doel, alsmede voor even
tueel typisch vrouwenwerk." Aan het slot van de bespreking 
stelde de partijraad zich met grote meerderheid achter de 
konklusles uit het rapport, "dat de vrouw maatschappelijk, 
hoewel formeel gelijkberechtigd, in feite bij de man is 
achtergesteld. De oorzaken hiervan zijn zo diepgeworteld en 
het nadelig effekt voor de vrouw over zoveel gebieden van 
het maatschappelijk leven verspreid, dat gerichte aandacht 
van de partij geboden is." 

Met grote meerderheid van stemmen werd de volgende motie 
van het gewest Utrecht aanvaard: 

De Partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 15 juni 1974, 
dringt er ten sterkste bij het kabinet-Den Uyl en zijn 
ministers en staatssekretarissen op aan, dat in alle 
niet-departementale kommissies die door een of meer 
bewindslieden worden ingesteld, en in ieder geval in 
die kommissies die voor de emancipatie van de vrouw van 
betekenis kunnen zijn, zoals de kommissie Open School, 
vrouwen worden benoemd, 
~n gaat over tot de orde van de dag. 

Met kleine meerderheid van stemmen werd de volgende motie 
aanvaard: 
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De Partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering 
bijeen te Utrecht op 15 juni 1974, 
kennis genomen hebbend van het rapport van de emancipatie
kommissie, 
overwegende 
- dat overeenkomstig Keerpunt '72 "man en vrouw op ge

lijkwaardige wijze deel dienen te hebben aan het 
maatschappelijk leven", 

- dat de Partij van de Arbeid streeft naar een recht
vaardiger verdeling van inkomen, kennis en macht voor 
alle mensen, dus ook vrouwen, 

- dat derhalve aan het streven naar een evenredige 
participatie van vrouwen in het maatschappelijke en 
politieke leven en in het werken binnen de partij 
daadwerkelijk steun verleend moet worden, 



- dat evenwel tot op heden, zoals uit de begrotings
cijfers voor het jaar '74/'75 blijkt, binnen de Partij 
van de Arbeid nauwelijks sprake is van een bewust, 
aktief en progressief emancipatiebeleid, gericht op 
vrouwen, 

is van oordeel dat de volgende maatregelen genomen 
moeten worden als een eerste aanzet tot een werkelijk 
emancipatiebeleid: 
1. Aan de dotatie aan de WBS wordt de voorwaarde ver

bonden, dat dit instituut overgaat tot de oprichting 
van een sektie vrouwenemancipatie. 

2. Van de twee voorlichters, die de Partij van de Arbeid 
in dienst heeft, wordt er êén gedeeltelijk vrijge
maakt voor werk ten behoeve van vrouwen. 

3. Zodra vorming en scholing door politieke partijen 
gesubsidieerd wordt door de rijksoverheid, wordt de 
daardoor ontstane ruimte op de begrotingspost "vorming 
en scholing" gebruikt voor vorming van vrouwen en 
jongeren, volgens een nader vast te stellen verdeel
sleutel. 

4. Het partijbestuur stelt een onderzoek in naar de 
vraag of er meer funkties in de partij in de toekomst 
bezoldigd dienen te worden en gaat na welke funkties 
uF grond van de vereiste werktijd daarvoor het eerst 
in aanmerking komen en verwerkt de resultaten hiervan 
in de voorstellen voor de begroting 1975/1976. 
Hierbij dienen ook de huidige bezoldigde funkties en 
de vergoedingen in de partij op basis van vergelijkend 
onderzoek ter diskussie te staan. 

Na beantwoording van een aantal vragen werden de organisa
torische en financiële verslagen goedgekeurd en werd aan de 
penningmeester onder dankzegging dêcharge verleend. 
T.a.v. de pensioenregeling van de bezoldigde bestuurders 
werden de volgende maatregelen goedgekeurd. 

1. Gelijke financieringsmethode voor het weduwenpensioen 
als voor het ouderdomspensioen. 

2. Optrekken van het weduwenpensioen van 60 tot 70% van 
het ouderdomspensioen met gelijktijdige verlenging 
van de duur van het wezenpensioen tot 27 jaar voor 
studerende en/of invalide kinderen. 

3. Opnemen in de aanvullende verzekering om het verschil 
tussen AOW-uitkering voor gehuwden en ongehuwden te 
overbruggen. 

4. De eigen bijdragen van betrokkenen te verhogen van 
2 tot 3% 
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De salarisregeling voor bezoldigde bestuurders inklusief 
vakantietoeslag werd met ingang van 1 januari 1975 vastge
steld op 80% van de schadeloosstelling voor Tweede Kamer
leden. Onder schadeloosstelling wordt verstaan het bedrag 
dat aan de Tweede Kamerleden wordt toegekend zonder dat 
rekening is gehouden met allerlei bijkomende vergoedingen. 

De door het partijbestuur voorgestelde begroting 1974/1975 
werd ongewijzigd vastgesteld. Hierin is voor het eerst op
genomen het Steunfonds Internationale Solidariteit dat als 
doel heeft financiële steun te geven aan socialistische 
partijen in landen waar deze verboden zijn of het erg moei
lijk hebben, bijvoorbeeld in Griekenland, Chili en Spanje. 
Besloten werd voor dit fonds een extra kontributieverhoging 
door te voeren. Voor 1974 - 1975 werd de volgende kontributie
regeling vastgesteld: 

Groep leden met een inkomen 

I Lager dan f 9.000,= per jaar 
II Tussen f 9.000,= en f 14.000,= p.j. 

III Tussen f 14.000,= en f 17.500,=p.j. 
IV Tussen f 17.500,= en f 22.000,=p.j. 

V Tussen f 22.000,= en f 30.000,=p.j. 
VI Tussen f 30.000,= en f 38.500,=p.j. 
VII Boven f 38.500,= p.j. 

kontributie per 
kwartaal 

f 3,85 
f 7,70 
f 10,75 
f 14,60 
f 25,50 
f 36,25 
f 51,00 

Ten aanzien van de afdelingen en gewesten werd de volgende 
afdrachten-regeling vastgesteld: 

A. De afdelingen in de landelijke gewesten ontvangen: 
1e een vloerbedrag van f 50,= (f 12,50 per kwartaal). 
2e per lid f 5,20 (f 1,30 per kwartaal). 

B. De 
1e 
2e 
3e 

landelijke ~ewesten ontvangen. 
een vloerbe rag van f 13.500,= (per kwartaal f 3.375,=). 
per lid f 1,80 (f 0,45 per kwartaal). 
per lid f 0,80 (f 0,20 per kwartaal) voor de afdelings
aktiviteitenpot. 

C. De stedelijke gewesten (Amsterdam, Oen Haag en Rotterdam) 
ontvangen: 
1e een vloerbedrag van f 13.500,= (per kwartaal f 3.375). 
2e per afdeling f 50,= (per kwartaal f 12,50). 
3e per lid f 7,80 (per kwartaal f 1,95). 

De partijraad besloot ~erder op voorstel van het partijbestuur 
de verwacht inkomsten van f 200.000,= over 1973/1974 van 
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het Fonds voor Bijzondere Aktiviteiten gedurende het boek
jaar 1974/1975 als volgt te besteden: 

Beheer f 20.000,= 
40.000,= 

9.000,= 
9.000,= 

11.500,= 

Opbouwwerk 
Jongerenaktie en Vorming 
Vrouwenakties 
NIPO-onderzoeken 
Bedrijfsdemokratisering 
Politieke teams 
Garantie Vrouwenkontakt 
Sektie G.G.P. 
Event. te besteden reserve 
Reservering t.b.v. 2e Kamerverkiezingen 

Totaal 

9.000,= 
21.500,= 
15.000,= 
10.000,= 
5.000,= 

50.000,= 

f 200.000,= 

* De inkomsten van het fonds komen voornamelijk van partij
genotén die namens de partij een vooraanstaande funktie 
in het openbaar bestuur bekleden. 

Tijdens de behandeling van de begroting werd de volgende 
motie-Andriessen aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid bijeen te 
Utrecht op 15 juni 1974, heeft vastgesteld dat: 
a. de kontributie-afdracht aan de afdelingen gebaseerd 

is op een bedrag per lid; 
b. de verdeling van de kongreskosten eveneens gebaseerd 

is op een bedrag per lid; 
Stelt daarom voor met ingang van het volgende kongres df 
tweejaarlijkse kongreskosten niet meer te verdelen over 
de afdelingen, maar op de staat van baten en lasten van 
de partij op te nemen en zonodig met deze lasten rekenir 
te houden in een afdracht aan de afdelingen. 

Voorts werden het winterwerkschema 1974/1975, alsmede een 
aantal voorstellen konferm het pre-advies vastgesteld, ter~ 
de behandeling van een aantal andere voorstellen werd ver
schoven naar de septemberpartijraad. 

20 en 21 september 1974 
Tijdens deze partijraad werd op 21 september besloten de 
verwachte meeropbr.engst van de kontributie 1973-1974 als 
volgt te bestemmen: 
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1. Aanloopkosten kaderblad f 35.000,= 
2. Reserve bijzondere bestemmingen 50.000,= 
3. Reservering aanschaf apparatuur 35.000,= 
4. Reserve inventaris 20.000,= 
5. Reserve bijzondere verplichtingen 60.000,= 

personeel 
6. Toevoeging kapitaal 60.000,= 

Totaal f 260.000,= 

In verband met een tweetal beslissingen van de junipartij
raad (t.w. het rondzenden van een ledenbrief en het niet 
meer hoofdelijk omslaan van de kongreskosten over de afde
lingen), die konsekwenties hadden voor de toen vastgestelde 
begroting, besloot de partijraad de eindcijfers van de be
groting 1974-1975 als volgt te wijzigen: 

Oorspronkelijk geraamde 
inkomsten 
Minder afdracht afdelingen 
Meer opbrengst kontributie 

Inkomsten 

Oorspronkelijk geraamde 
uitgaven 
Meer uitgaven diverse 
kosten 
Verhoging reserve kongres 

Uitgaven 

f 76.800,= 
- 30.000,= 

f 30.000,= 

- 76.800,= 

f 2.792.100,= 

106.800,= 

f 2.792.100,= 

106.800,= 

Ook stelde de partijraad een aantal reglementswijzigingen 
vast, waaronder het belangrijke artikel over het terug
roepingsrecht van zowel dagelijkse bestuurders als fraktie
leden van staten en gemeenteraden. 

Voorts besloot de partijraad om, in afwachting van een 
reglementaire herziening van de kongresprocedure, zijn goed
keuring te hechten aan een van het reglement afwijkende 
procedure in die zin, dat de amendementen op de voorstellen 
rechtstreeks aan het partijbestuur zouden worden gezonden en 
de gewestelijke vergadering als zeef zou worden gebruikt voor 
het beoordelen van het voorlopige voorstel van het kongres
presidium m.b.t. de afhandeling van de agenda. 
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VERKIEZINGEN 

In aansluiting op hetgeen daarover in het verslag van de 
karnpagnekommissie al aan de orde is geweest, valt over de 
karnpagnes voor respektievelijk de staten- en raadsverkie
zingen nog het volgende te vermelden. 

Op het partijtestu~rsweekend van 18 en 19 januari 1974 werden 
- na voorbereidend werk van de karnpagnekommissie - de stra
tegie en taktiek voor de statenkarnpagne in grote lijnen uit
gestippeld en vastgesteld en werd het thema "PvdA kiezen is 
eerlijk delen" gekozen. 
Vanaf die tijd kwam de karnpagnekornrnissie wekelijks bijeen, 
terwijl de laatste weken door een aantal mensen uit de 
kommissie die samen het karnpagnebureau vormden in dagelijkse 
vergaderingen werd gepoogd de vele karnpagne-touwtjes zo goed 
mogelijk aan elkaar te knopen. 
Vanaf half januari konden ook Kees Bode en Joke Kernper van 
het bureau BKK volledig voor de kampagne worden ingezet; een 
situatie die tot en met de raadskarnpagne zou voortduren en 
waarvan de partij veel vruchten heeft kunnen plukken. 
In de kampagnetijd was er sprake van een regelmatige en goede 
samenwerking met bestuurders en medewerkers van de VARA, die 
hun nut voor het karnpagnewerk duidelijk hebben bewezen. 
Een element waaraan in de statenkampagne grote aandacht werd 
besteed, vormde de kontakten met de gewestelijke karnpagne
komrnissies. In een aantal vroegtijdig gestarte regionale bij
eenkomsten werden zowel de grote lijnen van de kampagne als 
met name een fors aantal praktische zaken van a tot z door
gesproken. 
Ook de verspreiding van het verkiezingsmateriaal vond via de 
gewesten plaats. Dat verliep hier en daar niet vlekkeloos, 
naar in het algemeen toch zonder al te uitbundige moeilijk
heden, vooral dankzij het eindeloos gezwoeg en getob van de 
gewestelijk sekretarissen en hun mede-bestuurders. 
\~at een gigantische klus die verspreiding moet zijn geweest, 
blijkt uit het volgende overzicht van het uitgezette materiaal: 

Affiches 

groot 59 x 87 
klein 38 x 56 
utrecht groot 
utrecht klein 

Totaal 

16.500 
70.500 

1.000 
7.500 

95.500 
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Folders 

provinciale folders (incl.Utrecht) 
algemene folder 
huurfolder 
vrouwenfolder 
extra PK's 
laat·ste dag (deurhangers) 
prentbriefkaarten 

Totaal 

Stickers 

Stickers voor tram Amsterdam 

Bus-affiches 

PvdA kiezen is eerlijk delen J b d 
vrouwen a ges 

ballonnen 

860.000 
80.000 

300.000 
20.000 

250.000 
1. 500.000 

450.000 

3.460.000 

3.000 

450 

8.500 

50.000 

De kontakten met de afdelingen verliepen, behalve via de 
gewesten, vooral d.m.v. het informatiebulletin "Partij in 
alle staten" (Pias), dat regelmatig verscheen en waarin 
vooral ook aan de opkomstbevordering veel aandacht werd 
besteed. 
M.b.t. die opkomstbevordering is al gewezen op het "Rotter
damse experiment". Daarnaast werden vanuit de Tesselschade
straat de laatste paar dagen voor de verkiezingsdag 
bustochten georganiseerd naar het Zuiden, het Oosten en 
Noord-Holland-Noord, waar samen met de ter plekke aktieve 
partijgenoten een aantal wijken huis-aan-huis werd 
"bewerkt". 
Bovendien werden door Gerda Brautigam, mevr. Chr. de 
Ruyter-de Zeeuw en Theo Eerdmans een groot aantal afdelingen 
telefonisch benaderd, teneinde op opkomstbevordering aan 
te dringen. 
Hierboven werden al gememoreerd de landelijke toernee
bijeenkomsten, de sprekersdokumentatie en het komité van 
aanbeveling. Ter kompletering van het beeld van de staten
kampagne verdienen nog vermelding de zeer inten~ieve 
sprekerskoördinatie, de coachings- en presentatie-aktivi
teiten van een groepje kreatieve mensen rondom Tom Pauka, 
de verkiezings-PK, die gretig aftrek vond (250.000 extra 
exemplaren) en de landelijke laatste-dag-advertentie, die 
geheel in het teken stond van de inkomensverdeling. 
De statenkampagne werd feestelijk afgerond tijdens de 
uitslagenavond in Eindhoven die werd gepresenteerd door 
Ellis Berger en waar zowel Rob de Nijs als Joop den Uyl 
een breed publiek in hun ban hielden. 



Gemeenteraden -------------
De kampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen droeg uit de 
aard der zaak een veel minder landelijk karakter. Wel werder. 
ook nu weer vanuit Amsterdam een aantal "diensten" aan het 
land verleend. 
In de eerste plaats moet in dit opzicht worden gewezen op 
de materiaalvoorziening, die in verband met de veelheid van 
wensen nog aanzienlijk ingewikkelder was dan bij de staten
kampagne. Treffend wordt dit aangetoond door de stand van 
de bestellingen aan het eind van de (officiële) besteltermi~ 

Stand van de bestellingen op 24 april 1974 

Affiches 

!:2~~:!: 38 x 56 -------
1 13.740 
2 8. 017 
3 2.895 
4 1.510 
5 1.165 
6 504 
7 358 
8 200 
9 

10 
blanco 60 

Totaal 28.449 

!h~!!.l~ 
1 20.215 
2 9.220 
3 1. 290 
4 1.640 
5 650 
6 412 
7 8 
8 600 
9 

10 500 

34.535 

59 x 87 -------
3.070 
2.254 

753 
660 
350 
442 
120 
130 

20 

7.799 

7.147 
6.150 

430 
925 
400 
325 

8 

300 
300 

16.012 

89 x 118 --------
2.407 
2.312 

467 
470 
204 
208 
165 

80 

6.313 

totaal affiches: 93.108 

ballonnen: 146.265. 
folders 68.230 
badges 4.645 
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Door nabestellingen lagen de uiteindelijke aantallen hier 
nog boven. De bestellingen verliepen geheel via bureau 
BKK en vooral Joke Kernper heeft dat geweten. 
Daarnaast konden de afdelingen gebruik maken van een centrale 
drukservite in Amsterdam, waar tegen zeer geringe kosten het 
"eigen" afdelingsmateriaal kon worden vervaardigd. Van deze 
drukservice is een overvloedig gebruik gemaakt 
De dienstverlening kende voorts bekende aspekten als centrale 
sprekerskoördinatie, tournee-bijeenkomsten, sprekersdokumen
tatie en informatie-bulletin ("Goede Raad is Rood"). 

In het kader van de tournee-bijeenkomsten trad Den Uyl op 
~~n avond op in Maastricht en in Amsterdam: een perfekt 
georganiseerde vliegreis ~aakte dit mogelijk. 
Tenslotte verdient nog aandacht de zogenaamde lijsttrekkers
dag die op 4 mei in de Markthallen te Amersfoort werd ge
organiseerd. Een paar honderd lijsttrekkers en kampagneleiders 
woonden deze dag bij. Ze werden vergast op achtereenvolgens 
een politieke en organisatorische inleiding en konden 's middags 
groepsgewijs diskussiëren over enkele korte filmpjes over 
"moeilijke" gemeentelijke kwesties, van snijdend kommentaar 
voorzien door Wim Bosboom. Dit middag-gedeelte was intensief 
voorbereid door het presentatie-team van Tom Pauka es. 
Andr~ van der Louw rondde deze suksesvolle dag - die ook 
benut werd voor (soms al te letterlijk) meenemen van ver
kiezingsmateriaal - af met een politieke uitleiding, die 
tegelijk de start vormde van de kampagne. 

De landelijke kosten van be~de kampagnes bedroegen f 863.615,46 
(t.w. f 708.753,80 voor de Statenverkiezingen en f 154.861,66 
voor de raadsverkiezingen) . 
Deze kosten werden bestreden uit de reserveringen in het ver
kiezingstands en uit de gulle gaven van vele duizenden 
partijgenoten. 
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~~!2~!L!S2~~! 
De kandidaatstellingsprocedure voor de Groepen I (Noord
orabant, Zeeland, Utrecht, Limburg) en III (Noord-Holland 
en Friesland) vond voor het ~erst gedecentraliseerd plaats 
en startte reeds in het najaar van 1973. 
Van de mogelijkheid om zichzelf te kunnen aanmelden als ge
gadigde, een nieuwigheid in het kandidaatstellingsreglement, 
is in bescheiden mate gebruik gemaakt. 
De kandidatenlijsten luidden als volgt: 

Groep I: J.B. Broeksz 
A. ~1ater 

M.C. Verburg 
N. Tummers 

Groep III 

C. v.d. Heuvel-de Blank 
C.J. van de Rakt 
H. Buffart 
J. Mol 
~~- Tunders 
E.A. van Stiphout 
J. van der Zee 
J.J. van der Wel-Beije 
R.N. Brummelkamp 
C.J. Snijders 

Noord Holland: \v. Kweksilber 
E. Steenbergen 
C.A. Koopman 
A. Kloos 
H. de Boer- ~~ '.!l.r.cona 
C. de Cloe 
H. Oskamp 
H. van den Bergh 
B. Uythof 
S.E. Steigenga-Kouwe 
V. Halberstadt 
F. Uyen 
E. de Vrieze 
C. van den Heuvel-de Blank 
T. Stom 
s. van der Ploeg 
J. Coerse 
R. van Bodegraven 
R.O. Battes 
J.B. Broeksz 
J. Muelink 
H.A. van Stiphout 
H. Boererna 36. 



Groep III 
Friesland: J.H. Zoon 

D. Beeksma 
K. Sikkema 
F.J. Kram 
J. Spiekhout 
P. Bonnema 
G. Rombout 
T.H. oesterwijk 

Zoals bekend, worden de Eerste Kamerleden door de leden van 
de Provinciale Staten gekozen en is er via enorm veel reken
werk - waarbij ook betrokken moet worden de (te verwachten) 
opstelling van de andere partijen en het eventueel splitsen 
van de kandidatenlijsten - èn het geven van het juiste stern
advies aan de Statenleden van te voren min of meer te bepa
len op hoeveel zetels de partijen kunnen rekenen. 
Voor ons heeft pg. W.Th. de Jong uit Den Haag dit karwei 
verricht. Het partijbestuur wil ook graag op deze plaats 
zijn dank en waardering uitspreken voor de wijze, waarop 
De Jong dit werk heeft verzet. 
Het aantal Eerste Kamerleden voor de partij kwam na de ver
kiezingen op 3 juli 1974 van 18 op 21 leden. 
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AK~IES 

~~E~gE2~~-E~gE!i~§g~2~E~~!2~E!~g 
Gedurende de eerste maanden van het verslagjaar hield de 
adviesgroep bedrijfsdemokratisering, bestaande uit de 
leden G. van Bakel, H.C. Dekker, J.C. v.d. Doef, P.A. Faber, 
M. Fokkens, c. de Groot, P. van Halewijn. E.E. Kling, C.A. 
Koopmans, M. de Leeuw. P. Mentzel, B. Peper, C. Poppe, W. 
van Roeden, H. Roethof, G.L. Sporre, J. Stekelenburg, J.A. 
Ultzen en J. van de Woord zich onledig met de voorbereiding 
van een konferentie "Bedrijfsdemokratisering, theorie en 
praktijk". Deze werd in april '74 op Woudschoten in Zeist 
gehouden. De rond 80 deelnemers waren op verschillende 
manier bij het onderwerp betrokken: als lid van ondernemings 
raad of dienstcommissie, als vakbondsbestuurder, als lid van 
een vertegenwoordigend lichaam, als partijbestuurder of als 
personeelsfunktionaris in bedrijf of instelling. 
De deelnemers waren algemeen van oordeel, dat het onderwerp 
bedrijfsdemokratisering een partij-aktiviteit behoort te 
zijn. Besloten werd de~aterie'vanuit de werkplek'te benadere 
Als vorm werd de platformbijeenkomst gekozen. 
Na de zomervakantie werd een begin gemaakt met het organise
ren van platformbijeenkomsten op een beperkt aantal plaatsen 
In Amsterdam, Den Haag, de IJmond en Utrecht werden groepen 
belangstellenden gevormd, die zich met de voorbereiding in 
hun streek gingen bezighouden. Het is de bedoeling om, op 
grond van de opgedane eerste ervaringen, de bedrijfsdemokra
tisering tot een aktiviteit in alle gewesten te verheffen. 

~~E~gE2~2-Y2!~2h~!2Y~2~!~g (vroeger wkgr. Huur en Sanering) 

Het jaar 1974 is voor de werkgroep volkshuisvesting niet 
onopgemerkt voorbijgegaan. Het heeft over het algemeen in 
het teken gestaan van de omschakeling van oppositiepartij 
tot regeringspartij. Dit kwam vooral tot uiting in de stra
tegiebepaling van de werkgroep en de koördinatie die daar
voor nodig is tussen partijbestuur, fraktie en werkgroep. 
Doordat een en ander niet naar ieders wens verliep, waren 
er nogal wat moeilijkheden intern, die ertoe geleid hebben 
dat er een wisseling van medewerkers heeft plaatsgevonden. 
De hoofdoorzaak hiervan was wel, dat er absoluut onvoldoen
de kommunikatie bestond tussen de verschillende organen en 
het juiste kontakt tussen werkgroep en bewindslieden niet 
funktioneerde. 
Hierover zijn in het afgelopen jaar verschillende harde no
ten gekraakt, waarbij men elkaar zeker niet gespaard heeft. 
Dit alles kwam tot uiting bij de behandeling van de Nota 
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Huur- en Subsidiebeleid van dit kabinet. Door de slechte 
kommunikatie tussen bewindslieden, partijbestuur en werk
groep ontstonden er vele misverstanden, wat ertoe leidde 
dat er een zeer gespannen verhouding ontstond. Vooral het 
onbekend zijn met de doelstellingen waarop de Nota, gebaseerd 
was, veroorzaakte nogal wat wrevel en de interesse van het 
partijbestuur voor de werkzaamheden van de werkgroep heeft 
ook niet bijgedragen tot een goed funktioneren. 
Door al deze moeilijkheden was de ontbinding van de werkgroep 
niet denkbeeldig, maar gelukkig is er te elfder ure een wij
ziging gekomen, zodat we het jaar niet helemaal negatief be
hoeven af te sluiten. 
De belangrijkste aktie naar buiten van het afgelopen jaar 
was ontegenzeggelijk de bespreking met de gewesten van de 
Nota Huur- en Subsidiebeleid. In Arnhem, Amersfoort, Breda, 
Haarlem en Groningen werden met ombudslieden en gemeente
raadsleden beleidsbepalende besprekingen gevoerd, aan de 
hand waarvan het advies aan fraktie en partijbestuur werd 
samengesteld. Dat een en ander geen eenvoudige zaak was, 
bleek wel uit het feit, dat er daarna nog een landelijke 
vergadering noodzakelijk was, waar uiteindelijk een dokument 
werd samengesteld dat aan het partijbestuur werd aangeboden. 
Partijbestuur en bewindslieden vonden het hierna noodzakelijk 
om samen de strategie te bespreken. Deze vergadering die door 
een groot aantal ombudslieden en raadsleden werd bezocht, 
vond plaats op 7 december 1974, vlak voor de behandeling van 
de Nota in de Tweede Kamer. Ondanks de vele kritiekpunten die 
de vergadering in de Nota aanwezig vond, kwam hier uiteinde
lijk toch zeer sterk tot uiting dat het volkshuisvestings
beleid een der pijlers is, waarop een nieuw beleid zal moeten 
steunen en dat het onaanvaardbaar zou zijn als hieraan nog 
meer konsessies zouden worden gedaan. 
De staatssekretarissen Marcel van Dam en Jan Schaefer wisten 
na afloop van deze vergadering hoever ze konden gaan en dat 
zij gesteund werden door dat deel van de partij, dat gerekend 
mag worden zich min of meer te verdiepen in de volkshuisves
tingspolitiek, als het ging om de konsekwentles van het on
aanvaardbaar over een vijftal opgestelde punten. 
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is dit dan ook wel 
tot uiting gekomen en is er, tijdens de voorpostengevechten 
die daar geleverd zijn, gebleken dat de PvdA niet met zich 
laat spelen. Nu aan ons de taak ervoor te zorgen dat in het 
komende jaar deze lijn wordt doorgetrokken, zodat een zo 
belangrijk stuk politiek als de volkshuisvesting voor de 
kiezers naar belofte wordt ~aargemaakt. 
Dit zal naast het demokratiseren van het wonen en de organi
satie van de huurders de belangrijkste taak zijn voor het 
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komende jaar. Hiervoor zal het noodzakelijk Z1Jn, dat er 
een politiek wordt gevoerd die gedragen wordt door de hele 
partij en daarom zullen afdelingen en vooral raadstrakties 
zich achter deze landelijke politiek moeten opstellen, zodat 
we een gesloten front rnaken tegenover die groeperingen, die 
nog steeds meer heil zien in het beleid van voorgaande kabi
netten. De strijd met AR en KVP in de Kamer om de 8% was 
hiervan een schoolvoorbeeld; zij wilden via een interimwetje 
de jaarlijkse huurverhogingen maar vast tot 9% opvoeren. 
Al met al is het gee,n eenvoudig jaar geweest, maar door alle 
strijd die we dit jaar intern gevoerd hebben, dachten we dat 
het komende jaar vruchten zou kunnen gaan afwerpen. 
De samenstelling van de werkgroep was in januari 1974: 
Voorzitter: Hans Kombrink 
Sekretaris: John Pieters 
Leden: Tineke Schilthuis, Nora Salornons, Henk Langenakker, 

André Thornsen, Jaap Heemskerk, Arie de Graaf en 
Jaap Groenhof. 

Tussentijds afgetreden: Tineke Schilthuis en Jaap Heemskerk 
Tijdelijk aangetrokken, nog te benoemen door het partijbe
stuur: Ina Muller en Rob Vriese 

Ornbudswerk ----------
Het ornbudstearn werd in d~ze verslagperiode in haar persone
le samenstelling niet gew~jzigd. Jakob Vellenga bleef funk
tioneren als voorzitter en Siepie Langedijk als vice-voor
zitter. De medewerker van het team B.J. v.d. Bocmen vertrok 
per 1 augustus 1974 en werd opgevolgd door Rob de Vries. 
Veel aandacht werd in deze verslagperiode (uiteraard) weer 
besteed aan de behandeling van individuele gevallen. Een 
kwantitatief en "kwalitatief" overzicht (lopend vanaf 1 
augustus 1973 t/rn 1 augustus 1974) geeft inzicht in hoe
veelheid en aard van de behandelde gevallen. Dit overzicht 
volgt hieronder. 

Totaal aantal lopende zaken in deze periode: 140 
Periode: 1 augustus 1973 - 1 augustus 1974 

Over4icht naar soort zaken: 

Sociale verzekering 
Huisvesting 
Bijstand 
Ontslag 
Pensioenen 
Schoolzaken 
Belastingen 
Verzekeringskwesties 

25 
26 
14 

7 
7 
5 
5 
5 
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Proceskwesties 
Militaire dienst 
Huurzaken 
Arbeidskwesties 
Verlenging rijbewijs 
Emigratie 
Kampeerkwesties 
Leningen 
Uitwijzing 
Verblijfsvergunning 
Erfenis 
Naamsverandering 
Aansluiting huis op gasnet 
Telefoonkostenvergoeding 
Faillissement 
Oneens met parlement 
Bestemmingsplan 
Onder curatelestelling 
Kleine zelfstandigen 
Adoptie 
Drugs 
Onteigening 
Sluiten longafd. ziekenhuis 
Plaatsing in ziekenhuis 
Uit ouderlijke macht 
Financiën 
Justitie 
Kinderbijslag 

Totaal 

4 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

140 

In de periode augustus 1973 t/m april 1974 zijn door B.J. 
van den Booroen 187 zaken afgehandeld. De verschillende 
soorten zaken, vermeld met het behaalde resultaat, zijn de 
volgende: 

Probleem Aantal --------
Sociale verzekering1} 28 
Huurzaken 21 
Huisvesting 19 
Bijstand 17 
Verstrekken van 
informatie 17 
Belastingen 9 
Studiebeurs e.d. 9 
Pensioenen 7 
Echtscheiding + 
alimentatie 5 
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11 
11 

4 
5 

17 
4 
2 
2 

Niet 

9 
7 
6 

5 
2 
6 

6 6 

4 
4 3 
5 

3 

Afloop 
Onbekend 

3 
1 
3 



Niet· Afloop 
Probleem Aantal Qw:~!~~~ ~w~!~~~ Verwezen onbekend -------- -------- --------
Procesprocedures 6 6 
Verblijfsvergunning 4 2 1 
Ontslagkwesties 4 3 
Vrijstelling van 
omroepbijdrage 3 3 
Faillissement 2 2 
Ontheffing op 
bestemmingsplan 2 2 
Sollicitatie 2 2 
Distributie m.b.t. 
autoloze2zondag 2 1 1 
Diversen ) 30 6 17 5 2 

Totaal resultaat 187 66 81 29 11 

In procenten 100% 36% 42% 16% 6% 

Noten: 
1) Gevallen m.b.t. sociale verzekering zijn nog te splitsen in: 

Niet Afloop 
Aantal ~~!~~! ~e2~!~~! ~~~~~~~~ onbekend --------

W.A.O. 8 2 4 2 
w.w. 4 2 
A. O.W. 4 3 1 
Diversen 12 4 4 3 1 

28 11 9 5 3 

2) Diversen: dit zijn zaken die slechts één keer voorkomen. 

Uit het overzicht blijkt, dat huisvestingszaken en proble
men op het gebied van de sociale verzekering en bijstand de 
"topics" waren. Gedurende een drietal maanden heeft Rudrner 
Dalstra als stagiaire van de H.E.A.O. te Arnhem bij het om
budsteam gewerkt. Hij besloot zijn stage met een uitvoerig 
verslag, dat zowel zijn werkzaamheden voor het team beschreef 
als een aantal neutrale inhoudelijke oordelen over de werk
wijze gaf. 
Als een subkommissie van het ornbudsteam funktieneerde ook 
deze verslagperiode de kornrnissie-Limburg, die speciaal is 
ingesteld door aanmelding van een groot aantal zaken uit het 
zuiden, met name betrekking hebbend op het funktioneren van 
het plaatselijk bestuur. De kommissie heeft een aantal test
cases op het ministerie van Justitie aangebracht om te zien 
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of hier sprake is van een algemeen probleem. 
Het ombudsteam organiseerde met behulp van de vormingskom
missie van de partij deze verslagperiode een aantal kursus
weekenden voor ombudswerkers in de vormingscentra De Born 
en het Woodbrookershuis te Kortehemmen. De kursussen waren 
een groot sukses en zullen worden gekontinueerd o.a. in 
Brabant. 
Een delegatie van het ombudsteam bracht een bezoek aan het 
Voorlichtingscentrum voor Sociale Verzekering te Amsterdam 
en heeft met de mensen van het VSV een aantal prettige 
werkafspraken kunnen maken. 
Kontakt werd ook gezocht via een toernee door het land langs 
alle gewestelijke besturen om daarmee de problemen rond het 
ombudswerk in de respektieve gewesten door te spreken. In 
1975 zal opnieuw een toernee langs alle gewesten worden ge
houden. 
Een van de belangrijkste punten tijdens deze periode was een 
diskussie over aard en opzet van het ombudswerk van de 
P.v.d.A. Een diskussie hierover in het team resulteerde in 
een nota "Onrust in ombudsland" van de hand van Jakob Vel
lenga (verkrijgbaar bij het team) • In de nieuwe opzet wordt 
meer de nadruk gelegd op plaatselijke aktiviteiten en de 
relatie van het ombudswerk met het normale partijgebeuren. 
De nota is zowel in de fraktie als in het partijbestuur uit
voerig besproken. 
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VORMING EN SCHOLING 

I. Voorwoord 

hoewel veel aktiviteiten in een politieke partij vooral ge
konsentreerd zijn op verkiezingen, kongressen, landelijke 
en plaatselijke politiek, valt binnen de P.v.d.A. te merken 
dat de aandacht ook - en in toenemende mate - gericht is 
op het werken aan de voorwaarden om bovengenoemde aktivitei
ten geïnspireerd, gewapend met achtergrond en vaardig te 
kunnen doen.Scholing en vorming is niet langer een hobby 
van een agogisch partijgenoot, die in z'n vrije tijd nog 
wat rommelt met 'n handje vol leden, die iets meer willen 
in die politiek. Terdege nemen afdelingen het serieus om 
hun leden, kader en afgevaardigden te informeren, bij te 
tanken en voor te bereiden op te nemen beslissingen. Lande
lijk georganiseerde kursussen worden goed bezocht. Raadsle
den worden op hun taken voorbereid en diskussieleiders ge
traind. Vrouwelijke leden worden over de politieke drempel 
geholpen. De partij krijgt diskussieprojekten te verwerken 
ter voorbereiding van belangrijke politieke beslissingen. 
Leden wordt het mogelijk gemaakt de zaken van dichtbij te 
volgen. 
Het vormings- en scholingswerk houdt de dynamiek in de par
tij en is voorwaarde voor een kritische en doelgerichte 
deelname aan de politiek. Emancipatie van de achterban als 
u wilt. 
Wat we er met z'n allen van gemaakt hebben in het afgelopen 
jaar, leest u in het hierna volgende. 

II. Organisatie 

l~-Q~_Y2~!~92~2~2~1~~~ 
De P.v.d.A. heeft sinds een aantal jaren een vormingskonsu
lent in dienst voor de afdeling vormingswerk. 
De huidige funktionaris is Jan van Bergen. 
Op part-time basis worden sekretariaatswerkzaamheden ver
richt voor het vormingswerk. Dit werd gedaan door Tiny Linde
man, werkzaam op de sekretarie-afdeling van het partijburo. 
De vormingskonsulent is verantwoording schuldig aan de vor
mingskommissie (zie 2), die het bestuur van de partij advi
seert over alle vormingsaktiviteiten. Samen met de vormings
kommissie worden de aktiviteiten voorbereid. De vormingskon
sulent voert deze uit. (Zie aktiviteiten 1973-1974·) 
Naast uitvoering van aktiviteiten werd door hem deelgenomen 
aan een studieweek van de International Council of Social 
Demoeratic Wamen, met als thema: "Education as an instrument 
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of change". Deze vond plaats van 22-26 oktober 1973 in Oost
duinkerke (België) . Ter nadere oriëntatie op zijn werkterrein 
volgde hij een kursus simulatiespelen van 5-8 februari 1974. 
Verder maakt hij deel uit van de beleidsstaf van het partij
buro en levert als zodanig een bijdrage aan het organisato
rische en beleidsvoorbereidende werk van de partij. Namens 
de P.v.d.A. heeft hij zitting in het bestuur van de Stich
ting Burgerschapskunde , een organisatie in het leven geroe
pen door de politieke partijen en gesubsidieerd door de over
heid, met als doel het uitgeven van schriftelijke kursussen 
voor politieke en staatsburgerlijke vorming. 
Verder was hij nauw betrokken bij de oprichting en verdere 
uitbouw van het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek. 
Gedurende de Provinciale Statenverkiezingen werd hij inge
schakeld bij de verkiezingskampanje en hield hij zich bezig 
met de sprekerskoördinatie in het land. 
Een belangrijk deel van zijn tijd - tot slot - was gemoeid 
met het streven naar overheidssubsidie voor het vormingswerk 
van politieke partijen. 

~~-Q~-Y2~!~g2~Q~!22!~ 
De vormingskommissie, benoemd door het partijbestuur, heeft 
zich gedurende het verslagjaar, onder voorzitterschap van 
mw. C. v.d. Heuvel-de Blank, beziggehouden met een verdere 
uitbouw van het vormingswerk in de partij. Zij vormde een 
onmisbaar klankbord voor de vormingskonsulent en het dage
lijks bestuur van de vormingskommissie, dat zij uit haar 
midden benoemt. 
Een aantal leden hield zich intensief bezig met de begelei
ding en afronding van het diskussieprojekt Vrede en Veilig
heid. Anderen troffen voorbereidingen voor de diskussie in 
de partij over een nieuw beginselprogramma. De voltallige 
vormingskommissie kwam vijfmaal bijeen. Het dagelijks be
stuur vergaderde zevenmaal. Regelmatige werkbesprekingen 
vonden plaats tussen de vormingskonsulent en E. v.d. Brink, 
lid van de vormingskommissie. 
In de vormingskommissie hadden gedurende het verslagjaar 
zitting: 
mw. J. Bakker, direkteur van "De Born" in Bennekom, 
E. van den Brink, studiesekretaris bij de Federatie van 

Vormingscentra 
mw. c. Dales, direkteur van "Kerk en Wereld" in Driebergen, 
J. Goorhuis, kursusleider A.G. der Woodbraokers in Korte

hemmen, 
M. van Hasselt, medewerker Wiardi Beekman Stichting 
mw. C. v.d. Heuvel-de Blank, voorzitter Vrouwenkontakt 

Partij van de Arbeid, 
45. 



vice-voorzitter Partij van de 
Arbeid, 

G. Heyne den Bak, sekretaris Partij van de Arbeid, 
A. Kranendonk, kursusleider A.G. der Woodbroekers in Bent-

veld, 
mw. W. Velders-Vlasblom, wethouder, 
J. v.d. Woord, ~oofd per::;oneelszaken ziekenhuis Heerenveen, 
mw. M. Wuthrich, sekretaris Vrouwenkontakt Partij van de 

Arbeid, 
W. v.d. Zandschulp, bestuurslid Partij van de Arbeid en 

politiek vormingswerker te 
i7trecllt, 

J. van Bergen (toegevoegd als vormingskonsulent) 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door: 
mw. C. v.-d. Heuvel-de Blank, voorzitter 
E. van den Brink 
mw. W. Velders-Vlasblom 
J. van Bergen (toegevoegd als vormingskonsulent) 

III. Aktiviteiten 1 oktober 1973 - 1 oktober 1974 

Uiteraard hebben de Provinciale Staten- en Gemeenteraads
verkiezingen in het afgelopen jaar ook hun invloed laten 
gelden op de vormings- en scholingsaktiviteiten in de par
tij. Juist bij verkiezingen moet een politieke partij alle 
zeilen bijzetten om zo sterk mogelijk uit de strijd tevoor
schijn te komen. Beide genoemde verkiezingen leverden uit
stekende resultaten op voor de Partij van de Arbeid. Wij 
moeten ons realiseren dat dit met name te danken is aan de 
inspanningen van het kader van de partij in de verkiezings
kampanje, met als gevolg dat wellicht minder aandacht aan 
andere aktiviteiten besteed kon worden. 
Toch mogen we uit de toenemende interesse voor het vormings
werk konkluderen,dat de partij inziet dat voortdurende scho
ling van leden en vorming van nieuw partijkader, alsmede 
een gedegen voorbereiding van de besluitvorming, voorwaar
den zijn voor het gezond houden van de partijorganisatie. 

!.:.-~!:!!:"2!:!22~g 
a. Kursus maatschappelijke en politieke vorming 
Deze tweejarige kursus, van totaal 16 weekeinden, bevat een 
inleiding in de ekonomie en sociologie en behandelt de ver
schillende geestelijke stromingen van waaruit de politieke 
partijen zijn ontstaan: Katholicisme, Calvinisme, Liberalis
me, Kommunisme, Marxisme en Socialisme. Verder komen door de 
kursisten zelf gewenste aktuele maatschappelijk en politieke 
onderwerpen aan de orde. 
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Deze kursus werd georganiseerd in samenwerking met de vor
mingscentra De Born in Bennekom en de Arbeidersgemeenschap 
der Woodbraokers in Bentveld en Kortehemmen. 
Bennekom: Ie jaar: 20 kursisten, 2e jaar: I8 kursisten 
Bentveld: Ie jaar: 30 kursisten, 2e jaar I6 kursisten 
Kortehemmen: Ie jaar: 52 kursisten. 

b. Diskussie- en vergadertraining. 
Deze kursus bestaat uit 3 weekeinden en bevat een intensie
ve oefening in het gesprek, de diskussie en de besluitvor
ming. Inzicht en vaardigheid in doelmatige kommunikatie zijn 
doel. 
De Born, Bennekom: 37 kursisten (2 kursussen) 
Kerk en Wereld, Driebergen: 35 kursisten (2 kursussen). 

c. Kursussen voor raadsleden. 
Diverse afdelingen hebben zich beziggehouden met scholing 
van (kandidaat)raadsleden en hun opvolgers. Veelal gebeurde 
dit in de afdelingen onder leiding van een ervaren raadslid 
of wethouder. Ons advies was steeds de schriftelijke kursus 
van de Stichting Bur.gerschpaskunde: "De Gemeenteraad" als 
handleiding te nemen. Verder werden landelijk een 3-tal 
kursussen vergadertraining speciaal voor raadsleden georga
niseerd en wel op vormingscentrum De Born. 
8-IO februari: 29 kursisten 
22-23 maart: 22 kursisten 
20-2I april: 24 kursisten 

d. Kursussen voor vrouwelijke leden. 
Zoals reeds enkele jaren het geval is, behandelt het Vrou
wenkontakt enkele specifieke projekten, naast deelname aan 
de partij-aktiviteiten. 
Gedurende het verslagjaar is veel aandacht besteed aan: 
de vrouw en de sociale wetgeving. Zowel op De Born als op 
Kerk en Wereld werden bijeenkomsten rond dit thema opgezet. 
In het land hielden diskussiegroepen zich hiermee bezig. 
Verder werd op De Born een studiekonferentie gehouden met 
als onderwerp: "Om-, her- en bijscholing" van I-3 maart I974. 
Ook aan kadervorming werd ruime aandacht besteed. Van I-3 
april en 3-5 april I974 zijn op De Born bijeenkomsten gehou
den met bestuursleden van het Vrouwenkontakt om van gedach
ten te wisselen over taak en aktiviteiten van het Vrouwen
kontakt. 
De meeste diskussieklubs in het Vrouwenkontakt hebben het 
projekt Vrede en Veiligheid behandeld. 
In nauwe samenwerking met de staf van De Born en wat finan
ciële steun van de afdeling vorming werd in het gewest Gel
derland, als "proefgebied"van het Vrouwenkontakt, intensief 
afdelingswerk bedreven om m.n. vrouwelijke leden meer bij 
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de partijaktiviteiten te betrekken. 
Met dit doel werden groepen opgericht en begeleid in Putten, 
Geldermalsen, Arnhem/Nijmegen, Ruurlo en Dronten. Dit z.g. 
Gelderlandprojekt zal ook in 1975 worden voortgezet. 

e. Trainingsweekeind voor ombudslieden. 
Onder supervisie van het ombudsteam van de Tweede Kamerfrak
tie en de ombudsmedewerker, funktioneren over gewesten en 
afdelingen verspreid een aantal ombudslieden, tot wie parti~ 
leden en kiezers zich kunnen richten met problemen die doo~ 
de daartoe geëigende instanties onvoldoende zijn opgelost. 
Voor deze ombudslieden werden twee weekeinden georganiseerd, 
om hen te helpen bij aanpak en oplossing van voorkomende 
problemen. 
De Born: 18-19 januari: 40 deelnemers 
Kortehemmen: 29-30 maart: 30 deelnemers 

f. Gewestelijke en afdelingsaktiviteiten. 
Helaas is ons lang niet altijd bekend op welke plaatsen men 
ter plekke scholingsaktiviteiten heeft opgezet en uitgeveere 
Wel zijn t.b.v. vele afdelingen adviezen gegeven m.b.t. pro· 
grammering en uitvoering. Verder wer~ waar mogelij~ desge
vraagd financiële steun verleend. Het is zaak dat gewesten 
en afdelingen tijdig kontakt opnemen met de afdeling vor
mingswerk op het partijburo. Juist op het plaatselijke werk 
zullen in de nabije toekomst aksenten gelegd gaan worden. 
We gaan een medewerker voor de begeleiding van dit zeer be
langrijke scholingswerk aantrekken en we zullen de nodige 
financiële bijdragen hiervoor beschikbaar stellen. 

g. Overige aktiviteiten. 
Samen met de F.J.G. werden enkele weekeinden georganiseerd 
voor jongeren met belangstelling voor gerneentepolitiek. 
Ruim 20 z.g. gastdocenten werden getraind in het houden van 
spreekbeurten op vormingscentra voor werkende jongeren. 
Een trainingsweek met dit doel werd belegd op de volkshoge
school "Olaertsduyn" van 16-20 september 1974, nadat op 22 
augustus 1974 in Utrecht een oriëntatiedag voor een grotere 
groep geïnteresseerden was gehouden. 
Er is een werkgroep ?regressieve opvoed·ing opgericht waarvan 
enkele leden van de vormingskommissie deeluitmaken (zie ver 
der het jaarverslag van de partij). 

~~-Y~~9~-~~-Y~!1!s~~!9 
Alle voorbereidingen voor dit diskussieprojekt vielen in de 
periode januari/augustus 1973. Een uitgebreide beschouwing 
daarover plaatsten we in het vorige jaarverslag. 
De diskussie speelde zich af in het verslagjaar. Nooit te-
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voren is er in de P.v.d.A. op zo'n grote schaal deelgenomen 
aan een bepaald diskussieprojekt. We hebben de indruk dat 
in een duidelijke behoefte is voorzien, uitgesproken door 
het partijkongres van 1972, om Vrede en Veiligheid aan een 
brede diskussie te onderwerpen. Persoonlijke oordeelsvorming 
en een gedegen voorbereiding op de besluitvorming van de 
partij was het belangrijkste doel. 

De diskussie. 
oë-verantwÖÖrdelijkheid voor de opzet en begeleiding van de 
diskussie werd opgedragen aan de afdeling vormingswerk van 
de Partij van de Arbeid. 
Er werd een diskussienota geschreven, waarin het onderwerp 
van alle mogelijke kanten werd belicht. Hiervan vonden 4300 
exemplaren zowel binnen als buiten de partij hun weg. 
Om de diskussienota in een ruimere kontekst te plaatsen, 
werd een dokumentatiemap uitgegeven in samenwerking met 
"De Horstink" in Amersfoort. Hiervan zijn 3000 exemplaren 
verkocht. 
Ongeveer 3000 partijgenoten hielden zich tussen augustus 
1973 en september 1974 grondig bezig met Vrede en Veiligheid. 
Meestal in diskussiegroepen uit de afdelingen, begeleid door 
diskussieleiders, ongeveer 300 in totaal. 
Naast deze diskussiegroepen, die meestal meer avonden, 4 à 
5, met dit onderwerp bezig waren, heeft een aantal afdelings
vergaderingen dit thema op de agenda gehad, ondanks 2 ver
kiezingen tijdens de diskussieperiode. Verschillende afde
lingen hebben het onderwerp besproken met een of meer in
leiders. 

YE~9~~!:!j~!;~!:· 
Tijdens de voorbereidingen van dit diskussieprojekt ontstond 
bij het partijbestuur de behoefte aan duidelijke meningen 
vanuit de partij ten aanzien van vragen rond Vrede en Vei
ligheid. Het opstellen van een vragenlijst was het gevolg. 
Ofschoon het van het begin af aan duidelijk was, dat de 
vragen moeilijk waren, niet alle problemen dekten en soms 
irritatie konden opwekken, hebben we deze lijst met 92 vra
gen aan alle diskussiedeelnemers gestuurd. Het leek ons de 
enige manier om "harde'' antwoorden te krijgen en de diskus
sie uit de sfeer van de vrijblijvendheid te houden. 
Tegelijkertijd werd het idee geboren om een wat breder par
tijonderzoek te houden over Vrede en Veiligheid, dus ook on
der leden en kiezers. Tot slot werd een aantal extra vragen 
aan de diskussieleiders voorgelegd over het verloop van de 
diskussie. Dit laatste is met name van belang voor het vor-
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mingswerk bij het opzetten van weer andere diskussieprojek
ten. 
Samenvattend kregen dus alle deelnemers een uitgebreide vra
genlijst. De meesten werden persoonlijk ingevuld, anderen 
werden door de diskussiegroep samen beantwoord. Totaal ont
vingen we 1075 ingevulde lijsten terug. De tweede - veel 
kortere - vragenlijst werd voorgelegd aan een steekproef 
uit het ledenbestan~, bestaande uit 1000 leden. Hiervan kwa 
men 502 ingevulde lijsten terug. 
Tenslotte werd door het NIPO een beperkt aantal Vrede-en
Veiligheid-vragen mondeling gesteld aan een steekproef uit 
de Nederlandse keizers (waaronder dus ook PvdA-kiezers) . 
(Totaal 1040 personen.) 

Met het samenstellen van de eindnota moest bij het einde 
van dit verslagjaar nog een aanvang worden gemaakt. 

~.:__Y22~!:2~E~~~~!29..:~~~~~~~~~-!:2~9~!2~~.!EE29E~~~-
Op het kongres van 14 en 15 september 1973 werd het volgen
de voorstel aangenomen. 
"Het kongres, met het partijbestuur van oordeel, dat het be 
ginselprogramma van de P.v.d.A. aan vernieuwing toe is, is 
van mening, dat voordat wellicht via een in te stellen kom
missie de herziening ervan ter hand wordt genomen, de af
delingen in de gelegenheid worden gesteld aan te geven op 
welke punten die vernieuwing noodzakelijk is". 
De wens een dergelijke diskussie over een nieuw beginsel
programma op te zetten en i~ de gehele partij te voeren; 
bracht het kongres van febt·~ari 1974 ertoe, niet op het 
kougres van 1975 een nieuw beginselprogramma vast te stel
len, maar op een extra kongres tn 1976. Hierdoor werd de 
diskussietermijn verruimd. 
Enkele overwegingen brachten het partijbestuur bij de uit
werking van dit voorstel ertoe de vormingskommissie te vra
gen de diskussie te begeleiden en een diskussienota te ont
werpen. Zo maar diskussiëren zou in de hand kunnen werken, 
dat niet de "gewone'' leden, maar alleen een elite aan de 
diskussie zou deelnemen; 
het belang van de diskussie over het beginselprogramma is, 
dat de partij opnieuw over socialisme diskussieert. Dat zou 
door zoveel mogelijk leden gedaan moeten worden en dus aan 
de hand van een stuk; 
voor de inho~delijke kant zou zowel een vertegenwoordiger 
van het partijbestuur als van de W.B.S. in de begeleidings
kommissie zitting moeten nemen. 
Op verzoek van het partijbestuur installeerde de vormings
kommissie op 3 januari 1974 de diskussiebegeleidingskommis-
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sie, bestaande uit: 
Eddie van den Brink, voorzitter 
Jan van Bergen, sekretaris 
Gerard Heyne den Bak (partijbestuur) 
Pierre Janssenq (W.B.S.) 
Willem van de Zandschulp 
Jaap van de Woord. 
Voor het schrijven van de diskussienota werd Wouter Gortzak 
gevraagd (op dat moment werkloos journalist) . 
In totaal is deze kommissie zo'n 10 keer bijeen geweest tus
sen januari en september 1974. De gesprekken tijdens de bij
eenkomsten hebben ertoe geleid, dat het diskussiestuk, aan
vankelijk opgezet als een beknopte inventarisatie van knel
punten binnen het demokratisch socialisme anno 1974, uit
groeide tot een uitvoerige diskussienota, waarin gespeeld 
wordt met het idee beginselprogramma; 
de ontwikkelingen in de jaren 60 worden beschreven; 
problemen op een rijtje zijn gezet waarop de partij een 
antwoord moet zien te vinden en 
keuzemogelijkheden worden aangegeven die zich daarbij voor
doen. 
Tegen het einde van dit verslagjaar was de kopij drukklaar. 
De begeleidingskommissie heeft veel aandacht besteed aan 
vormgeving en leesbaarheid, om te bevorderen dat zoveel mo
gelijk partijleden de materie kunnen doorworstelen. 
Om de diskussie te begeleiden is een vragenlijst ontworpen, 
aan de hand waarvan de deelnemers tot konkrete suggesties 
en aanbevelingen kunnen komen. Deze wordt met de diskussie
nota en diskussieprocedure aan alle afdelingen, bestaande 
diskussiegroepen en belangstellende leden gestuurd. 

IV. Overheidssubsidie voor het vormingswerk van politieke 
partijen. 

Nadat we in de loop van 1973 samen met KVP, ARP, CHU, PSP, 
PPR en DS'70 overeenstemming bereikten om een gezamenlijk 
subsidievoorstel in te dienen voor het vormingswerk van de 
partijen, slaagden we er niet in dit op 1 januari 1974 in
gang te laten vinden. Diverse wegen werden bewandeld om in 
elk geval in de rijksbegroting voor 1975 een bedrag met dit 
doel te laten opnemen. Dit had het suksesvolle resultaat, 
dat op de begroting van het departement van Binnenlandse 
Zaken voor 1975 een bedrag van f 1.620.000,- werd aangekon
digd. Over de exacte subsidievoorwaarden moest nog nader 
onderhandeld worden. 
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INTERNATIONAAL SEKRETARIAAT 

In het vorige verslagjaar werd gekonstateerd, dat de nieuwe 
struktuur van de sektie buitenland gedeeltelijk werd inge
voerd. Gezegd werd, dat de Commissie Buitenland, die slecht 
een onderdeel is van de sektie buitenland (Defensie. Ont
wikkelingssamenwerking, Europees Beleid) grondig aan vernie 
wing toe was. Die situatie bestaat nog steeds. Intussen zij 
wel gesprekken gevoerd met individuele partijleden om de 
nieuwe Commissie Buitenland te gaan bemannen. Dit proces 
zal in het volgende verslagjaar voltooid moeten worden. 

Commissie Buitenland --------------------
Voorzitter: Relus ter Beek 
Sekretaris: Harry van den Bergh 
Ook in dit verslagjaar is de Commissie Buitenland niet meer 
bijeen geweest. Voor de verdere gang van zaken wordt verwe
zen naar ~e paragraaf hierboven. 

~~I.!!~?:~~E~i!!9_~f9~!i!!<J~!!-!2);!!!~!!!~!!9_Q:§§_~!!-~.:.~.:.~.:. 
Samenwerking tussen de diverse commissies komt nog niet erg 
van de grond. Met de P.P.R. werd afgesproken dat gezocht 
zou worden naar een gemeenschappelijke grondslag bij een 
eventueel te organiseren Konferentie Vermaatschappelijking 
Krijgsmacht. 

~~~!~!!2~!2~~~-!!!!~E!!~~!~!!~!~ 
De Socialistische Internationale begint zich langzamerhand 
te onttrekken aan het beeld van uitsluitend een "brievenbus 
te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het werk in diverse 
commissies aanzienlijk is toegenomen. Vertegenwoordigers 
van de P.v.d.A. in de Socialistische Internationale waren: 
Relus ter Beek en Harry van den Bergh. 

~~9~E~~!~-Y~!!_ê~~!~1!2~!2~~~-~~E~!i~!!-!!!_9~-~);!E~E~§~-Q~~~!! 
2S:~~E 
Vertegenwoordigers van onze partij in het buro van de Fede
ratie waren Harry van den Bergh en Relus ter Beek. De in
druk bestaat dat het buro onder het voorzitterschap van 
Wilhelm Droscher beter begint te funktioneren. In de versla 
periode werd de topkonferentie van Socialistische Partijen 
in de Europese Gemeenschap voorbereid. 

~~g=ç~~!22!~ 
Voorzitter: Schelto Patijn 
Sekretaris: Harry van den Bergh 
De commissie zette met de gebruikelijke intensiteit de werk 
zaamheden voort. Besloten werd te overwegen, of een nieuw 
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rapport van de commissie inzake het EurJpees beleid geen 
wenselijkheid is. 

Q~f~~§i~~2~iêêi§ 
Voorzitter: Harry van den Bergh 
Sekretaris: Frans Uyen 
In het verslagjaar is deze commissie op volle toeren gaan 
draaien, hetgeen tot uiting kwam in een uitvoerig advies 
aan het partijbestuur over de Defensienota. De diskussies 
over de nota Vermaatschappelijking Krijgsmacht werden afge
rond. De commissie werd met enkele leden uitgebreid. 

Andere aktiviteiten -------------------
Niet alleen werd opnieuw het z.g. internationale ombudswerk 
intensiever, maar kwamen ook meer kontakten en overlegsitu
aties tot stand met aktie- en werkgroepen, aktief op eniger
lei terrein van de internationale politiek. In het bijzon
der werd veel gedaan in het kader van het Komité Grieks 
Verzet. Aan de werkzaamheden van dit Komité kwam, door de 
veranderingen in Athene, een einde. Laatste formele aktivi
teit was een korte financiële kampanje ten gunste van Delta 
Alfa binnen de PASOK, in nauwe samenwerking met de VARA. 
Deze kampanje bracht meer dan f. 60.000 op. 
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FEDERATIE VAN JONGERENGROEPEN 

1. Algemeen 
Dit jaarverslag kan niet anders beginnen dan met een terug
blik naar het FJG-kongres van februari 1974. Daar immers 
besloten we van een FJG van de PvdA tot een FJG in de PvdA 
te worden. Met andere woorden een groepje dat in de socia
listische beweging in Nederland een onafhankelijke positie 
wilde innemen tot een groep die denkt een bijdrage tot de 
ontwikkeling van het socialisme in Nederland te kunnen leve 
ren door als aktieve leden in de Partij van de Arbeid te 
werken. 
Daarbij zou het accent op drie soorten aktiviteiten liggen: 
1. de introduktie van de jongeren in de partij; 
2. het opkomen voor de belangen van jongeren; 
3. binnen de PvdA meedenken hoe het socialisme verwezenlij~ 

moet worden. 
Ongetwijfeld was dat vorig kongres een doorbraak in de FJG 
van de laatste jaren. Vooral sinds 1970 was er onduidelijk
heid over de plaatsbepaling en deaktiviteiten van de FJG. 
Er waren kongresuitspraken, kommissies en de onduidelijk
heid bleef. Ondertussen schrompelde de organisatie in el
kaar. In het jaar 1972 werd er slechts tweemaal een alge
meen bestuursvergadering gehouden en dan nog vond het dage
lijks bestuur het nodig sprekers uit te nodigen om die ver
gaderingen attraktief te maken. Het aantal aktieve afdelin
gen slonk tot een stuk of vijf. In 1973 tekende een lichte 
kentering zich af: het algemeen bestuur vergaderde weer 
frekwent en het aantal afdelingen steeg licht. 
Het kongres '74 moest een startsein voor een nieuwe ontwik
keling zijn. En op het kongres heerste zonder meer het ge
voel dat het dat ook was. Zoals gezegd, wat betreft plaats
bepaling is het een erg duidelijk kongres geweest. De ver
wachte en noodzakelijke groei van de organisatie is echter 
voor het grootste gedeelte uitgebleven. 
Hier noemen we een tweetal redenen: 
1. de politieke beslissing over de plaatsbepaling moest 

gevolgd worden door een nieuwe organisatorische struk
tuur, die behalve door de FJG ook door de PvdA geaccep
teerd werd. De weg daarnaartoe was langer dan we veron
derstelden. Zelfs zàlang, dat we er het komend kongres 
nog over moeten praten en de partij pas zijn beslissing 
neemt op het kongres van april 1975. 

2. een gebrek aan kader was fnuikend voor de verdere uit
bouw.· Het dagelijks bestuur had zijn handen vol aan de 
lopende zaken en kwam aan uitbouw van de organisatie 
niet toe. Om het gebrek aan kader te illustreren: 
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de landelijke werkgroep scholing en vorming stierf een 
vroegtijdige dood van de landelijke werkgroep afdelings
strategie kwam niet van de grond. 

De bovenstaande kritische opmerkingen willen niet zeggen 
dat het slecht is gegaan met de FJG. Hoewel we meer hadden 
gehoopt, kunnen we toch zeggen dat de volgende zaken gerea
liseerd zijn: 

1. in plaats van "De Kapitalist" is het blad "Links-af" ge
komen dat op een opmerkelijke manier de informatie aan 
leden en afdelingen over FJG-aktiviteiten, jongerenbe
langen e.d. heeft verbeterd; 

2. ondanks het moeizaam verloop van de werkgroep scholing 
en vorming zijn er dit jaar drie landelijke weekenden ge
realiseerd (resp. over bouw, inspraak en socialisme), 
terwijl ook op afdelingsnivo de scholingsaktiviteiten 
uitgebreid zijn; 

3. de prioriteit jongerenbelangen heeft op landelijk en op 
plaatselijk nivo o.a. tot aktiviteiten wat betreft jeugd
werkloosheid en jongerenhuisvesting geleid; 

4. het jarenlang bestaande FJG-standpunt omtrent de NATO 
heeft geleid tot een nieuwe FJG-diskussie en standpunt
bepaling omtrent vrede, veiligheid en strategie naar 
ontwapening. 
Hierop aansluitend kan gezegd worden dat de kontakten 
met buitenlandse zuster-organisaties, o.a. via de IUSY, 
dit jaar geïntensiveerd werden en dat bovendien de uit
wisseling met Roe,.,enië konkreet gestal te kreeg; 

5. de relaties met je partij werden aanmerkelijk verbeterd. 
Dit resulteerde o.a. in meer mogelijkheden tot gebruik 
van de apparatuur van de Tesselschadestraat en iets meer 
financiële middelen. Bovendien was het mogelijk door het 
jongerenberaad de standpunten van jongerenorganisaties 
op een vrij direkte manier kenbaar te maken aan partij
bestuur en kamerfraktie. 

In het volgende gedeelte van dit verslag zal met name nog 
worden ingegaan op het dagelijks bestuur, het algemeen be
stuur, regionale dagen en jongerenbelangen. 
Wat betreft financiën, scholing en vorming, Links-af en 
buitenland wordt verwezen naar de afzonderlijke verslagen. 

2. Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur was dit jaar kleiner dan de vorige 
jaren: het bestond slechts uit 6 mensen. Dit waren Ruud 
Dekker, Hans Jonkman, Frits Scholten, Rob de Vos, Eeuwke 
Sijsses en Jaap Ruygers. Een voordeel is geweest dat deze 
6 mensen gedurende het hele jaar samen bestuur zijn geweest. 

55. 



Dit maakte het funktioneren van het db veel stabieler dan 
het in vorige jaren geweest is. Een nadeel is dat 6 mensen 
eigenlijk over te weinig mankracht beschikken om aan alle 
taken toe te komen. We hopen ook dat het dagelijks bestuur 
het komende jaar uit meer mensen zal bestaan. Bovendien 
dient gewaarschuwd te worden dat de reële mogelijkheid dat 
de landelijke FJG straks over een beroepskracht gaat be
schikken niet betekent dat de db-leden minder werk krijgen. 
Ze krijgen slechts de mogelijkheid om beter aan de uitbouw 
van de organisatie te gaan trekken. 
Dat het bestuur slechts uit 6 mensen bestond had te maken 
met het gebrek aan landelijk kader en dit gebrek was er 
tevens de oorzaak van dat het te kleine db onvoldoende ta
ken kon delegeren. Bovendien blijkt de reisafstand soms een 
extra handicap om de 6 bestuursleden optimaal in te zetten. 
Het db heeft het afgelopen jaar (met uitzondering van de . 
vakantieperiode) zoveel mogelijk wekelijks vergaderd. Door
lopende agendapunten waren daarbij: Links-af, scholing en 
vorming, voorbereiding algemeen bestuursvergaderingen, be
grotingsbewaking en de tweede helft van het jaar de regio
nale bijeenkomsten. 
Daarnaast organiseerde het db het programma voor de twee 
groepen Roemenen die naar Nederland kwamen, verzorgde een 
FJG-brochure over Vrede en Veiligheid, organiseerde samen 
met andere organisaties een demonstratie tegen de donor
konferentie (Indonesië) en de Chili-demonstratie, organi
seerde zelf een NATO-demonstratie bij de herdenking van 25 
jaar NATO en is betrokken bij de voorbereiding van de Pörtu
gal-aktie. 
Het db besprak met het partijbestuur de nieuwe organisatie
struktuur; had vertegenwoordigers in het jongerenberaad en 
in de aktiekommissie van de partij, had vertegenwoordigers 
bij de NPJCR, bij het NKIJ, in het Landelijke Komitée Jon
gerenhuisvesting en ondersteunde o.a.: de Nieuw-Dennendal
aktie, veroordeelde VVDM'ers, aktie tegen de personeelsstop 
gezondheidszorg, een Tunesische vluchteling en abortus
akties. 
Het dagelijks bestuur kwam niet toe een een behoorlijke bege 
leiding van de afdelingen. Leden die een nieuwe afdeling 
wilden oprichten hebben slechts mondjesmaat steun gekregen 
en het kontakt met de afdelingen die niet op het ab kwamen 
was onvoldoende. 

3. Het algemeen bestuur 
In de veislagperiode kwam het algemeen bestuur negenmaal 
bijeen. Over het algemeen was de opkomst redelijk, al is 
het spijtig te konstateren dat een bepaald aantal afdelingen 
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vrijwel altijd afwezig is. De uitwisseling van plaatselijke 
ervaringen kwam daardoor onvoldoende tot zijn recht. Een 
probleem is dat de ervaringen en akties in steden als Am
sterdam, Groningen en Utrecht vaak anders zijn dan in Nun
speet en Zevenaar. Hierdoor werd de diskussie over bepaalde 
onderwerpen soms eenzijdig. 
Erger was, dat de voorbereidingen van de ab's soms niet per
fekt was. Dat door late verzending sommige stukken niet 
vooraf in de afdelingen doorgesproken konden worden. Sommi
ge agendapunten (zoals de begroting) werden te vaak naar de 
komende vergadering verschoven. 
Ook bestond de neiging achter een groot aantal akties en 
aktiviteiten te gaan staan, zonder dat de uitvoering tot de 
reële mogelijkheden van het FJG-kader behoorde. Een aantal 
zaken kwam dan noodgedwongen bij het dagelijks bestuur te
recht, dat ook niet voor een volledig voldoende uitvoering 
kon zorgen. Wij kunnen stellen dat bij de uitvoering van 
landelijke aktiviteiten het ab nauwelijks ondersteunend is 
geweest voor het db. Dit is terecht geweest voorzover die 
ondersteuning tot een achteruitgang van afdelingsaktivitei
ten zou hebben geleid. Maar het is wel triest. 
Tenslotte is het jammer dat het ab wel eens op eerder geda
ne uitspraken terugkwam of niet voor de uitvoering kon zor
gen voorzover die uitvoering op het nivo van de afdelingen 
moest gebeuren. Speciaal bij de regionale bijeenkomsten 
wil ik hierop terugkomen. 

4. Regionale bijeenkomsten 
Als voortvloeisel uit de nieuwe start van de FJG werd in 
het voorjaar besloten om in het najaar regionale bijeenkom
sten te houden voor FJG'ers en jonge partijgenoten om de 
organisatie uit te bouwen. 
Het deze regionale bijeenkomsten is slechts een moeizame 
start gemaakt. Een aantal redenen is daarvoor aan te geven. 
Een daarvan is de toch vrij beperkte financiële ruimte. 
Een andere is dat de organisatorische en publicitaire onder
steuning die ons vanuit het partij-apparaat in de persoon 
van Jos Dumont (op part-time basis) was toegezegd, niet is 
gerealiseerd. Nog een ander punt is dat na een voorstel van 
de afdeling Groningen het ab van juni besloot om bij de 
voorbereiding een groot stuk van het initiatief bij de afde
lingen te leggen. Voor de gebieden zou gekoerst moeten wor
den op de ervaringen die in andere gebieden waren opgedaan. 
Behalve vanuit de afdeling Utrecht is dit initiatief niet 
of laat op gang gekomen. Een gevolg is dat de aansluiting 
tussen de startbijeenkomst in Utrecht, de regionale bijeen
komsten zelf en de landelijke plannen publiciteit in duigen 
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is gevallen. Toch kan van de paar regionale bijeenkomsten 
die gehouden zijn gezegd worden dat ze tot nieuwe initia
tieven hebben geleid. 

5. Jongerenbelangen 
Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het daadwerke
lijk opkomen voor de belangen van jongeren. Zo heeft de FJG 
geparticipeerd in het Landelijk Komité voor Jongerenhuisves· 
ting, terwijl deze aktiviteit ondersteund werd door akties 
van verschillende afdelingen voor woonvoorzieningen voor 
jongeren in verschillende plaatsen. 
Ook zijn er aktiviteiten rond jeugdwerkloosheid van de 
grond gekomen. Op de eerste plaats gold daar een ondersteu
ning van konkrete eisen van o.a. het NVV-JC (het onderbren
gen van 15- en 16-jarige werklozen in het ziekenfonds) via 
het jongerenberaad bij partijbestuur en fraktie. Het pro
bleem van de jeugdwerkloosheid is ook door afdelingen opge
pakt, al is het duidelijk dat deze aktiviteit het komend 
jaar sterk geïntensiveerd zal moeten worden. 
Helaas heeft de FJG in het begin van '74 bij de akties rond 
om de invoering van het minimum-jeugdloon geen wezenlijke 
bijdrage kunnen leveren. Slechts enkele afdelingen hebben 
bij akties ter stede een bijdrage geleverd. 
Ten aanzien van akties t.b.v. dienstplichtigen heeft de FJG 
diverse malen de VVDM ondersteund. Ook heeft ze via het 
jongerenberaad voor een kontakt tussen VVDM en Vredeling 
kunnen zorgen. 
Bij de akties van studenten heeft de FJG vrijwel geen rol 
gespeeld. Het is waar dat in nauw kontakt met de afdeling 
Utrecht een PvdA-studentengroep is georganiseerd. Maar het 
idee om een landelijke kontaktdag te organiseren tussen 
studenten (FJG'ers en jonge PvdA'ers) uit verschillende 
steden is tot nu toe niet gerealiseerd. 

6. Organisatie 
Het aantal afdeling en het aantal van hen dat aktief is, is 
het afgelopen jaar ongeveer konstant gebleven. Het aantal 
leden blijft een voorzichtige groei tonen. Precieze cijfers 
hieromtrent zijn wat moeilijker te geven, omdat er weinig 
zicht is op degenen die hun kontributie nog niet betaald 
hebben. Door een aantal organisatorische moeilijkheden is 
het verzenden van aanmaningen aanzienlijk vertraagd. Hier
door weten we niet wie van de wan-betalers lid wil blijven 
en wil betalen en wie niet. Voorzichtig geschat gaan we met 
het aantal leden langzaam de 1200-grens overschrijden. 
Het ledenbestand zit nu helemaal in het computerbestand van 
de partij. Op zichzelf blijkt dit tijd te sparen voor wat 
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betreft het FJG-sekretariaat, voorzover het bijgehouden 
wordt. Op het moment dat er bij het bijhouden van mutaties 
een achterstand ontstaat, komt er weer extra werk. 

De infra-struktuur van de org~nisatie is het afgelopen jaar 
weer verbeterd. Op de eerste plaats komt dit door Links-af 
waarover in het algemeen gedeelte van dit verslag al iets 
gezegd is. Voor een ander gedeelte door de regelmatige ab's. 
De infra-struktuur kan wellicht nog verder verbeterd worden 
wanneer het db in staat is het komende jaar een bestuurslid 
apart met de afdelingsbegeleiding te belasten. 

7. Tot slot 
De FJG als beweging van jonge socialisten is door haar diep
tepunt heen. Het aantal leden neemt iets toe, het aantal 
aktiviteiten groeit ook. Belangrijk is dat dit groeiend aan
tal aktiviteiten duidelijk te plaatsen is in een steeds meer 
door de hele FJG aanvaarde doelstelling: opkomen voor de 
belangen van jongeren en via de Partij van de Arbeid stre
ven naar socialistische verandering van de samenleving. 
Hierdoor is het afgelopen jaar de inhoud van de akties ook 
verdiept. Het zijn minder losse flodders geweest. 
Toch is de groei het afgelopen jaar te beperkt geweest. Het 
komend jaar zal voor de groei van de aktiviteiten en de 
verdere uitbouw van de organisatie beslissend zijn. Als de 
FJG als beweging van jonge socialisten werkelijk invloed 
wil krijgen, een politieke macht wil worden, zal ze het 
komende jaar een beslissende stap voorwaarts moeten maken. 
Dat kan. Maar dat kan alleen met de steun en werkkracht van 
alle FJG'ers. 
De strijd gaat door~ 
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VROUWENKONTAKT 

HET BESTUUR 

Per 30 september 1974 bestond het hoofdbestuur (H.B.) uit 
de volgende leden: 

T. van Beek-Dekkinga Rijswijk 
A. v. Belle-v.d. Ster Oegstgeest 
N. v.d. Bor-Lafeber Woerden 
T. de Bruyn Tiel 
R. Hof-Brouwer Rotterdam 
c. v.d. Heuvel-de Blank Leersum 
w. Jezek-Aalbers Voorburg 
G. Schaapman Blerick 
P. v.d. Merwe-Schröder Amsterdam 
R. Sap-Kok Zaandijk 
R. Simon-Vogelaar Assen 
A. v. Stipriaan-Vos Nederhorst den Berg 
L. den Uyl-van Vessem Amsterdam 
c. v.d. Wel-Beije Middelburg 
M. Wuthrich Amsterdam 

A.E. Ribbius Peletier, Scheveningen, is ere-voorzitster. 

De leden·van het partijbestuur M. Rood-de Boer en P. Vos 
kregen de "portefeuille" van het vrouwenkontakt. Een enkele 
maal hebben zij een hoofdbestuursvergadering bijgewoond, 
zij krijgen alle stukken toegestuurd die ook de hoofdbe
stuursleden ontvangen, maar helaas moet gekonstateerd wor
den dat ondanks alle goede bedoelingen van weerskanten dit 
op zich zeer goede initiatief, niet aan de verwachtingen 
heeft voldaan. 

MEDEDELINGENBLAD 

De belangstelling voor het Mededelingenblad neemt steeds 
toe. Vooral nieuwe vrouwelijk leden, die geïnteresseerd zijn 
in het werk van het vrouwenkontakt, maar voor wie de aan
sluiting bij een bestaande groep soms niet eenvoudig is, 
abonneren zich om op de hoogte te blijven van wat landelijk 
opgezet wordt. 
Het verschijnt 10 à 11 keer per jaar. De uitvoering is 
hoogst eenvoudig, de kostprijs daardoor laag, t.w. f 5,= 
per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. Ook dat dient om 
de abonnementsprijs laag te houden, het spaart administratie
kosten. _De groepen en kontakten krijgen elk 5 ex. gratis. 
De korrespondentschappen, diskussieklubleidsters, gewestelijke 
bestuursleden en leden van het hoofdbestuur krijgen één 
gratis exemplaar. Totale oplage: 2200. 
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WEGWIJZER 

Gedurende deze verslagperiode bestond de redaktie uit 
W. Jezek-Aalbers, A. Krouwel-Vlam en A. Slagt. 
De wegwijzer verschijnt acht maal per jaar gedurende de 
maanden september tot en met april. 
Tot mei 1973 ontvingen de groepen en kontakten de Wegwijzer 
gratis. Helaas was het om redenen van financiële aard niet 
mogelijk deze gratis toezending voort te zetten. De groepen 
moeten nu ook abonnementsgeld betalen wat tot gevolg heeft 
gehad dat een aantal niet-aktieve groepen heeft laten weten 
geen prijs meer te stellen op toezending. Daartegenover 
staat een belangrijke toename van nieuwe abonnees, zodat de 
oplage (1150) gelijk is gebleven. 
De meeste nummers zijn aan één onderwerp gewijd. Hierdoor 
is het mogelijk een bepaald probleem van een aantal zijden 
te belichten. De Wegwijzer leent zich daarom uitstekend als 
diskussiemateriaal voor de gesprekgroepen. 
De redaktie tracht voortdurend het juiste midden te houden 
tussen het leveren van diskussiestof en het geven van 
informatie. 
In het seizoen 1973/1974 is een proef genomen met de verkoop 
van losse nummers op twee plaatsen in Amsterdam, het 
Atheneum Nieuws Centrum en boekhandel van Gennep. 
Het aantal verkochte nummers was zo laag dat deze proef als 
niet geslaagd beschouwd moet worden. 

KONTAKTRAAD 

De kontaktraad kwam bijeen op 25 april 1974 in Utrecht. 
Hier stond het financieel en organisatorisch verslag,over 
de periode van 1 oktober 1971 tot 30 september 1973 ter 
diskussie. Voorts werden enkele organisatorische voorstellen 
behandeld. De meeste tijd werd echter besteed aan een dis
kussie over een nota, waarin drie punten centraal stonden, 
t.w.: 
- Waarom vrouwenwerk in een politieke partij; 
- Wat zijn de taken van dat vrouwenwerk; 
- Op welke wijze kunnen die taken het best verricht worden. 
Deze nota vormde de weerslag van een diskussie over boven
genoemde punten in het hoofdbestuur en in twee bijeenkomsten 
op de Born met bestuursleden van de gewestelijke vrouwen
kontakten. 
Het resultaat van·de gedachtenwisseling op de kontaktraad 
was de o~dracht aan het hoofdbestuur een werkgroep samen te 
stellen die een voorstel moet doen voor een organisatievorm 
van het vrouwenwerk die het beste bij de uit te voereQ 
taken past. 
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ROOIE VROUWENAKTIES 

~èsh!!ij9~~-~21i~1i~i~~~~ 

Op verzoek van de direktie van het St. Jozefziekenhuis te 
Deventer werd het onderzoek naar de wachttijden daar in juni 
1974 herhaald. De eerste maal was men namelijk juist bezig 
met het invoeren van een reorganisatie. 
Gekonkludeerd moest worden dat de wachttijden sinds septem
ber 1972 wel verbeterd waren, maar nog niet aanvaardbaar. 

Kind en flat ~ kind aan huis ----------------------------
Op de kontaktraad werd afgesproken dat via het Mededelingen
blad geïnformeerd zou worden of er nu misschien groepen 
waren die voor deze aktie belangstelling hadden. Men be
treurde het nl. dat deze aktie indertijd niet goed van de 
grond was gekomen. Groepen die wilden gaan proberen op be
paalde plaatsen meer speelruimte te krijgen voor kinderen, 
zouden daarbij kunnen rekenen op hulp en begeleiding van 
het hoofdbestuur. De naam is inmiddels gewijzigd in Kind 
aan Huis. Dit is gedaan om een wat groter terrein te be
strijken. Niet alleen kinderen in flats hebben het moeilijk, 
voor alle kinderen in allerlei woonstituaties zijn er tal 
van problemen die om een oplossing vragen. 
Op de oproep in het Mededelingenblad is geen reaktie gekomen. 

ê~Y2!~!~s22~9~r~2~~-~èèr_eèèr~2~9~rhè!2~è~~~r 

Eind 1973 achtte het hoofdbestuur de tijd gekomen om een 
werkgroep in te stellen die moest gaan onderzoeken of het 
verantwoord zou zijn een aktie te beginnen voor een bevol
kingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De werkgroep 
heeft geïnventariseerd wat er al gedaan werd op dat terrein, 
gesprekken gevoerd met deskundigen, met minister Vcrrink 
en de staatssekretaris voor Volksgezondheid, de heer Hendriks. 
Deze zegde toe op heel korte termijn een nota over deze 
materie te zullen samenstellen. Die korte termijn liep, 
ondanks herhaald aandringen, nogal uit. Begin september 1974 
kwam de nota in ons bezit. Daaruit bleek dat er een bedrag 
van f 1.000.000,= was uitgetrokken om de voorbereidingen te 
treffen teneinde in 1976 te kunnen starten met een onderzoek 
op beperkte schaal, d.w.z. voor bepaalde leeftijdscategorieën. 
Met het oog hierop heeft het hoofdbestuur gemeend nu de 
rooie vrouwen niet te moeten oproepen om aktie te gaan voe
ren. De taak van de werkgroep is thans erop toe te zien, dat 
de voorbereidende werkzaamheden met voortvarendheid ter hand 
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worden genomen. Aan de staatssekretaris is gevraagd iemand 
van ons in de door hem in te stellen werkgroep op te nemen. 

~!ug~E~2~~~UE!~U 

In het Mededelingenblad van december 1973 werd het kinder
boekenplan aangekondigd. Het doel van dit plan was het be
studeren van de rolverdeling in het kinderboek. Behalve aan 
de groepen werd het plan ook voorgelegd aan die vrouwelijke 
leden, die een z.g. talentenformulier hadden ingevuld. Een 
aantal groepen en individuele leden heeft er enthousiast 
aan gewerkt. Op 31 januari 1974 was er een instruktiedag 
georganiseerd om met de belangstellenden voor dit plan door 
te praten hoe een en ander het best opgezet zou kunnen wor
den. 
Het streven was in de kinderboekenweek in oktober 1974 een 
rapport over de verkregen resultaten uit te geven en daar
aan een aantal aktiviteiten te verbinden. 
Bij nader inzien bleken er niet voldoende gegevens te zijn 
om een verantwoord rapport samen te stellen. De werkgroep 
heeft zich moeten beperken tot het laten horen van kritische 
geluiden bij de bekendmaking van de bekroningen voor 1974. 
Dit geschiedde in aanwezigheid van de schrijvers en schrijf
sters. Teneinde meer gegevens te verzamelen is een enquête 
opgenomen in de kinderboekenbijlage van de VARA-gids, die 
is uitgekomen tijdens de kinderboekenweek op initiatief van 
de kinderboekenplanwerkgroep. 
Het vervolg van dit plan valt buiten deze verslagperiode. 

Rooie vrouwen in raad en staat ------------------------------
Er is een brief aan alle afdelingen geschreven, op het par
tijkongres in september 1973 is een foldertje uitgereikt, 
waarin nog weer eens precies de kandidaatstellingsprocedure 
vermeld stond, op het verkiezingskongres in Breda waren 
rooie-vrouwentotoformulieren. Veel kongresgangers hebben de 
moeite genomen zo'n formulier in te vullen. Er kwam nog een 
speciale vrouwenfolder en een rooie-vrouwenbadge. 
Voorts werd er in Eindhoven een bijeenkomst georganiseerd 
met de vrouwelijke Tweede-Kamerleden van de P.v.d.A. en de 
vrouwelijke leden van het partijbestuur. In Nijmegen voerden 
rooie vrouwen aktie voor vrouweneisen tijdens een verkie
zingstoespraak van minister-president den Uyl. Ook plaatse
lijk en gewestelijk is er door de rooie vrouwen hard gewerkt 
om tot een goed resultaat te komen. 
Of er nu veel meer rooie vrouwen in raden en staten zitten 
is momenteel nog niet bekend. Evenmin is nog bekend of er 
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bij andere partijen een vooruitgang te zien is en in hoeverre 
wij daar gunstig of minder gunstig bij afsteken. 
Als indirekt resultaat van alle akties voor meer vrouwen in 
openbare lichamen mag o.i. genoemd worden het feit dat er 
nu twee rooie vrouwen in de Eerste Kamer zijn gekozen en dat 
Utrecht een vrouwelijke wethouder heeft gekregen. 
Als het resultaat niet zo gunstig is als wij wel zouden wil
len, wordt dat misschien mede veroorzaakt door het feit dat 
vrouwen vaak niet bereid zijn zich kandidaat te laten stel
len. 

In het Mededelingenblad van oktober 1973 werd een oproep 
geplaatst voor medewerksters aan de aktie personeelsadver
tenties. 
Begin januari 1974 startte de aktie. Gedurende twee maanden 
zijn personeelsadvertenties er op bekeken of voor een bepaal
de funktie alleen maar een man of alleen een vrouw gevraagd 
werd. Plaatsers van dergelijke advertenties kregen een brief 
waarin gevraagd werd waarom men die voorkeur voor de ene of 
de andere sexe had. Er zijn 1223 brieven verstuurd en 276 
reakties ontvangen. Deze aktie heeft al voor het verschijnen 
van het rapport de aandacht van de pers getrokken. 
De uitgave van het rapport valt buiten de verslagperiode. 

In het voorjaar van 1974 werd door het hoofdbestuur opnieuw 
een werkgroep samengesteld om het rooie-vrouwenplan Werkende 
Meisjes vorm te geven. 
De werkgroep stelde zich ten doel werkende meisjes bekend te 
maken met onze opvattingen over de rolverdeling man/vrouw 
en de vrouwenemancipatie, en hen daarover aan het denken te 
brengen. De enige wijze waarop dit kan gebeuren, meende de 
werkgroep, is door direkte gesprekken met de meisjes in de 
meest gunstige omgeving: het vormingsinstituut. 
Daar beïnvloeding van jongens in dit opzicht evenzeer nodig 
is, werd met instemming van de Vormingskommissie van de par
tij, het rooie-vrouwenplan in de partij ondergebracht en de 
naam gewij~igd in Projekt Werkende Jongeren. 
In september 1974 vond een training plaats op de Volkshoge
school Olaertsduyn voor toekomstige gastcocenten. Van de 
deelnemers waren er 15 uit het vrouwenkontakt afkomstig. De 
groep die het projekt gaat uitwerken, werd samengesteld uit 
deelnemers aan deze training, maar bestaat grotendeels uit 
mannelijke studenten voor wie vrouwenemancipatie geen 
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prioriteit is. 
Vormingskommissie en werkgroep zullen erop moeten toezien 
dat de oorspronkelijke doelstelling van het rooie-vrouwen
plan niet wordt weggewerkt. 

ANDERE EMANCIPATIE-AKTIVITEITEN 

Voorjaar 1974 verscheen het Emancipatierapport. 
Een kommissie, ingesteld door het partijbestuur, bestudeer
de de mogelijkheid de strijd voor de vrouwenemancipatie 
tot een zaak voor de hele partij te maken. 
De leus van de Partij van de Arbeid "Eerlijk delen" moet 
ook gelden voor de vrouw, zo meent de kommissie. SOAP en 
PvdA hebben de vrouwenemancipatie maar al te gemakkelijk 
aan de vrouwenbond overgelaten. De vrouwen zelf hebben zich 
vaak teruggetrokken in de veiligheid van hun vrouwengroep. 
De kommissie, onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid 
Aad Kosto, meent dat in de doelstellingen van de partij na
drukkelijk "het streven naar gelijkheid voor de vrouw" 
dient te worden opgenomen. 
Tevens dient een lid van het partijbestuur belast te worden 
met de portefeuille "gelijkberechtiging van de vrouw". 
Het Vrouwenkontakt moet een voorlichtende, wervende en be
wustmakende taak onder de vrouwen vervullen. Emancipatie
aktiviteiten in en buiten de partij moeten wetenschappelijk 
worden begeleid en gestimuleerd door een nieuw op te richten 
sektie Vrouwenemancipatie in de Wiardi Beekman Stichting, 
het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het Vrouwenkontakt 
moet van voldoende financiële middelen worden voorzien, al
dus het rapport. 
Teneinde de eisen aie in het Emancipatierapport waren gefor
muleerd kracht bij te zetten, belegden een tachtigtal vrouwe 
op de Partijraad van 15 juni 1974 in een belendende zaal 
een bijeenkomst van waaruit zij de vergadering krachtig be
stookten. 
Anneke Kosto-Reuvekamp verdedigde haar motie van vier pun~ 
ten waarbij zij opmerkte dat de positie van de vrouw in de 
partij een exacte afspiegeling is van de positie van de 
vrouw in de maatschappij. De eerste drie punten van de motie 
(betreffende de sektie emancipatie bij de W.B.S., de mede
werking van één der partijvoorlichters aan het Vrouwen
kontakt en voorrang voor het vormingswerk aan vrouwen en 
jongeren werden o~gewijzigd aangenomen. 
Het vierde punt betrof de salariëring van voorzitter en 
sekretaris van het Vrouwenkontakt.Alleen vrouwen wier man 
een goed inkomen heeft, kunnen zich permitteren zich voor 
deze funkties beschikbaar te stellen, zolang zij slechts 
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een onkostenvergoeding ontvangen. Het amendement van partij
genoot Burger uit Utrecht, waarin gevraagd werd te onder
zoeken of er in de toekomst nog meer funkties in de partij 
bezoldigd dienen te worden en welke daarvoor dan het eerst 
in aanmerking komen, werd aangenomen. Een bedrag van 
f 15.000,= uit het fonds Bijzondere Aktiviteiten werd be
schikbaar gesteld om voor de tijd van een jaar een halve 
kracht te honoreren. De initiatiefneemsters tot de aktie 
op de Partijraad, die in nauw overleg met het hoofdbestuur 
opereerden, zijn sindsdien bekend onder de naam Feministisch 
Links. 
Voor deze partijgenotes is de vrouwenemancipatie onverbre
kelijk met hun politieke werk verbonden en willen zij daar
aan op alle mogelijke manieren uitdrukking geven. Hun uit
gangspunten zijn dezelfde als van zoveel aktieve leden van 
het Vrouwenkontakt, hun werkwijze baart meer opzien. Het 
hoofdbestuur dat van de gedachte uitgaat dat alle vrouwen 
in de partij wie de vrouwenzaak ter harte gaat, in ons werk 
een plaats moeten kunnen vinden en hun eigen werkwijze 
moeten kunnen bepalen, juicht hun initiatieven toe. 

OM-, HER- EN BIJSCHOLING 

Over dit onderwerp werd een studiekonferentie gehouden van 
1 - 3 maart 1974 op de Born. De 25 deelneemsters hebben 
zich een weekend lang beziggehouden met de scholing van 
vrouwen, gezien in het kader van de education permanente. 
Het uitgangspunt was dat als gesproken wordt over gelijke 
ontplooiingskansen, gelijke mogelijkheden dus voor mannen 
en vrouwen de vrouwen in hun jeugd al minder opleiding ge
noten hebben. Verderescholing is voor vrouwen daarom nog 
moeilijker, afgezien van de mogelijkheden hiertoe. 
Een van de regionale Rooie-Vrouwendagen in 1975 zal ook 
aan dit onderwerp gewijd zijn. De resultaten van de studie
konferentie zullen daar weer worden ingebracht. 

OVERLEG MET DE TWEEDE-KAMERFRAKTIE 

In september 1973 ging wat aarzelend het overleg met onze 
vrouwelijke Tweede-Kamerleden van start. Drie leden van het 
DB van het vrouwenkontakt en 6 vrouwen en 1 man van de 
fraktie vormden wat in de wandeling de vrouwenklub genoemd 
werd. Al snel kwam daar de enige vrouw uit de PP~-fraktie 
bij. 
In het nieuwe seizoen is de klub uitgebreid met 2 vertegen
woordigsters van het sekretariaat van vrouwelijke werknemers 
en 1 van de PPR, terwijl er 1 PvdA-fraktielid afviel, vanwege 
een wethoudersbenoeming in haar woonplaats. Nu we ruim een 
jaar draaien kunnen we wel stellen dat dit overleg nuttig is. 
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ABORTUS 

De in de zomer van 1974 steeds weer in de pers opduikende 
berichten inzake sluiting van abortusklinieken was aanlei
ding voor het hoofdbestuur om een persbericht uit te geven, 
waarin op de confessionele partijen een dringend beroep 
gedaan werd spoedig met een wetsontwerp te komen, aangezien 
het erop gaat lijken dat vrouwen die hulp nodig hebben het 
slachtoffer dreigen te worden van tegenstellingen binnen 
de confessionele partijen. 
De verdere aktiviteiten op dit terrein die in de herfstvan 
1974 samen met anderen zijn ontwikkeld, vallen niet meer 
binnen de verslagperiode. 

DE DRIE MARlA'S 

Op 19 oktober 1973 zond het hoofdbestuur een protesttele
gram naar de Portugese regering in verband met het proces 
dat deze regering had aangespannen tegen drie vrouwen die 
alle drie als voornaam Maria hadden. Het enige waaraan 
deze vrouwen zich schuldig hadden gemaakt was het gebruik 
rnaken van het recht van vrije meningsuiting dat als porno
grafie werd aangemerkt. 
Op 25 oktober 1973 is er een demonstratie gehouden voor.de 
Portugese ambassade om dit protest kracht bij te zetten. 
Het proces werd uitgesteld tot 31 januari 1974. 
Op die dag is er gedemonstreerd te Amsterdam. 
Enkele dagen voor de coupe op 25 april 1974 is voor alle 
drie Maria's vrijspraak geëist. Tot een uitspraak is het 
niet meer gekomen. Zij zijn thans in vrijheid. 

HET WERK VAN DE REGIONALE HB-LEDEN 

De regionale HB-leden hebben hard gewerkt. Uit de verslagen 
blijkt dat over het algemeen het kontakt met de gewesten 
goed is. Soms gaat het wat moeizaam, wat te wijten kan zijn 
aan o.a. de te grote afstanden, waardoor er te veel tijd 
van het HB-lid in gaat zitten. 
Er zijn verschillende knelpunten, kommunikatiestoornissen 
of weerstanden tegen de emancipatie-ideeën van het HB naar 
voren gekomen in de afgelopen verslagperiode b.v.: 
te weinig jonge leden, gebrek aan kader, weinig of zeer 
moeizame kontakten met de gewestelijke partijbesturen. 
Desondanks is er veel gebeurd. 
Wat gebeurt er: diskussies over allerhande onderwerpen 
politiek en niet direkt politiek, in gewestelijk verband 
meewerken aan verkiezingskarnpagnes van de partij, akties of 
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projekten van rooie vrouwen en/of andere vrouwenorganisaties, 
het opzetten van drempelvreeskursussen enz. Men maakt steeds 
meer gebruik van de talentenformulieren. 
De betrokkenheid van de HE-leden bij het gewestelijk werk 
en van de gewesten bij het HB groeit. 

OUDERE ONGEHUWDE VROUW 

Het hoofdbestuur heeft het door de interdepartementale werk
groep Oudere Ongehuwde Vrouw uitgebrachte rapport bestudeerd 
en haar konklusies ter kennis gebracht van het Nederlands 
Vrouwen Comité, die daarom gevraagd had. 
Kort samengevat komt het standpunt van het hoofdbestuur er 
op neer, dat het zich er van bewust is dat er een groep 
vrouwen is, die van jongs af aan in een zeer ongunstige 
positie verkeerd heeft, dat daarvoor nu op korte termijn 
speciale tijdelijke maatregelen genomen moeten worden, on
danks het feit dat deze de emancipatie niet bevorderen. 
Er is daarom aan toegevoegd dat op mannen die in dezelfde 
omstandigheden verkeren, dezelfde maatregelen van toepassing 
moeten zijn. 

BEVOLKINGSVRAAGSTUK 

Het hoofdbestuur heeft zich ook beziggehouden met het rapport 
van de Staatskommissie Bevolkingsvraagstuk en aan de hearing 
daarover deelgenomen. Bij haar standpuntbepaling is het HB 
er van uitgegaan dat bevolkingsdruk, kwaliteit van het be
staan en een rechtvaardige verdeling van de middelen in 
elkaars verlengde liggen. 

TALENTENFORMULIEREN 

Alle nieuwe vrouwelijke leden krijgen het z.g. talentenfor
mulier. Het wordt ingevuld door diegenen die aktief mee 
willen werk~n. Dat zijn er verheugend veel, vooral jonge 
vrouwen. De groepen, de gewesten en de regionale hoofdbe
stuursleden krijgen een afschrift van het formulier om kon
takt met de geïnteresseerden op te nemen. 

INTERNATIONALE KONTAKTEN 

Mw. I. v.d. Heuvel-de Blank maakt deel uit van het Working 
Committee van de Internationale Raad van Sociaal-demokratische 
vrouwen. Deze Internationale Raad maakte in deze verslag
periode een begin met een nieuwe werkwijze. Zoveel mogelijk 
worden bijeenkomsten van het werkcomité gehouden voorafgaand 
aan, of onmiddellijk aansluitend op de vergaderingen van het 
bureau (het best te vergelijken met een bestuur) van de 
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Socialistische Internationale. 
De leden van het werkcomité hebben de opdracht (voor zover 
mogelijk) te proberen opgenomen te worden in de delegatie 
van hun partij naar de bureau-vergadering. Op die manier 
spelen de vrouwen, die leiding geven aan de socialistische 
vrouwenorganisaties mee bij de politieke besluitvorming 
binnen de S.I. 
De studiegroep "gelijkheid voor vrouwen in de politiek" 
bracht. een interimrapport uit. Het definitieve 
rapport zal besproken worden op het eerstvolgende kongres 
van de S.I. Plaats en tijd van dit kongres staan nog niet 
vast. 

Voor het internationale jaar van de vrouw heeft de internatic 
nale raad plannen in voorbereiding voor een grote studie
konferentie, waarin socialisten van de hele wereld (mannen 
en vrouwen) met elkaar zouden kunnen bespreken welke ant
woorden het socialisme kan geven op de vragen die het ver
schijnsel van de vrouwenemancipatie oproept. 

Verder bestaan er plannen om binnen afzienbare tijd studie
reizen naar enkele Afrikaanse landen te ondernemen om de 
kontakten te verstevigen. 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Het Vrouwenkontakt is in verschillende organisaties en 
kommissies vertegenwoordigd, t.w.: 

- Bestuur van het Vormingscentrum De Born: 
M. Wuthrich, N.v.d. Bor-Lafeber, A.v. Stipriaan-Vos 

- Stichting Thiele Wibaut Fonds: 
C.v.d. Heuvel- de Blank, L. Lewis-Blokpoel, M. Ton-Vink 

- Nederlands Vrouwen Comité 
C.v.d. Heuvel-de Blank, plv. M.v.d. Merwe-Schröder 

- Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwilligers 
Hulpverlening: J.J.v.d. Wel-Beije, plv. R. Sap-Kok 

-Kommissie Bejaardenwerk van de N.F.V.V.H.: 
T.v.d. Marel-v.d. Meer, plv. R. Sap-Kok 

- Algemene Emigratie Centrale: 
J. IJtsma 

-Stichting Hulp bij Ongewenste Zwangerschappen H.O.Z.: 
T. de Bruyn-Bijleveld 
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- Partijraad van de Partij van de Arbeid: 
R. Sap-Kok, W. Jezek-Aalbers, G. Schaepman, 
M. Wuthrich, M.v.d. Merwe-Schröder 

- Evert Vermeer Stichting voor Internationale Solidariteit: 
A.M. Naber-Hoogsteder (sekr.), R. Hof-Brouwer 

- Stichting Marie, word wijzer: 
G. Schaepman 

- Nationale Raad voor Welzijn Militairen: 
J.J.v.d. Wel-Beije 

Nederlandse Stichting voor Geboorteregelingsprojekten in 
Ontwikkelingslanden: 
N.v.d. Bor-Lafeber . 
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WIARDI BECKMAN STICHTING 

~~!~!9!~9 
In de afgelopen periode hebben zich bij de W.B.S. in ver
schillende opzichten veranderingen voorgedaan. Dit betreft 
zowel het studieprogramma als de personele bezetting. 
Wat het studieprogramma aangaat, is de laatste hand gelegd 
aan het projekt Gelijkheid. In de serie WBS-cahiers van 
Kluwer verscheen een tweetal publikaties, die in het kader 
van dit projekt zijn opgesteld, t.w. een cahier over sport 
en het cahier Op weg naar arbeiderszelfbestuur. Beide rap
porten worden gekenmerkt door een kritisché stellingneming 
t.o.v. struktuur en ontwikkeling in deze sektoren en pogen 
een richting aan te geven van gewenste ontwikkeling, waar
bij de problemen zodanig behandeld worden, dat er ook voor 
de beleidsvorming terzake doende alternatieven worden gege
ven. Tevens is een afsluitende nota opgesteld, waarin de 
resultaten van deze studie worden samengevat, alsook wor~~ 
verkend hoe deze studie heeft bijgedragen tot verbetering 
van inzicht in fundamentele problemen van het socialisme, 
als de verhouding tussen de politieke en ekonomische orde, 
planning en centralisatie t.o.v. persoonlijke vrijheid en 
autonomie. Onder de titel Gelijkwaardigheid zal dit werkstuk 
in 1975 verschijnen. 
Het gereedkomen van het studieprojekt Gelijkheid was in meer 
dan één opzicht een afsluiting. In de zomer van 1974 kondig
de zich het vertrek aan van de direkteur Van Stiphout met 
ingang van januari 1975. Aan het einde van de verslagperio
de werd zijn opvolger, drs. W. Gortzak, benoemd met ingang 
van december 1974. 

ç~!~~Q!!~ 

De laatst benoemde leden, t.w. prof. Philipsen en prof. De 
Rijk, waren helaas in de afgelopen verslagperiode niet in 
staat de vergaderingen bij te wonen. Mede hierdoor, alsook 
t.g.v. andere persoonlijke omstandigheden, hebben zij.hun 
zetel beschikbaar gesteld. Het partijbestuur heeft in deze 
vakatures benoemd dr. E. Dekker, werkzaam bij de Inspektie 
van de Geestelijke Gezondheidszorg, en drs. Fenna van de 
Burg, wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen. 
Aan het einde van de verslagperiode was het Curatorium als 
volgt samengesteld: 
drs. A.A. van Arneringen 
drs. R. Hajer 
prof.mr. P.J.G. Kapteyn 
prof.mr. T. Koopmans 
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mr. G.E. Langemeijer 
J. Hoogland 
dr.ir. A.P. Oele 
ir. Th. Quené 
prof.dr. W.A.A.M. de Roos 
prof.dr. E. van Spiegel 
prof.dr. Th. A. Stevers 
mr. H. Versloot 
mw.dr. H. Verwey-Jonker 
prof.dr. P. Vinke 
dr. A. Vondeling 
prof.dr. J.A. Weyel 
K.D. Dorsman 
drs. C. Poppe 
drs. E. van Thijn 
dr. E. Dekker · 
drs. F. van de Burg 

E~E~~~~~! 
Met betrekking tot het personeel deed zich een viertal wijzi
gingen voor. Per 1 september 1974 verliet drs. M. van Hasselt 
onze dienst. Hij heeft vooral grote bijdragen geleverd aan 
de totstandkoming van verschillende publikaties op het terrein 
van het onderwijs en voorts werkzaamheden verricht op een 
uiteenlopend aantal gebieden als sociale dienstverlening, 
kultuur en wetenschapsbeleid. 
Op de bibliotheek verliet mw. L. Bakker onze dienst na korte 
tijd werkzaam geweest te zijn. Haar plaats is ingenomen door 
mw. J. de Vries-Nieuwenhuizen. Drs. Van Stiphout werd per 
1 september 1974 benoemd tot lid van de voorlopig raad voor het 
wetenschapsbeleid, welke funktie hij tot januari 1975 voor 
een halve werkweek is gaan vervullen en na die datum als een 
volledige funktie. In de zomer van 1974 is derhalve een solli
citatieprocedure op gang gebracht. Door middel van adverten
ties in dag- en weekbladen is een oproep voor belangstellenden 
in deze vakante funktie geplaatst. Een kommissie bestaande uit 
mw. Verwey, dr. Van Spiegel, dr. Weyel (allen namens het WBS 
Curatorium), dr. A. Peper (partijbestuur), mr. P. Janssens 
(personeel WBS) en drs. Van Stiphout (direkteur WBS) was be
last met de selektie der kandidaten. In september 1974 is 
benoemd als direkteur drs. W. Gortzak met ingang van 1 decem
ber 1974. De heer Gortzak trad d.d. 15 oktober 1974 in dienst. 

E~e!!~~!!~~-~~-~Q~É~E~~!!~~ 
In de serie bij Kluwer (WBS-cahiers) verscheen een tweetal 
publikaties. Het cahier Sport geeft een kritische analyse 
van de hedendaagse sportbeoefening, met name van de beroeps-
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sport en de topsport. Veel aandacht wordt besteed aan de 
funkties van diverse typen sport. Twee opvattingen worden 
onderscheiden, welke beide momenteel in omloop zijn, n.l. 
sport als kompensatie en sport als aanpassing. De kompen
satietheorie stelt dat de werk-en leefsituatie in een 
industriële samenleving dermate bepalend zijn voor het 
lichamelijk en geestelijk welbevinden, dat kompenserende 
voorzieningen uitermate noodzakelijk zijn. Sport als kom
pensatie t.o.v. massaliteit en anonimiteit van wonen en 
werken, gebrek aan spanning en avontuur. De aanhangers van 
de aanpassingstheorie zien sport als volkomen arbeidskon
form, i.p.v. tegenover de arbeid een domein van vrijheid te 
zijn. Sport is een aanpassingsdrill. In plaats van het li
chaam te bevrijden wordt het onderworpen aan dezelfde effi
ciencynormen, die ook in de arbeid leiden tot menselijke 
uitbuiting. 
Binnen het kader van deze opvattingen worden de huidige 
problemen van de sport bezien. Uitgangspunten voor beleid 
worden geformuleerd, waarbij naast de wedstrijdsport vooral 
de rekreatiesport veel aandacht krijgt. Voor een dr~etal 
aspekten wordt voorgesteld regels op te stellen in de vorm 
van statuten, n.l. met betrekking tot spelverruwing (fair
play-statuut), demokratische besluitvorming (demokratisch 
statuut) en t.a.v. de rechtspositie (sociaal statuut). 
Ook de beroepssport wordt behandeld. 

Een tweede rapport dat dit jaar verscheen is "Op weg naar 
arbeiderszelfbestuur". Dit rapport vormt een oriëntatie 
op de huidige situatie aangaande zeggenschapsverdeling in 
het bedrijfsleven. Beoogd wordt een vorm te vinden voor 
eisen van zowel politieke als sociale demokratisering. 
Bestaande instituties als de SER en PBO, de ondernemings
raad, regels m.b.t. benoeming van kommissarissen, het vast
stellen van de jaarrekening en het enquêterecht, worden 
getoetst aan maatstaven van verdergaande zeggenschapsverde
ling. 
Er wordt een eerste uitwerking gegeven van het denkbeeld 
arbeiderszelfbestuur voor de nederlandse verhoudingen en 
de reperkussies die het doorvoeren van dit denkbeeld zou 
hebben voor de arbeidsverhoudingen in ons land. Tenslotte 
wordt ruime aandacht besteed aan de strategie die nodig 
is om dit einddoel te bereiken. Van veel belang in dit ver
band is de opzet om de introduktie van arbeiderszelfbestuut 
te verbinden met aktie van onderop. De verwezenlijking 
vergt een andere aanpak dan die welke we tot nu toe in ons 
land kennen. Tot nu toe stond immers verandering van wet
geving centraal, ongeacht de betrokkenheid van de werkne
mers en de geloofwaardigheid van de wijzigingen. 
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Het rapport verkent de eerste noodzakelijke stappen. 

In september werd over het rapport over sport ee~ konferen
tie gehouden te Amsterdam, waar o.a. een inleiding werd ge
houden door een der auteurs van het cahier, Bart Crum. De 
konferentie werd door ca. 150 deelnemers bezocht. 

Beide bovengenoemde geschriften hebben in de pers ruime 
aandacht gekregen. Ook in de vakbladen zijn er diverse kom
mentaren aan gewijd. M.b.t. het rapport over Arbeiderszelf
bestuur heeft het blad Socialisme en Democratie enkele 
artikelen gepubliceerd (Stevers, Van Rhijn, Laterveer, Van 
Ameringen). 
De diskussie in de vorm van konterenties t.a.v. de bedrijfs
demokratisering is na deze verslagperiode op gang gebracht. 

JURIDISCHE SEKTIE 

De Juridische Sektie belegde op 23 oktober 1973 een verga
dering ter bespreking van de begroting van Justitie 1974. 
Het bestuur van de Coornhert Liga werd eveneens voor deze 
vergadering uitgenodigd. De kritiek, neergelegd in de Alter
natieve Justitie-begroting van deze Liga, werd aldus be
spreekbaar. Met de fraktie werd vooral van gedachten gewis
seld over de waardering van de gestegen kriminaliteitscij
fers (een incident, een administratief verschijnsel of de 
weergave van een realiteit?), de justitiëledokumentatie 
versus herkansing, een dekriminaliseringsbeleid, het jeugd
beschermingsrecht, het vreemdelingenbeleid, de milieuwet
geving en de strafrechtstoepassing. 
In de loop van het verslagjaar heeft de fraktie met sektie
leden uit de privaatrechtelijke hoek van gedachten gewisseld 
over het nieuwe burgerlijk wetboek. 

SEKTIE GEMEENTE, GEWEST EN PROVINCIE 

Y~r~!~~!ns~n-Y22!-~!2!~n-~n_r29~n 
Tweemaal werden er in 1974 verkiezingen gehouden: op 27 maart 
voor de Provinciale Staten en op 29 mei voor de Gemeentera
den en de Rijnmondraad. Op 15 november 1973 werd de deelge
meente Rotterdam-Oost verkozen. Dat betekent dat dit jaar 
voor onze leden van wezenlijke betekenis is geweest. Verkie
zingsprogran®a's maken, kandidaten stellen, onderhandelen 
met andere partijen, lijsten verbinden, kampanje voeren, 
stemmen, kollège samenstellen. Op verschillende manieren 
heeft de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie hierbij assis
tentie verleend. 
Op het P.v.d.A. kongres van 26 januari 1974 te Breda is het 
program voor de Staten-en Raadsverkiezingen 1974 vastgesteld. 
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Een ontwerp hiervoor was ten behoeve van het partijbestuur 
voorbereid onder verantwoordelijkheid van het dagelijks 
bestuur van de sektie. Het partijbestuur heeft dit ontwerp 
op de meeste punten overgenomen. Het voorstel van het partij
bestuur werd integraal gepubliceerd in P.K. van oktober 1973 
en kon daarmee als gedachtenoriëntatie dienen voor de opstel
ling van de plaatselijke en provinciale programma's. Met name 
voor de laatste zou het januarikongres te laat vallen. Het 
sektiebestuur heeft voor het partijbestuur eveneens een 
groot aantal ontwerpen voor pre-adviezen op de amendementen 
op het verkiezingsprogram opgesteld. Bij de opstelling van 
zijn eigen pre-adviezen heeft het partijbestuur veel gemak 
gehad van het voorwerk van de sektie. 
Ten kongresse heeft de sekretaris van de sektie het partij
bestuur bijgestaan bij de verdediging van de voorstellen. 
Het is overigens heel goed voorstelbaar dat de taak van het 
partijbestuur met betrekking tot het verkiezingsprogram voor 
de Staten en Raden wordt gedelegeerd aan het bestuur van de 
sektie. Ook de P.v.d.A. zou kunnen decentraliseren. 
Een werkgroep van P.v.d.A., P.P.R., D'66 en P.S.P. ontwierp 
een gemeenschappelijk kernprogram ten behoeve van de staten
en raadsverkiezingen. Aan deze werkgroep namen o.a. Henk 
Engelsman en Pierre Janssens (voorzitter en sekretaris 
Sektie Gemeente, Gewest en Provincie) voor de P.v.d.A. deel. 
Het overlegorgaan van de progressieve partijen besloot uit
eindelijk niet uit te komen met een dergelijk gemeenschappe
lijk kernprogram. 

De sekretaris van de Sektie maakte voor deze verkiezingspe
riode deel uit van de kampanjekommissie van de P.v.d.A. De 
kampanjekommissie organiseerde op 4 mei 1974 een drukbezoch
te en zeer gewaardeerde lijsttrekkersdag in de Markthal te 
Amersfoort. Met filmprojektie, werkgroepen en panels werd 
een aantal P.v.d.A. stellingnamen doorgewerkt. De laatste 
kampanjemaatregelen werden besproken en riemen onder het 
hart gestoken. 
Na de raadsverkiezingen werd op verzoek van het partijbe
stuur door het sekretariaat van de Sektie een informatie
pool gevormd voor de vorming van de Kolleges van B & W. De 
nadruk werd hierbij gelegd op de gemeenten boven 40.000 
inwoners, waar het wethouderschap wordt bezoldigd als een 
volledige betrekking. Het sekretariaat legde kontakten met 
de kollege-onderhandelaars en wisselde informatie uit over 
elders gevolgde onderhandelingsmetheden en behaalde resul
taten. Uit praktische overwegingen - bemanning - werd ten 
aanzien van de kollege-onderhandelingen in de kleinere ge
meenten een meer afwachtende houding ingenomen. Vele frak
ties, afdelingen en onderhandelaars wisten het sekretariaat 
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niettemin te vinden. Op 17 augustus 1974 werd in Utrecht een 
ontmoeting tot stand gebracht waar kollege-onderhandelaars 
ervaringen konden uitwisselen. Partijvoorzitter André van 
der Louw zat deze bijeenkomst voor. De in de informatiepool 
verzamelde gegevens worden thans met het oog op een eventue
le evaluatie van de gebeurtenissen aangevuld en uitgewerkt 
door de politikoloog Menno Wolters. 

Y~E~~~s-~~-§sh~!!~s 
Intussen, de verkiezingen van 1974 zijn voor de P.v.d.A. zeer 
goed geweest. Telde onze sektie op basis van de verkiezingen 
van 1970 2152 leden, thans bedraagt het aantal 2957. Van deze 
leden waren er in de afgelopen periode een groot aantal nog 
geen lid van de sektie. Het rapport van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten "Een goede raad" heeft maar al te dui
delijk onze ervaring bevestigd, dat de eisen die aan een 
raadslid worden gesteld, niet licht geschat kunnen worden. 
Aan vorming en scholing van deze nieuw gekozenen zullen dan 
ook hoge eisen worden gesteld. 
Deze ontwikkeling was voorzien. Gezien de grote aantallen 
betrokkenen leek een gedecentraliseerde opzet via de geweste
lijke besturen van de P.v.d.A. in samenwerking met de geweste
lijke afgevaardigden in het sektiebestuur de enig mogelijke 
oplossing .. Samen met Jan van Bergen, vormingskonsulent van 
de P.v.d.A., heeft Pierre Janssens de gewestelijke besturen 
uitgenodigd aandacht hieraan te schenken door het instellen 
van een vormin~swerkgroep. Tijdens een bijeenkomst op 23 en 
24 november 1913 zou een gezamenlijk werkprogram worden ont
wikkeld, waarbij een taakverdeling tussen Tesselschadestraat 
en gewesten kon worden gemaakt. De bijeenkomst moest worden 
afgelast omdat de meeste gewestelijke besturen geen kans 
zagen ook nog op dit terrein aktiviteiten te ontplooien. Met 
Gelderland is er evenwel alsnog vruchtbaar kontakt geweest. 
Met Noord-Brabant-Oost, Noord-Brabant-West en Limburg bestond 
in het kader van het "opbouwwerk" reeds de nodige samenwerking. 
Dat uiteindelijk de gewesten zich op het punt van vorming van 
raadsleden niet onbetuigd hebben gelaten bewijzen de geweste
lijke verslagen. 
Waar het de vorming van raadsleden betreft, wordt over het 
geheel genomen deze lijn gevolgd: 
Verschillende (gesubsidieerde) instellingen leveren reeds 
kursussen voor de algemene theoretische scholing (Stichting 
Burgerschapskunde, Teleac). Hetzelfde doen nogal wat Volks
hogescholen en Vormingsinstituten. Op dit terrein hoeven wij 
geen eigen initiatieven meer te ontplooien. Wij kunnen deze 
kursussen onder de aandacht brengen van de sektieleden. Zono
dig verlenen wij onze enthousiaste medewerking aan de opzet en 
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ontwikkeling van een dergelijk kursusprograrn. Pierre JanssenE 
was daarom lid van de redaktie van de Teleac-kursus en van d~ 
kursusvan deStichting Burgerschapskunde. Aan de laatste 
kursus heeft Pieter Nieuwenhuijsen eveneens meegewerkt. 
Ten aanzien van verschillende onderdelen is training in 
groepen nodig. In samenwerking met het sektiesekretariaat 
en de vorrningskonsulent van de P.v.d.A. heeft het vormings
centrum De Born te Bennekorn vormingsweekends gehouden op 
8/10 februari, 22/23 rnaart en 20/21 april met vergader
training. 
Daarnaast is het noodzakelijk een socialistische visie op 
het bestuur van de' gemeenten in deze tijd te ontwikkelen. 
Naast het bekende "Gemeentelijke demokratie" is de produk
tie voorbereid van "Naar een socialistische gerneentepolitiek' 
onder redaktie van Max van den Berg, Pierre Janssens en EissE 
Kalk. De bedoeling van dit boek is materiaal te leveren voor 
een partij-politieke diskussie over de onderwerpen die ge
meentelijk aan de orde komen. Deze diskussie, alsmede de 
vertaling van de algemene formules naar de plaatselijke 
situatie toe moet en kan vooral op plaatselijk en regionaal 
nivo plaatsvinden. 
Nu het vormingswerk van de politieke partijen naar alle 
waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 1975 financieel 
gesteund gaat worden, zal het mogelijk zijn meer systernatiscl 
de vorming van P.v.d.A. raadsleden aan te pakken. 

E~2j~~!2~~~!~~~!~~~2g~s 
Op 10 november 1973 werd in de Kargadoor in Utrecht een pro
jektontwikkelaarsdag gehouden. Een vijftigtal partijgenoten 
uit 23 gemeenten bespraken hun ervaringen met projektontwik
kelaars aan de hand van een diskussieleidraad van Henk de 
Jong, stagiaire WBS, en Pierre Janssens. Henk Engelsman zat 
de plenaire vergadering voor; Nora Salornons, Hans Kornbrink, 
Wim Nuy en Henk Engelsman de gespreksgroepen. De Delftse 
bouwkundestudenten W. Patijn, F. de Reede, T. Schouten en 
S. Woudstra verzorgden de verslaglegging van deze bijeen
komst. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vele vragen naar 
voren die nadere studie vergden. In samenwerking met de 
Tweede Kamerfraktiekommissie Projektontwikkelingsrnaatschap
pijen, die zich kon voorzien van de tijdelijke bijstand van 
mr. W. Nolet, wordt gewerkt aan een meer uitgewerkte stellin 
name. 

~~~~S~2~E_g~~~2~Y9~!~S 
De nota "Uitgangspunten met betrekking tot de gewestvorming" 
heeft een grote hoeveelheid reakties uitgelokt. De nota bood 
de basis voor de besluiten van het kongres te Breda en het 
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hoofdstuk van het verkiezingsprogram over de bestuurlijke re
organisatie. Op verzoek van het gewest Friesland werd de 
werkgroep uitgebreid met D. Beeksrna uit Leeuwarden. De werk
groep heeft onder voorzitterschap van Henk Engelsman en met 
sekretariële bijstand van Pieter Nieuwenhuijsen gestaag 
doorgewerkt. Het rapport van de werkgroep zal begin 1975 
kunnen worden afgerond. 

~~Y!§:~§:!: 
Wederom werden vele adviezen gevraagd aan het sektiesekreta
riaat. Te merken was dat het verkiezingstijd was: vele vragen 
betroffen mogelijke programmatische opstellingen en uitleg 
van het Bredase program. Ter beantwoording van de vraag hoe 
een program op te stellen werd zelfs een modelbrief opgesteld. 
Steeds meer moest overigens gekonstateerd worden dat telefo
neren de beste rnanier is om advieze~ te krijgen. Een gesprek 
kost minder tijd dan het schrijven van brieven en kan in dat 
korte tijdsbestek meer informatie laten uitwisselen. De hulp 
wordt terstond verleend. Schriftelijke adviezen konden helaas 
niet altijd zo snel worden gehonoreerd als de aanvragers 
zouden wensen. Niettemin werden ruim 150 adviezen schriftelijk 
uitgebracht. Het 1antal telefonischt= adviezen laat zich moei
lijk schatten. Zeker de helft vande niet in vergadering door
gebrachte tijd werd hieraan besteed. 

Q§:_§§:!!.l§:§:!:~§: 

De Gemeente verzorgde weer de meer algemene voorlichting. Met 
ingang van deze jaargang trad Lodder op als redaktievoorzitter. 
In de loop van het verslagjaar traden J.A.A. Aarse, drs. J.H. 
Boone en A. Venverloc als redaktieleden af. Met name Venver
loc sloot hiermee een lange en vruchtbare periode af. Voor 
zijn inzet is hem veel dank verschuldigd. 
De redaktie was aan het eind van het verslagjaar als volgt 
samengesteld: 
mr. H. Lodder (voorzitter), drs. F.H. Goudswaard, drs. E. 
Kalk, A. Mater, mr. P.R. Staffelen, dr. M. Troostwijk, R.J. 
in 't Veld, W. van 't Veld, K.J. Vrijling, J. Wallage en 
PierreJanssens als redaktiesekretaris. 
Twee nummers van De Gemeente verdienen speciale vermelding, 
het februarinummer over de stadsvernieuwing, ontstaan door 
een interne samenwerking met de Sektie Ruimtelijke Ordening 
van de WBS, en het rnaartnummer, waarin het definitieve 
staten- en raadsverkiezingsprograrn werd gepubliceerd. 
Daarnaast werd in de loop van deze jaargang aandacht geschon
ken aan een veelheid van onderwerpen als de kollegevorrning, 
de gewestvorming, de wijkraden, de progressieve samenwerking, 
de oriënteringsnota ruimtelijke ordening, het sociaal vesti-
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gingsbeleid, de selektieve investeringsregeling, het ener
giebeleid, de onroerend goed belasting, onderwijspolitiek, 
het woonwagenbeleid. 

Ingevolge besluiten van het kongres van 14 en 15 september 
1973 streeft het partijbestuur naar integratie van het voor
lichtingsbeleid van de partij, ondermeer door kansentratie 
van de periodieken in een algemeen ledenblad en in een kader
blad (later: algemeen informatie- en dokumentatieblad). In 
dat algemeen informatie- en dokumentatieblad zou De Gemeente 
moeten worden opgenomen. De besprekingen over d~ze integra
tie zou zijn gestart na de raadsverkiezingen. De redaktie 
van De Gemeente neemt het standpunt in dat aan een integratie 
kan worden meegewerkt indien de kwaliteit, de omvang en de 
kontinuïteit van de voorlichting aan de raads- en Staten
leden voldoende kan worden gegarandeerd in formule, frekwen
tie, uitrusting en organisatiestruktuur van het algemeen 
informatie- en dokumentatieblad. 

Q!Y~!2~-2~!!Y!!~!!~D 
De sekretariaatsmedewerkers verzorgden publikaties in De 
Gemeente, De Nederlandse Gemeente, De Gemeentestem, N.R.C./ 
Algemeen Handelsblad, Socialisme en Democratie en in de 
kursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde. 
Pierre Janssens nam deel aan het voorbereidingswerk van het 
algemeen informatie- en dokumentatieblad. 
Henk Engelsman en Pierre Janssens voeren overleg met P.S.P. 
en P.P.R.over mogelijke samenwerking bij de ondersteuning 
van raads- en statenleden. Bij de voorbereiding van de pre
sentatietraining plaatselijke politiek - een projekt van de 
kampanjekommissie - verleent Pierre Janssens inhoudelijke 
assistentie. 
Pierre Janssens heeft zitting in de redaktie van P.K. 

B~!-2~~!!~Q~2!~~! 
Het sektiebestuur vergaderde op 25 oktober 1973 over de 
begroting van Binnenlandse Zaken, het Gemeentefonds en het 
Provinciefonds 1974 en over de pre-advisering op de amende
menten op het ontwerp-program Raads-en Statenverkiezingen 
1974: op 18 december 1973 over de nota van uitgangspunten 
met betrekking tot de gewestvorming en de reakties op deze 
nota: op 21 februari 1974 over de Oriënteringsnota Ruimte
lijke Ordening en de nabespreking van het kongres van 26 
januari: op 8 april 1974 over de uitwerking in de partijre
glementen van het z.g. recht op terugroeping, over subsi
diëring van gewestelijke sektie-aktiviteiten en over het 
Struktuurschema Drink- en Industriewatervoorziening: op 19 
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juni over het rapport "Een goede raad" van de V.N.G., over 
de positie van de burgemeester; op 27 augustus over de inte
gratie van De Gemeente in het kaderblad en over de positie 
van de burgemeester. 
Het dagelijks bestuur had frekwente, maar niet erg geregelde 
onderlinge kontakten. Het onderhield kontakten met bewinds
lieden, kamerleden en partijbestuur. 
Het sektiebestuur bestond uit de volgende leden: 
Voor het gewest Friesland H. Posthuma, opgevolgd door J. 
Spiekhout, Groningen: mr. J.J. Prins, Drente: H. Folkers, 
Overijssel: A. Smit, opgevolgd door P. Edel, Gelderland: 
C.A. van den Anker, Utrecht: c. Pot, Noord-Holland-Noord: 
P. Smit, Noord-Holland-Zuid: B. Buddingh', Zuid-Holland: 
J.H. Kamphuis, Zeeland: A.P. Schouwenaar, Noord-Brabant-Oost: 
C.J. van de Rakt, Noord-Brabant-West: M. Kamp, Limburg: J. 
Andriesma, Amsterdam: mr. J. van den Bergh, opgevolgd door 
drs. P. Rutgers van der Loeff, Den Haag: C.M. Swiebel, 
Rotterdam: C.M.L. Roozemond. 
Door het partijbestuur waren aangewezen: K.D. Dorsman en mr. 
J. van den Bergh; door het Curatorium van de WBS: Mr. H.B. 
Engelsman, drs. P.Ph. Dordregter, mr. H. Lodder, dr. M. 
Troostwijk, R.J. in'tVeld en A. Venverloo. Laatstgenoemde 
werd na zijn bedanken opgevolgd door dr. G.W.B. Berrie. 
De fraktieleden van de ':'.'weede en de Eerste Kamer, belast met 
Binnenlandse Zaken waren adviserende leden. Sekretaris was 
mr. P.M.G.P. Janssens. 
Het dagelijks bestuur van de sektie bestond uit: mr. H.B. 
Engelsman (voorzitter), B. Buddingh', C.M.L. Roozemond en 
A.P. Schouwenaar (leden), mr. P.M.G.P. Janssens (sekretaris), 
mr. H. Lodder (hoofdredakteur De Gemeente); een van de PB
afgevaardigden en een lid van de Tweede Kamerfraktie traden 
op als adviserende leden van het DB. 

~~~-~~EQ_Y~D-9~-2~~~!~ 
Sekretaris van de sektie was Pierre Janssens. Dankzij een 
verlenging van de subsidie uit het Fonds voor Bijzondere 
Doeleinden kon Pieter Nieuwenhuijsen half-time bij het 
sektiewerk assistentie verlenen. Zonder zijn hulp zou er 
veel spaak zijn gelopen. Het takenpakket van de sektie 
vergt een kontinuë inzet van tenminste twee man. Zonder een 
dergelijke bemanning krijgt de behartiging van alle zaken 
te lijden. De administratieve assistentie werd verzorgd door 
Margat Gunderman. Het buro van WBS en Partij van de Arbeid 
leverde de overige onmisbare bijstand (boekhouding, leden
administratie, reproduktie, telefoon). 
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SEKTIE GEZONDHEIDSZORG 

De Sektie Gezonheidszorg heeft in het verslagjaar driemaal 
vergaderd. Op 3 oktober is de Memorie van Toelichting op de 
begroting 1974 behandeld. Kritische kanttekeningen worden 
geplaatst bij de financiering van de wijkgezondheidszorg, 
de volksverzekering, en de gelden uitgetrokken voor de bouw 
van akademische ziekenhuizen. Suggesties worden gedaan op 
het punt van de informatieverzameling en de struktuur van de 
beleidsvoorbereiding. 
Op 12 november behandelt de sektie voortgangsnotities van 
de werkgroep "wijkgezondheidscentra" en de werkgroep "farma
cie". Verder wordt kort ingegaan op de begroting voor de 
geestelijke volksgezondheid. 
Op 19 augustus wordt in samenspraak met de werkgroep "farmac 
het voorlopige verslag van deze werkgroep uitvoerig bedis
kussieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde de toelating 
van de verpakte geneesmiddelen tot de markt, de patiënten
bijsluiter en de apotheker als vrije ondernemer of in loon
dienst. De werkgroep zegt toe de aan- en opmerkingen van 
de sektie te verwerken in het eindverslag. 
Voorts brengen op deze vcrgadering de werkgroep "ziekenhui
zen en specialisten", alsmede de werkgroep "wijkgezondheids
centra" tussentijds verslag uit. De werkgroep "ziekenhuizen 
en specialisten" meldt dat ze zich heeft opgesplitst in 
twee sub-werkgroepen, t.w. een sub-werkgroep "inkomsten
beleid in het ziekenhuis + dienstverband medisch specialist 
+ praktijkoverdracht" en een sub-werkgroep "normering/stan
daardisering ziekenhuisgebeuren/medisch specialistisch 
handelen". 
Tenslotte wordt op deze derde sektievergadering een begin 
gemaakt met de bespreking van de inmiddels verschenen 
struktuurnota-Hendriks. De sektie blijkt zeer kritisch te 
staan tegenover de inhoud en is teleurgesteld in de uitwer
king en konkretisering. 

SEKTIE RUIMTELIJKE ORDENING 

De Sektie Ruimtelijke Ordening is in het verslagjaar zesmaal 
bijeen geweest. Op 6 november worden konsept-artikelen be
sproken voor het speciale Gemeente-nummer over de stadsver
nieuwing. Deze bespreking wordt op 3 januari afgerond; ver
der wordt een opzet gemaakt van de behandeling van de Oriën
teringsnota en melding gemaakt van een WBS-werkgroep stads
vernieuwing. Op 2i februari bespreekt een afvaardiging van 
de sektie de Oriënteringsnota op een vergadering van de 
Sektie Gemeente, Gewest en Provincie. Deze samenspraak wordt 
voortgezet op de sektievergadering van 5 maart, mede aan de 
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hand van kommentaren van sektieleden. Tevens doet de werk
groep stadsvernieuwing verslag van haar eerste bijeenkomst. 
Op de vergadering van 2 april wordt een werkgroep geformeerd 
die een konsept-kommentaar op de Oriënteringsnota gaat schrij
ven. Dit konsept wordt op 7 mei behandeld in samenspraak met 
afvaardigingen van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie 
en de Sektie Verkeer en Vervoer. Besloten wordt dat de werk
groep het definitieve kommentaar opstelt en na overleg met 
het Curatorium aanbiedt aan de Raad van Advies voor Ruimte
lijke Ordening. Aldus geschiedt. Voorts wordt het WBS-kom
mentaar aangeboden aan de pers. 
Op 3 september bespreekt de sektie een werkplan voor het ko
~ende jaar, waarin de socialistische meningsvorming over 
ruimtelijke ordening benadrukt wordt. Als uitgangspunt zal 
het kritische kommentaar op de Oriënteringsnota genomen wor
den. Voorts worden z.g. regionale leden bereid gevonden het 
sektiewerk te ondersteunen. 

WERKGROEP STADSVERNIEUWING 

Op 1 maart komt de werkgroep voor het eerst bijeen. De werk
groep heeft een z.g. brede opstelling en wordt voorgezeten 
door mw. Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw. De bedoeling is een ad
vies te geven op de Nota van Aanbieding en het Voorontwerp 
van Wet inzake dè Stadsvernieuwing. De werkgroep wordt daar
toe opgesplitst in een zestal sub-groepjes, die elk een be
paald aspekt van de wetgeving bekommentariëren. Op 19 april 
volgt een marathon-vergadering, worden de verslagen van de 
sub-groepjes besproken en een redaktie geformeerd die een 
konsept-advies zal opstellen. Inmiddels zijn kommentaren op 
onderdelen aangeleverd door bij de problematiek betrokken 
partijgenoten. Op 30 mei wordt het konsept-advies besproken 
in een plenaire werkgroepvergadering en het eindadvies vast
gesteld. Na overleg met het Curatorium wordt dit aangeboden 
aan de Minister, de vaste Kamerkommissie en de pers. Na het 
eind van het verslagjaar volgt een bespreking met staatsse
kretaris Schaefer en een vertegenwoordiging van de werkgroep. 
Dit overleg duurt nog voort. 

WERKGROEP WONINGBOUW EN VOLKSHUISVESTING 

De studie over woningbouw en volkshuisvesting kreeg in de
cember een nieuwe impuls: een concept-outline werd opgesteld 
en stafmedewerker P.C. Friese zou de helft van zijn tijd be
steden aan het aktualiseren van reeds opgestelde nota's aan 
nieuwe inzichten en feitelijke ontwikkelingen. Een herwaar
dering over de opvattingen over het te voeren huur- en subsi
diebeleid, wijziging van de inzichten in de relatie nieuw-
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bouw/vernieuwbouw en een aanvankelijk onderschatte invloed 
van de aanbodzijde op de woningbouwmarkt noodzaakten tot 
een meer fundamentele aanpak van de uiterst komplexe materie. 
De behoefte manifesteerde zich om dieper in te gaan op de 
te leggen verbanden en het objekt van studie vanuit meer in
valshoeken te benaderen, althans door te denken. In de werk
groep groeide de overtuiging dat de WBS zich deze "integrale" 
aanpak niet alleen kon veroorloven, maar ook moest getroos
ten om een socialistisch antwoord te formuleren op de nauwe
lijks uit te splitsen volkshuisvestingsproblematiek. Het 
ligt in de bedoeling om in het komende jaar de werkgroep als 
kerngroep te laten fungeren en voor het empirisch-analytische 
gedeelte gebruik te maken van sekundaire bronnen opdat in de 
loop van 1975 een rapport op tafel kan komen, dat fraktie en 
partij van dienst kan zijn bij het toetsen van integrale en 
partiële beleidsvoornemens en het uitstippelen van nieuwe 
beleiden op gemeentelijk, provinciaal en rijksnivo. 

SEKTIE VERKEER EN VERVOER 

De Sektie Verkeer en Vervoer heeft in het jaar 1973/1974 
negenmaal vergaderd. Op 2 oktober 1973 werd na een inleiding 
van het Tweede Kamerlid Jaap van der Doef gediskussieerd 
over de begroting van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 
1974. Van Thijn legde op deze bijeenkomst het voorzitter
schap van de sektie neer en werd opgevolgd door G.C. van 
Leeuwen. 
De zesde november kwam de sektie bij elkaar om het probleem 
van de Tweede Nationale Luchthaven te bespreken. Als basis 
van de diskussie diende het rapport van de partijkommissie 
die zich met dit probleem had beziggehouden, terwijl J. IJff 
nog een nadere uiteenzetting met betrekking tot de ontwikke
ling van de luchtvaart gaf. Tijdens de diskussie werd na
drukkelijk gesteld dat we erg voorzichtig moeten zijn met de 
projektie van luchthavenkapaciteit. Wel zal het nodig blij
ken te zijn rond 1985 extra voorzieningen gereed te hebben 
om de toch te verwachten verdere ontwikkeling op te vangen. 
Wat na 1985 gaat gebeuren, is erg onzeker, de luchthavenka
paciteit die extra nodig is om de ontwikkelingen op te van
gen, zal Schiphol dan ook in de eerste plaats moeten aanvul
len en kan eventueel na 1985 enige taken van Schiphol gaan 
overnemen. 
Op speciaal verzoek van staatssekretaris Van Hulten is op 
21 november 1973 door de sektie met de staatssekretaris van 
gedachten gewisseld-over de energieproblemen met betrekking 
tot het verkeer en vervoer. Centraal in dit gesprek stond 
de noodzaak om het benzinegebruik te beperken en de maatre
gelen die daartoe nodig zijn. 
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De vierde bijeenkomst vond plaats op 11 december 1973, op 
welke daturn een bespreking van een konsept-nota over het 
verkeer en verveersbeleid plaatsvond. Ook het voorstel van 
J. v.d. Doef met betrekking tot de gezinskaart kwam ter 
sprake. In verband met de korte tijdsspanne tussen het toe
zenden van de genoemde nota en de bijeenkomst werd op 29 
januari wederom over deze nota gepraat. Deze nota beoogt 
een opzet te geven voor een ander verkeersbeleid en is voor
bereid door een groepje sektieleden. De redaktie ervan is in 
handen van de WBS-rnedewerker en sekretaris van de sektie, 
W.J. van Gelder. Het centrale probleem dat in de nota aan de 
orde komt, is de relatie tussen verkeer/vervoer met al zijn 
positieve en negatieve aspekten en het algemene beleid dat 
wij ten aanzien van het milieu, de gelijkheid, etc. willen 
voeren. Aan de ene kant gaat het om een stimulering van 
vervoersmogelijkheden voor mensen, die momenteel onvoldoende 
mogelijkheden daartoe hebben. Aan de andere kant gaat de 
nota in op het beperken van de negatieve aspekten van de 
groei van m.n. het partikuliere autovervoer. 
Op 5 rnaart 1974 is voorts gesproken over de binnenscheep
vaart. Het oud-Tweede Kamerlid, pg. Posthurnus, was bereid 
over deze problematiek - toegespitst op het vraagstuk van 
de evenredige vrachtverdeling en het vergunningenstelsel -
nadere informatie te geven. De inleider stelde nadrukkelijk 
dat deze vervoerstak alleen kan blijven bestaan op langere 
termijn als de vraag naar en het aanbod van verveerskapaci
teit in evenwicht komen. Daartoe is een investerings- en 
kapaciteitsregeling nodig. Een genoemd evenwicht is dan te 
zien als een prealabele voorwaarde voor de opheffing van de 
evenredige vrachtverdeling. 
Eind april stond het goederenvervoer over de weg op het 
programma. J.H. Berghout, bestuurder van de NKV-bond voor 
vervoerspersoneel, gaf een uiteenzetting over het goederen
vervoer over de weg. Met name is daarbij aandacht besteed 
aan de sociale positie van het personeel en de slechte orga
nisatie van de bedrijfstak. De konklusie was dat een kapaci
teitsinkrimping noodzakelijk was. In dat verband is het feit 
dat men te snel een bedrijf kan opzetten een groot probleem. 
Te snel worden er vergunningen verleend. De eisen die daartoe 
worden gesteld, zullen derhalve aangepast moeten worden. 
Begin juni is de sektie bijeen geweest om de problematiek 
van de Oostersehelde-sluiting te bespreken. De oud-hoofddi
rekteur van de Provinciale Waterstaat en PPD in Zuid-Holland, 
prof. Klein, die bij de opstelling van het z.g. rapport 
Klaasesz aanwezig is geweest, heeft dit rapport toegelicht. 
Het rapport Klaasesz omvatte het plan om een open blokkendam 
te maken. 
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Eind augustus is tenslotte de inmiddels herziene nota over 
het verkeer en vervoersbeleid aan de orde geweest. Van deze 
nota valt te zeggen, dat hij zijn voltooing nadert en begin 
1975 gereed komt. 

SEKTIE INDUSTRIEPOLITIEK EN WETENSCHAPSBELEID 

De aandacht van deze sektie is dit jaar sterk gericht ge
weest op de energie problematiek. Dat begon op 29 oktober 
toen alternatieve bronnen van energie,·besparingen op het 
energieverbruik, alsmede de kernenergie aan de orde kwamen. 
Wat betreft de alternatieve energiebronnen was de konklusie 
van de diskussie dat een verdere studie naar alternatieve 
energiebronnen èn naar andere vervoersmogelijkheden van 
groot gewicht is. Besparingen van het energieverbruik zag 
men op korte termijn slechts op beperkte schaal mogelijk. 
Op langere termijn liggen hier zeker mogelijkheden. Waar 
men geen stimulans tot besparing in ziet is in een tariefs
verhoging, tarieven vormen geen goed instrument om besparin 
gen te bevorderen. Kernenergie werd tenslotte besproken en 
gezien als een noodzakelijke, aanvullende energiebron. 
Daarbij werd gestelddat uitgaande van de mogelijkheden om 
afval op te slaan èn te kontroleren, de mogelijkheden voor 
kernenergie vastgesteld moeten worden. We moeten niet al te 
hard de ontwikkeling van de kernenergie bevorderen. Op 3 
december werd het gesprek voortgezet en werd allereerst 
aandacht besteed aan de algemene gevolgen van de oliekrisiE 
Aan de hand van een artikel van het Eerste Kamerlid H. Ver
sloot werd gepleit voor een energie-ontwikkelingsmaatschap
pij. Het onderzoek naar alternatieven zou ook via zo'n maat 
schappij gekoördineerd kunnen worden. 
Voorts werd gesproken over de drinqende zaaY van het beper
ken van het verbruik. Die beperking is niet alleen in tota
liteit nodig, maar ook t.a.v. bepaalde soorten energiedra
gers. Door het verbruik van gas en elektra te beperken ko
men er mogelijkheden vrij om het olieverbruik te beperken. 
Dat hangt samen met de totale kapaciteit van het buizennet. 
Als men immers gas en elektra bespaart komt er in het bui
zennet ruimte vrij om meer gas aan andere bestemmingen te 
leveren. Dan wordt de leverantie vooral gericht op het ver
vangen van olie door gas. 
Half januari 1974 kwamen de mijnbouw - de afbouw van de 
mijnen in Nederland, de olietoevoer en de elektriciteits
preduktie ter sprake. Bij dat laatste vraagstuk ging het 
met name om het feit dat de elektriciteitsproduktie in han
den van de overheid is, maar er vanuit de politieke organer 
slechts van een geringe invloed op de produktie sprake is. 
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Op 19 maart is het Wetenschapsbudget 1974 besproken. Prof. 
R. van Lieshout en prof. J. de Boer hebben de diskussie 
hierover ingeleid. Uitgebreid is ingegaan op het budget 
zelf, op de vraag wat maatschappelijk relevant onderzoek is 
op de planning van het beleid en op de internationale samen
werking. Daarbij werd gesignaleerd dat het wetenschapsbeleid 
nog veel te veel vanuit de wetenschap bepaald wordt en niet 
voortvloeit uit het totale overheidsbeleid. De ontwikkeling 
van dat wetenschapsbeleid is schrikbarend achtergebleven. 
Als minister Trip met zijn eigen ntoa over het te voeren 
beleid klaar komt, gaat de sektie hier nader op in. 
Half april vond een voorbereidend gesprek plaats over de 
konferentie over Industriepolitiek. De konferentie zelf 
werd gehouden op 27 april en was goedbezocht. Centraal 
stond hier het WBS-rapport over Industriepolitiek. WBS-mede
werker W.J. van Gelder en het Eerste Kamerlid H. Versloot 
hielden inleidingen over resp. het rapport en de energie
aspekten van de industriepolitiek. Als co-referent trad 
drs. J. Louwman op. De heer Louwman is voorzitter van de 
stuurgroep Industriebeleid van de werkgeversverbonden en 
gaf meer een werkgeversstandpunt weer. De konferentie werd 
besloten met een forumdiskussie, waaraan naast de inleiders 
het Tweede Kamerlid H. Wierenga deelnam alsmede de heer Van 
Bijsterveld, hoofdbestuurder van de Industriebond NKV. 
Op 11 juni kwam tenslotte de elektriciteitsproduktie weer 
aan de orde. Ir. J. Mol leidde de diskussie hierover in aan 
de hand van een door hem gemaakte notitie. Het resultaat 
van deze bijeenkomst is geweest dat er twee artikelen ver
schenen zijn in het blad De Gemeente van de Sektie Gemeente, 
Gewest en Provincie van ir. J. Mol en dr. A.A. de Boer over 
dit vraagstuk. Aan de hand daarvan zal ook in het jaar 1974/ 
1975 nog over dit onderwerp gesproken worden. 

FINANCIEEL-EKONOMISCHE SEKTIE 

Op de eerste bijeenkomst op 15 november 1973 is gesproken 
over de doelmatigheid van overheidsuitgaven. R.M. de Haan 
hield over dit onderwerp een inleiding. Voorts werd gespro
ken over het toekomstig funktioneren van de sektie. Daarbij 
werd afgesproken dat de sektie alleen bij bepaalde onderwer
pen volledig bij elkaar komt en bij meer specifieke onder
werpen gesplitst. Bij die specifieke onderwerpen vindt n.l. 
een onderverdeling van de sektie plaats in een financiële 
en ekonomische groep. 
Op 27 februari 1974 kwam de financiële groep bij elkaar om 
met elkaar van gedachten te wisselen over een eigen werkpro
gramma. Als potentiële onderwerpen kwamen ter sprake de 
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financiële kant van het milieubeheer en het inkomstenbeleid 
van de overheid. Eind mei kwam de voltallige sektie weer 
bijeen om te praten over het Centraal Ekonomisch Plan en 
het jaarverslag van de Nederlandse Bank. De diskussie werd 
gevoerd op basis van een inleiding van pg. Siddré; daarbij 
is met name inqeqaan op het vraagstuk van de ruilvoet. 
Tussendoor kwam de ekonomische groep, samen met de sektie indus 
triepolitiek, bijeen om te praten over de konferentie Indus
triepolitiek. Voorts stelde de financiële groep nog een 
nota op voor de Tweede Kamerfraktie over het financiële 
beleid dat de regering voorstelt te voeren. 

DEMOKRATISERING ARBEIDSBESTEL 

Nog net voor het verstrijken van het verslagjaar kwam een 
rapport van de gelijknamige werkgroep gereed. Dit rapport 
"Op weg naar arbeiderszelfbestuur" is in de loop van het 
verslagjaar besproken in de werkgroep en het Curatorium en 
heeft nu zijn definitieve vorm bereikt. Vooral de WBS-mede
werker resp. direkteur W.J. van Gelder en H.A. van Stiphout 
zijn druk bezig geweest om dit rapport gereed te maken voor 
publikatie. Het rapport zal in de loop van het boekjaar 
1974/1975 onderwerp van verdere diskussie worden. 

PARTIJ-IN-AKTIE 

Op het partijkongres van 1973 is de P.v.d.A. officieel een 
aktie-partij. Met dit besluit wordt aktie als nieuw element 
van de partijstrategie geïntroduceerd. Mede naar aanleiding 
van dit besluit heeft het partijbestuur aan de WBS verzocht 
om het verschijnsel aktiepartij, zowel naar politieke inhoud 
als naar organisatorische uitwerking, aan een nadere beschou
wing te onderwerpen. 
Er is een werkgroep gevormd onder voorzitterschap van drs. 
R. de Rooi, oud-WBS-stafmedewerker, thans ambtenaar op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met het sekretariaat is 
belast drs. P. Nieuwenhuijsen. De werkgroep is met haar 
aktiviteiten medio 1974 begonnen. 
De opzet van de aktie-partij-studie is in drie kategorieën 
te verdelen: 
a. een theoretisch gedeelte 

het ontwikkelen van een begrippenkader t.b.v. een meer 
eenduidige interpretatie van de aktie-partij; 
het aangeven van grenzen en mogelijkheden voor een aktie
partij; 
de aktie-partij een gezicht geven naar de afdelingen toe. 
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b. een onderzoek-gedeelte 
het evalueren van enige projekten die al enige tijd als 
"aktie" hebben gefungeerd en problematische aspekten 
vertonen. Nader onderzocht worden: 
de werkgroep huur en sanering 
de politieke teams van kamerleden 
het ombudswerk 
Voor het verrichten van onderzoek is aangetrokken de 
heer W. v.d. Bunte, student politikologie. Zijn aktivite!
ten bestaan vooral uit het voeren van een groot aantal 
gesprekken en het verwerken van een uitvoerige enquête 
onder de leden van de Tweede Kamerfraktie over het funk
tioneren van de politieke teams en het ombudswerk. 

c. inbreng in de voorbereiding van organisatorische voor
stellen, die het partijbestuur aan het partijkongres in 
1975 zal voorleggen. Het betreft hier de organisatorische 
aanpassing van de partij aan het besluit tot aktie-partij 
zijn van 1973. 

De werkgroep ziet het vooral als haar taak een bijdrage te 
leveren tot een meer doordachte partijstrategie. In het 
licht van het opnieuw te formuleren beginsel-program is het 
noodzakelijk de PvdA zelf in het politieke krachtenveld 
duidelijk' te plaatsen. Hierbij kan niet voorbij worden ge
gaan aan vragen betreffenàe: parlementarisme, funktieverlies 
van de politieke partij, buiten-parlementaire aktie, pressie
groepen, bestuursverantwoordelijkheid versus oppositierol. 
De werkgroep hoopt voorjaar 1975 een interim-verslag aan te 
bieden aan het kongres 1975 en haar werkzaamheden medio dat 
jaar af te ronden, zodat de resultaten van haar werkzaamhe
den nog een rol kunnen spelen bij de diskussie over het 
beginsel-program dat in 1976 dient te worden vastgesteld. 
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CENTRALE STUDIE GELIJKHEID 

In de verslagperiode is de laatste hand gelegd aan een af
sluitende nota van dit projekt, De stuurgroep heeft dit 
werkstuk nog êênmaal besproken. De nota bestaat uit een 
overzicht van de uitgangspunten, zoals deze in de brochure 
"Gelijkheid" van 1970 waren geformuleerd. Een afsluitende 
beschouwing over de conceptie Gelijkheid in het socialisme, 
i.e. de bijdragen tot gelijkheid uit de deelstudies van 
dit projekt, en samenvattingen van de tien belangrijkste 
rapporten die in het kader van dit projekt zijn gepubliceerc 
Het resultaat in deze afrondende vorm kan in 1975 tegemoet 
worden gezien. 

BIBLIOTHEEK 

Hier hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Een 
groot deel, n.l. het historisch boekenbestand, werd overge
dragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschi 
denis. De WBS beschikt nu over een handbibliotheek. De uit
leen van boekwerken en dokumentatie ten behoeve van weten
schappelijk onderzoek en studie, in zoverre deze tot nu toe 
door de WBS werd gedaan, is hiermede ook overgenomen door 
het I. I. S • G. 

SOCIALISME EN DEMOCRATIE 

Het maandblad van de WBS heeft in deze periode aan een grot 
verscheidenheid van onderwerpen aandacht besteed. Een spe
ciaal nummer werd uitgebracht, n.l. de dubbele editie van 
augustus/september 1974 over het beginselprogramma. Ook in 
de daarop volgende edities zijn enkele aspekten van dit 
onderwerp behandeld. Hierdoor werden in S & D publikaties 
geplaatst over de beginselen van de partij gelijktijdig 
met de diskussie die in het najaar van 1974 en voorjaar 197 
in de afdelingen van de partij wordt gevoerd. 
De volgende partijgenoten traden toe tot de redaktie: 
mw. J.C. Deggeler, P.A. van Halewijn en dr. D. Dolman. 
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CENTRUM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN POLITIEK, uitgaande van 
de P.v.d.A. 

Op 17 november 197 3 werd in !:Jriebergen de eerste algemene 
jaarvergadering van het Centrum voor Levensbeschouwing en 
Politiek gehouden, 's middags gevolgd door een konferentie 
met het thema: "Moet de overheid bidden?". 
Inleiders waren de heren B. de Gaay Fortman en W. van der 
Zee. 
Op deze vergadering werden tevens de statuten en het huis
houdelijk reglement van het Centrum vastgesteld. Men sprak 
zich uit voor een nauwe relatie met de P.v.d.A. 
Er is gezocht naar mogelijkheden om de deelnemers meer ak
tief te betrekken bij de plannen van het bestuur. Zo zijn 
er voorstellen gedaan om te komen tot het instellen van 
regionale werkgroepen, die zich zullen bezighouden met on
derwerpen, die in het centrum van de belangstelling staan, 
maar ook met minder aktuele onderwerpen. 
In het afgelopen jaar zijn verder kontakten gelegd met de 
A.G. der Woodbrookers. Het tijdschrift "Tijd en Taak" heeft 
toegezegd ruimte beschikbaar te willen stellen voor publi
katies van het Centrum. Van deze mogelijkheid is reeds ge
bruik gemaakt. 
Het Centrum, dat ongeveer 200 deelnemers telt, wil dienen 
als ontmoetingscentrum voor allen die, binnen of buiten de 
partij, onderschrijven dat er een relatie bestaat tussen 
politiek en levensbeschouwing en die iets van die relatie 
via het Centrum zichtbaar willen maken. 
Voorzitter van het Centrum is het P.v.d.A. Kamerlid David 
van Ooyen, sekretaris is mw. M. Storm-de Haas. 
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EVERT VERMEER STICHTING 

In de verslagperiode was het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter H. Wierenga 
Sekretaris A.M. Naber-Hoogsteder (VrQuwenkontakt) 
Penningmeester H. Ouwerkerk (PvdA) 
Leden H. Brosse (FJG) 

G. Heyne den Bak (PvdA) 
R. Hof-Brouwer (Vrouwenkontakt) 
Ad Hornis (FJG). 

Het bestuur werd bijgestaan door de volgende adviseurs: . 
R. de Bruyn Ouboter, S. Sixma-van Dok en A. Thomassen-Lind. 

In dit verslagjaar werd de noodzakelijk geachte bredere 
opzet van de EVS nader uitgewerkt en besproken met het 
partijbestuur, het Vrouwenkontakt en de FJG. Intensiever 
dan voorheen wil de EVS het mondiale denken van de PvdA
leden bevorderen. Er zal verandering moeten komen in de 
internationale struktuur, waarbij de ongelijkheid op inter
nationaal niveau niet geïsoleerd kan worden van ongelijkheid 
in eigen land. Daarom wil de EVS de PvdA-leden effektief 
aanspreken op de konsekwenties van het lid zijn van een 
partij die strukturele veranderingen in de maatschappij, 
ook internationaal, nastreeft. Er zijn nogal wat PvdA-leden 
die werkzaam zijn in mondiale aktiegroepen, wereldwinkels, 
etc. Deze leden kunnen de afdelingen stimuleren zich wat 
diepgaander dan voorheen met de ontwikkelingsproblematiek 
bezig te houden. 
Om de effektiviteit van het werk te vergroten, is een nieuwe 
bestuursstruktuur van de EVS ontworpen. Het partijbestuur 
en de FJG konden zich verenigen met de voorgestelde struktuur, 
die erop gericht is om via de gewesten meer kontakt te krijgen 
met de afdelingen. De nieuwe struktuur ziet er als volgt 
uit: · 
a. Een Algemeen Bestuur, bestaande uit 25 leden, t.w.: 

1. 16 leden, afkomstig uit en benoemd door de 16 gewesten 
van de PvdA; 

2. Een voorzitter, benoemd door de partijraad op voordracht 
van het partijbestuur; 

3. Een penningmeester, benoemd door de partijraad op 
voordracht van het partijbestuur; 

4. De internationaal sekretaris van de PvdA of diens 
plaatsvervanger, die de funktie van sekretaris van de 
EVS vervult; 
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5. De algemeen sekretaris van de PvdA; 
6. 5 kwaliteitszetels, bestemd voor die personen die van

wege hun deskundigheid uitgenodigd worden zitting te 
nemen in het AB. 

Het Algemeen Bestuur stelt het algemene beleid van de EVS 
vast. De 16 vertegenwoordigers van de gewesten in het AB 
zijn de kontaktpersonen voor de afdelingen, die hen kunnen 
bijstaan bij hun aktiviteiten op het terrein van de ont
wikkelingsproblematiek. 

b. Er komt een Dagelijks Bestuur van 7 leden dat zorg draagt 
voor de dagelijkse leiding en de voorbereiding en uit
vuering van besluiten van het AB. 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 
1 .. De voorzitter van het AB; 
2. De sekretaris van het AB; 
3. De penningmeester van het AB; 
4. De Algemeen sekretaris van de PvdA; 
5. Drie van 16 gewestelijke leden van het AB. 

Het Vrouwenkontakt ijverde aanvankelijk voor minstens één 
kwaliteitszetel in het DB, teneinde van behoorlijke aandacht 
voor projekten, gericht op de ontplooiing van de vrouwen in 
de ontwi~kelingslanden, verzekerd te zijn. Met het opnemen 
van deze doelstelling in de statuten en met een der 5 kwali
teitszetels in het Algemeen Bestuur .•on men tenslotte akkooru 
gaan. 

Eén der konsekwenties van het uitbouwen van de EVS was de 
noodzaak een of meerdere vaste krachten in dienst te nemen 
om als "centrale motor" de aktiviteiten in de gewesten (en 
afdelingen) op gang te brengen, te begeleiden en gaande te 
houden. Met deze taak werd in de verslagperiode een aanvang 
gemaakt door Cor de Vos, die aanvankelijk in tijdelijke 
dienst van de EVS was gekomen per 1 januari 1974 voor het 
organiseren van de aktie "Tanzania als Toetssteen". 
De financiering van de salariskosten kwam vanaf 1 juni 
(afsluiting Tanzania-aktie) voor rekening van de algemene 
middelen van de EVS. Voor de toekomstige salariskosten werd 
reéds een toezegging gedaan door het Fonds Vondeling, terwijl 
aanvragen om steun bij andere instanties lopende zijn. 

Door de partij is herhaalde malen een beroep gedaan op de 
middelen van de EVS in konkrete noodsituaties - bijv. voor 
geneesmiddelen voor ondergedoken gewonde Griekse studenten. 
Die middelen dreigden uitgeput te raken en dit was aanleiding 
voor het PB aan de Partijraad voor te stellen voor dergelijke 
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doeleinden een fonds te stichten. De middelen zouden moeten 
komen uit een toeslag op de kontributie. Hiermede ging de 
Partijraad akkoord. Het beheer van dit "Internationaal 
Steunfonds" is geïntegreerd in de EVS, dit om te voorkomen 
dat het fonds een eigen leven gaat leiden. In principe liggen 
de doeleinden van de EVS en het Steunfonds immers in elkaars 
verlengde: bevordering van de internationale solidariteit 
en het daadwerkelijk tonen ervan. 

De 1 mei-aktie 1973, bestemd voor een viertal projekten aan 
de basis van de Chileense samenleving, kreeg door de val 
van de regering-Allende een dramatisch vervolg. De nog niet 
bestede ingezamelde gelden, alsmede wat nog binnenkwam op 
het opnieuw opengestelde gironummer werden afgedragen aan de 
Beheersraad Strijdfonds Chili, waarin samengaan: de Evert 
Vermeer Stichting, Sjaloom, het (landelijk) Chili Komit~ 
Nederland en het Koördinatiecentrurn van plaatselijke Chili
komit~'s. De voornaamste doelstelling van het Strijdfonds 
is bekendheid en steun geven aan de strijd van de Chilenen 
tegen het huidige regime. 

De 1 mei-aktie 1974 "Tanzania als Toetssteen" was erop ge
richt het socialistische model van Tanzania onder president 
Nyerere meer bekendheid te geven. Er werd nauw samengewerkt 
met het Tanzania Komit~ Nederland. In zo'n 130 plaatsen 
werden aktiviteiten op touw gezet. De nadruk bij deze aktie 
lag vooral op de informatie. In samenwerking met De Horstink 
te Amersfoort werd een dokumentatie-map samengesteld (er 
werden er 2000 van verkocht via de EVS). Er gingen zo'n 
9000 goedkope brochures de deur uit, zo'n 3000 werkboekjes 
voor het basis-onderwijs en 2000 kranten voor werkende 
jongeren. 
Op giro 230.000 kwam een bedrag van ruim f 110.000,= binnen 
voor projekten in de Ujamaa-dorpen in Tanzania. Het grootste 
deel van de netto-opbrengst is in overleg met het Community 
Development Trust Fund in Tanzania ingebracht in het zgn. 
kleine-medefinancieringsprograrnrna van de NOVIB. Hierdoor 
kon de opbrengst in feite verviervoudigd worden. N.a.v. de 
1 mei-aktie konden voor het CDTF kontakten worden gelegd met 
enkele grote Nederlandse fondsverwervende instellingen als 
bijv. het Komit~ Kinderpostzegels. Ook de vakbeweging heeft 
f 10.000,= toegezegd voor een projekt in Tanzania dat een 
duidelijk werkgelegenheidskarakter heeft. 
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Ook bij het doorvoeren van de nieuwe opzet van de EVS is 
het de bedoeling ieder jaar omstreeks 1 mei de ontwikkelings
problematiek centraal te stellen. De nieuwe struktuur van 
de EVS zal de mogelijkheden kunnen vergroten om aan deze 
aktiviteiten een permanent karakter te geven, zodat de kans 
groter wordt dat de wereldwijde solidariteitsgedachte zinvol 
kan herleven binnen de Partij van de Arbeid. 
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MULLER, REIJN & CO. 
Registeraccountants 

Aan de Partijraad van de 
Partij van de Arbeid 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Mijne Heren, 

Amsterdam, 4 april 1975. 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1973 tot en met 
30 september 1974 van de Partij van de Arbeid gekontroleerd. 

VERKLARING 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 30 september 1974 en van het resul
taat over het op die datum aeëindigde boekjaar. 

RESULTAAT 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1973/1974 
en 1972/1973 geeft het volgende beeld: 

BATEN: 

Méér baten: 

Kontributies, netto 
Interest 

Totaal méér baten 

LASTEN: 

Méér lasten: 

Bestuur 
Service-apparaat 
Blad PK 
Sekretariaat buitenland 
Vrouwenkontakt 
Vorming en scholing 
Voorlichting 
Subsidies 
Verkiezingsfonds 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 

f. 342.800 
50.800 

f. 393.600 

f. 50.300 
127.000 
28.200 
12.800 
24.000 
15.600 
68.800 

1.500 
15.000 
14.300 
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Diversen 
Toegevoegd aan voorzieningen 
Toegevoegd aan kapitaal 

Minder lasten: 

Kongres en partijraden 
Gewesten 
Aktiefonds 

Per saldo méér lasten 

f. 9.900 
59.800 
17.000 

10.000 
23.000 
89.800 

f.480.300 

f. 86.700 

f.393.600 ========= 

Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende opmerken: 

1. De netto-kontributie-opbrengst steeg ten opzichte van 1972/1973 met 
15,5%. 
De bruto kontributie-opbrengst steeg echter met 19.4%. 

De procentueel lagere stijging van de netto kontributie-opbrengst 
werd veroorzaakt door de stijging van de aandelen gewesten en afde
lingen met 29,8%. 
Van de totale kontributie-ontvangst kwam een groter deel aan de 
afdelingèn en gewesten ten goede: 

Kontributie-aandelen 
Kontributie netto 

Kontributie bruto 

1973/1974 

29.4% 
70.6% 

100.0% ====== 

1972/1973 

27.0% 
73.0% 

100.0% ====== 
Het afdrachtsysteem van de kontributie-aandelen werd met ingang van 
het verslagjaar gewijzigd. Werden de aandelen voorheen bepaald als 
een percentage van de ontvangsten, thans is het aandeel gebaseerd 
op vaste vloerbedragen, vermeerderd met een vast bedrag per betalend 
lid. 
Deze wijziging betekent onder meer, dat de aandelen niet meer wordeP 
beinvloed door de kontributieklasse waarin een lid zichzelf geplaat~t 
heeft. 
Tevens worden de aandelen in rnindere mate dan voorheen beinvloed 
door de ontwikkeling van het ledental van de partij. In het nieuwe 
systeem is de afdracht aan de gewesten en afdelingen gekoppeld aan 
het aantal betalende leden. In dit verband hebben wij gekonstateerd 
dat in dit boekjaar bijna 10% van de leden niet betaald heeft, het
geen betekent, dat de afdrachten gebaseerd zijn op lagere aantallen 
dan vermeld in de ledenlijst. Overigens was de afdracht van de aan
delen in het verleden eveneens gebaseerd op de ontvangen kontributie. 
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De stijging van de bruto kontributie-ontvangst is enerzijds een gevolg 
van de op 1 oktober 1973 toegepaste kontributieverhoging, anderszijds 
een gevolg van de stijging van het ledental met 5353 leden, of 5,5%. 
De ledentallen van de partij waren op: 

30 september 1973 
30 september 1974 

97.787 en op 
103.140. 

De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van f. 31,33 tot 
f. 35,78 of 14,2%. 

2. De gestegen interestbate is voornamelijk een gevolg van de hogere 
interestpercentages op de deposito's. 

3. In dit boekjaar werd aan salarissen en sociale kosten in totaal 
f. 1.107.000 betaald, tegenover ruim f. 930.000 in 1972/1973. 
De stijging ten opzichte van het vorige boekjaar bedraagt 19%. Deze 
stijging is niet voor alle afdelingen dezelfde. Met name voor het 
service-apparaat was de stijging groter. 

4. In het verslagjaar werd de nieuwe afdeling voorlichting opgezet, 
door het aantrekken van twee voorlichtingsmedewerkers. 

5. Vergelijking van de resultaten met de begroting, zoals deze door u 
werd goedgekeurd in uw vergadering v~n 23 juni 1973, leert dat de 
begrote baten ruimschoots zijn gerealiseerd. 
Aan de lastenzijde bleven de resultaten in het algemeen binnen de 
begroting, met uitzondering van de posten: 

Service-apparaat 

Vrouwenkontakt 

Gewesten 

Verkiezingsfonds 

Toegevoegd aan 
voorzieningen 
en kapitaal 

De overschrijving betreft de salarissen en socia
le kosten, vnl. veroorzaakt door de stijging van 
de minimum (jeugd)lonen, welke meer was dan be
groot. 
De salarissen en sociale kosten waren hoger dan 
begroot. 
De hoge sociale kosten - hoger dan het begrote 
gemiddelde percentage - verklaren voor een be
langrijk deel de overschrijding. 
Gezien de hoge uitgaven voor de verkiezingen in 
1974, is besloten aan het verkiezingsfonds 
f. 70.000 extra te doteren. 

Het gunstige resultaat van het boekjaar maakte 
het mogelijk een aantalUJorzieningen te verster
ken . 

. Teneinde het kapitaal te beschermen tegen de in
vloed van de inflatie werd een belangrijk deel 
van de hoge interestbate aan het kapitaal toege
voegd. 

97. 



FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de 
financiële positie blijken. 

Dadelijk beschikbare middelen 
Vorderingen op korte termijn 

Schulden op korte termijn 
Voorzieningen 
Fondsen 

Werkkapitaal, negatief 

Kapitaal 
Lening u/g 
Deelnemingen 

Werkkapitaal, negatief 

Het werkkapitaal steeg met rond f. 

30-9-1974 
(x f.1 000) 

1.463 
516 

750 
730 
618 

750 
239 

; 

56.000. 

30-9-1973 
(x f.1000) 

1.323 
364 

1.979 1 .687 
596 
491 
775 

2.098 1.862 

119 175 

870 780 
750 
205 

989 955 

119 119 
=== 

De financiële positie is redelijkgezond te noemen. De hoogte van de 
dadelijk beschikbare middelen zorgt voor een ruime mate van flexibiliteit 
op korte termijn. Op langere termijn bezien wordt de financiële positie 
echter nadelig beïnvloed door het negatieve werkkapitaal. Een verdere 
versterking van het eigen vermogen lijkt dan ook wenselijk voor de ko
mende jaren. 

FINANCIELE ADMINISTRATIE 

In dit boekjaar kwam de integratie tot stand van de voormalig gescheiden 
afdelingen boekhouding en ledenadministratie. Naar onze mening heeft de 
samenvoeging var. deze twee afdelingen, welke in wezen ook bij elkaar ho
ren, de financiële administratie van de partij versterkt. In het ver
slagjaar kwam de koppeling van de kontributie-inning met de rekening
courant-adminsitratievan de afdelingen tot stand. Zoals elke automatise
ring, verliep ook deze koppeling niet geheel vlekkeloos, doch bij de 
aanvang van het nieuwe boekjaar leken de aanloop moeilijkheden overwonnen. 
In het verslagjaar werd tevens begonnen met de systematische omzetting 
van kwitantiebetalingen in andere betalingswijzen. Kwitantiebetalingen 
blijken niet alleen duurder, doch tevens nogal omslachtig te zijn. De 
genomen maatregelen beogen een afschaffing van deze betalingswijze in 
de naaste toekomst. 
Voorts werd een aanvang gemaakt met de geautomatiseerde salarisadministra
tie, de girale betaling van de afdelingspenningmeesters en de adressen-
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bestanden voor postverzending. 
Deze extra werkzaamheden hadden tot gevolg dat de maandelijkse begro
tings en kostenbewaking en de jaarafsluiting moeizamer tot stand kwa
men dan in·vorige jaren. 
Het geheel overziende, menen wij te mogen stellen dat de financiële 
administratie ruim voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
Ons gaarne tot nadere toelichtingen bereid verklarend, 

hoogachtend, 

MULLER, REIJN & CO. 

w.g. drs. W. van der Meer 
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AKTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas-, bank en girorekeningen 
Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Lening u/g 
Afdelingen 
Gewesten 
Debiteuren 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Evert Vermeer Stichting 
Diverse vorderingen en 
vooruitbetaald 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Inventaris 

DEELNEMINGEN 

N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie en Administratie 
van Verenigingsgebouwen 

TOTAAL-TELLINGEN 

100. 

PARTIJ VAN DE ARBEID, ==================== 

30-9-1974 

f. 363.095,98 
1.100.000,--

BALANSEN ======== 
30-9-1973 

f. 222.746,62 
1.100.000,--

f.1.463.095,98 f.1.322.746,62 

f. 750.000,-- f. 750.000,--
102.792.43 191.090,78 

24.781,96 -,--
10.938,11 5.496,65 

134.723,12 -,--
26.855,56 -,--

215.505,15 167,893,19 

f.1.265.596,33 f.1.114.480,62 

f. 1,-- f. 1,--

f. 239.505,06 f. 204.848,05 



~g:f;~~~ 
OP 

30-S'-1974 30-9-1973 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren f. 343.874,48 f. 
80.965,98 
94.950,03 

172.169,93 
Afdelingen 
Gewesten 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Het Thiele Wibaut Fonds 
Diverse schulden en 
vooruitontvangen 

VOORZIENINGEN 

Bijzondere verplichtingen personeel 
Bijzondere bestemmingen 

-,--
-,--

2.289,90 

228.096,53 

-,--
53.851,79 

153.140,73 
19.958,06 
1.117,20 

196.004,42 

f. 750.176,92 f. 596.242,13 

f. 233.964,87 
100.000,--

Bijdrage dr. Wiardi Bechman Stichting 
Retour-kwitanties 

172.792,81 
215.000,--
125.000,--
45.000,--
16.800,--
35.000,--
70.000,--
20.000,--

-,--
74.800,--
5.300,--Kongressen 

Aanloopkosten kaderblad 
Aanschaf apparatuur 
Vervanging inventaris 
Computerprogramma 
Reorganisatiekosten 

FONDSEN 

Verkiezingsfonds 
Fonds bijzondere aktiviteiten 
Spaarfonds afdelingen 
Aktiefonds Vrouwenkontakt 

KAPITAAL 

TOTAAL-TELLINGEN 

-,--
30.000,--

f. 729.592,81 f. 

f. 148.659,81 f. 
320.252,93 
145.646,02 

3.484,84 

-,--
35.000,--

-,--
12.000,--
30.000,--

491.064,87 

204.677,18 
178.695,25 
390.054,04 

1.779,13 

f. 618.043,60 f. 775.205,60 

f. 870.385,04 f. 779.563,69 
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• 
~~!~~=~~=~~=~~~~~b=~~!~~~ 

STATEN VAN BATEN EN LASTEN ========================== 

BATEN 

begroot over 
1973/1974 

Kontributies, netto 
Interest 

f.2.305.400,--
60.000,--

LASTEN 

Bestuur 
Service-apparaat 
Blad PK 

f. 

Kongres en partijraden 
Sekretariaat buitenland 
Vrouwenkontakt 
Gewesten 
Vorming en scholing 
Voorlichting 
Subsidies 
Verkiezingsfonds 
Aktiefonds 
Dr. Wiardi.Beckman 
Stichting 
Diversen 
Toegevoegd aan 
voorzieningen 

256.900,--
986.000,--
219.100,--
41.400,--
81.700,--

117.100,--
60.100,--
97.000,--

101.000,--
18.000,--

125.000,--
36.000,--

125.000,--
101.100,--

-,--
Toegevoegd aan kapitaa~l _________ -~,----

102. 

1973/1974 

f. 2 . 5 53 . 316, 55 
141.539,86 

f. 254.439,59 
1.016.061,16 

187.644,83 
19.541,98 
73.945,60 

121 .393,30 
80.650,47 
83.530,--
68.817,85 
17.065,--

195.000,--
37.697,51 

125.000,--
58.247,77 

265.000,--
90.821,35 

1972/1973 

f.2.210.563,14 
90.723,56 

f. 204.177,91 
889.094,37 
159.474,82 

29.409,24 
61.186,77 
97.346,--

140.481,45 
67.880,42 

-,--
15.555,95 

180.000,--
54.744,57 

110.700,--
48.250,10 

242.000,--
985,10 



~~~!~~=~~~=~~=~~~~R~=~~~~~~~ 

!~~~~~~!~~~=~~~~~ 

Kas, bank- en girorekeningen 

Kas 
Postgiro 18218 
Postgiro 130095 
Postgiro 2882 
Postgiro 451963 
Postgiro 2590 
Gemeentegiro P. 3230 
Gemeentegiro P.10710 
Hollandse Koopmansbank 63.50.11.778 
Hollandse Koopmansbank 63.50.12.677 
Algemene Spaarbank Nederland 2882 

Depositorekeningen 

Algemene Bank Nederland, tot 2-1-1975 à 10 
5 

% 
Hollandse Koopmansbank, tot 10-8-1975 à 11 I % 

Hollandse Koopmansbank, tot 20-2-1975 à 9 8 
% 

Onder renteverrekening is eerder opvragen van de 
deposito's mogelijk. 

Lening u/g 

Betreft de 6 % lening aan "De Arbeiderspers B.V.". 

f. 

f. 

6.339,--
13.116,25 
32.845,58 

2.048,21 
1.597,53 

14.558,97 
7. 077' 33 

638,79 
275.548,41 

7.514,82 
1.811,09 

500.000,--
300.000,--
300.000,--

De lening wordt afgelost in de jaren 1979 tot en met 1988. 
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Afdelingen 

Betreft de vorderingen in rekening-courant op de afdelingen. 

Debetsaldi in rekening-courant 
Af: Voorziening voor dubieuze vorderingen 

Voorziening afdelingen op 1-10-1973 
Af: Sanering afdelingen 

Bij: Toevoeging ten laste van Staat 
van Baten en Lasten 

Voorziening afdelingen op 30-9-1974 

Gewesten 

Betreft een vordering op de gewesten. 

Debiteuren 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van 
diverse verkopen, na aftrek van een voorziening 
voor dubieuze vorderingen. 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Porti 
Radio- en TV-uitzendingen 
G.A.K., sociale lasten 
Te vorderen interest 
Personeelsverenigingen en voorschotten 
Diversen 

Inventaris 

• 

f. 118.934,--
16.141,57 

~;,=~~~;,~~~b~~ 

f. 29.300,86 
25.677,85 

f. 3.623,01 

12.518,56 

f. 24.781,96 ============= 

f. 10.938,11 
c::============ 

f. 1 7 • 563 , 14 
6.979,76 

21.479,76 
82.464,36 
26.660,07 
60.358,06 

~;,=~~~;,~~~b~~ 

~;,=======~b~~ 
Betreft de "pro-forma" waarde van de aanwezige 
inventaris. Alle inventaris-aanschaffingen worden 
direkt ten laste gebracht van het betreffende 
boekjaar. 

Deelnemingen 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Admini
stratie van Verenigingsgebouwen 
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- aandelen 
vordering in rekening-courant 

De partij bezit alle aandelen van deze N.V. 
De N.V. is eigenaresse van het pand Tesselschadp
straat 31, te Amsterdam. 

Kredi teuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde 
diensten en materialen. 

Afdelingen 

Betreft de schulden in rekening-courant aan de 
afdelingen. 

Gewesten 

Betreft het aandeel voor·de gewesten in de 
kontributie-ontvangsten van het laatste kwartaal 
van het boekjaar. 

Diverse schulden en vooruitontvan9en 

Loonbelasting, premie AOW/AWW, e.d. 
Salarissen 
Accountantskosten 
Tweede Kamerfraktie 
Vietnam-aktie 
Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1-10-1973 

Uitkeringen: 
- Koopsommen gepensioneerden 
- Aanvullende WAO-uitkeringen 
- Voorschot eenmalige uitkering 

Toegevoegd ten laste van Staat 
van Baten en Lasten 

Voorziening op 30-9-1974 

f. 75.446,43 
15.725,63 
30.000,--

De voorziening is onder meer bestemd voor: 
- aanpassing ingegane pensioenen 

f. 1.000,--
238.505,06 

f. 80.965,98 ============= 

f. 94.950,03 ============= 

f. 89. 504 1 27 
11.937,13 
15.700,--
53.064,37 
16.632,--
41.258,76 

f. 233.964,87 

121.172,06 

f. 112.792,81 

60.000,--

- verplichtingen uit de CAO t.a.v. diegenen die een WAO-uitkering 
genieten 
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Voorziening bijzondere bestemmingen 

Voorziening op 1-10-1973 
Toegevoegd ten laste van de 
Staat van Baten en Lasten 

Voorziening op 30-9-1974 

Voorziening bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 

f. 100.000,--

115.000,--

Betreft de begrote, doch in het boekjaar niet 
uitbetaalde bijdrage aan de Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Voorziening retour-kwitanties 

Vordering op 1-10-1973 
Toegevoegd aan kontributie-ontvangsten 

Voorziening op 30-9-1974 

Betreft kontributie-kwitanties verzonden aan de 
afdelingen, die in 1974/1975 oninbaar retour komen. 

Voorziening kongressen 

Betreft het in het komende jaar te houden kongres van 
de partij en het kongres en kontaktraad van het 
Vrouwenkon takt. 

Voorziening aanloopkosten kaderblad 

Betreft de extra-kosten van het nieuwe kaderblad, 
waarvan het eerste nummer aan alle leden zal worden 
toegezonden. 

Voorziening aanschaf apparatuur 

Voorziening-op 1-10-1973 
Toegevoegd ten laste van de 
Staat van Baten en Lasten 

Voorziening op 30-9-1974 

f. 74.800,--
29.800,--

f. 35.000,--

35.000,--

De voorziening is bestemd voor aanschaf van apparatuur 
in de komende jaren. 

Voorziening vervanging inventaris 

De voorziening is bestemd voor de vervanging van 
inventaris in de komende jaren. 

Computerprogramma 

Voorziening op 1-10-1973 
Onttrokken ten gunste van de Staat 
van Baten en Lasten 
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Het computer-programma voor de rekening-courant 
administratie kwam in het boekjaar gereed. De kosten 
zijn begrepen in de kosten voor het service-apparaat. 

Voorziening reorganisatie-kosten 

Betreft een voorziening voor kosten ten aanzien 
van reorganisatie van het partijsekretariaat op 
grond van een aantal aanbevelingen uit een organi
satie-onderzoek. 

Verkiezingsfonds 

Stand op 1-10-1973 
Ontvangsten: 

Bijdrage Partij van de Arbeid 
Verkiezingsinzameling 
Dotatie Fonds Bijzondere Aktivit. 
Diverse bijdragen 

f. 195.000,--
585.185,')6 
10.000,--
35.093,60 

f. 204.677,18 

825.279,56 

f .1.029.956, 74 

Uitgaven: 
Statenverkiezingen maart 1974 f. 708.753,80 
Gemeenteraadsverkiezingen mei 1974 154.861,66 
Diverse uitgaven 17.861,47 

Stand op 30-9-1974 

Specificatie Statenverkiezingen maart 1974: 
Subsidies gewesten 
Folders en affiches 
Advertenties 
Extra kosten PK 
Reklameburo en medewerkers 
Diverse materialen 
Af: verkoop materialen 

Burokosten 

f. 27.739,43 
f. 829,55 

Kongreskosten en andere bijeenkomsten 
Diverse kosten 

Specificatie Gemeenteraadsverkiezingen mei 1974: 
Folders, affiches en overige 
materialen 
Af: verkoop materialen 

f.220.865,74 
108.901,94 

881.296,93 

f. 148.659,81 :============= 

f. 90.000,--
184.389,75 
248.268,12 
25.570,78 
59.945,49 

26.909,88 
25.000,--
30.807,34 
17.862,44 

(transporteren)f. 111.963,80 
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Subsidies afdelingen 
Trainingsbijeenkomst 
Advertenties 
Burokosten 
Tournee 
Diverse kosten 

Fonds bijzondere aktiviteiten 

Stand op 1-10-1973 
Ontvangsten: 

Diversen bijdragen 

Uitgaven 

Stand op 30-9-1974 

Specificatie uitgaven: 
S.G.P.-medewerker (gedeelte) 
Dotatie verkiezingsfonds 
NIPO-onderzoeken 
Kosten jongerenberaad 
Subsidie politieke teams 
Subsidie nieuwe vormgeving PK 

(transport) 

Subsidie kursussen raads-en statenleden 
Subsidie medewerkers Zuiden 
Kontributies S.G.P. 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1-10-1973 
Uitbetaald aan de afdelingen in verband 
met de gemeenteraadsverkiezingen 

f o 111 o 963 180 
3.061,--
9.956,31 

19.154,03 
2.500,--
7.971,61 

254,91 

f. 178.695,25 

255.861,95 

f. 434.557,20 
114.304,27 

f. 33.891,05 
10.000,--
9.283,20 
4.050,25 
9.478,61 
5.000,--
7.700,70 

29.675,46 
5.225,--

f. 390.054,04 

390.054,04 

f. -,--
Bij: gereserveerd uit kontributie-ontvangsten 145.646,02 

Stand op 30-9-1974 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen ter financiering 
van de verkiezingen van de gemeenteraden. 

Aktiefonds Vrouwenkontakt 

Stand op 1-10-1973 
Divevse bijdragen 

108. 

f. 

(transporteren) f. 

1.779,13 
2.443,91 
4.223,04 



Af: diverse uitgaven 

Stand op 30-9-1974 

Kapitaal 

Stand op 1-10-1973 
Toegevoegd ten laste van de Staat 
van Baten en Lasten 

Stand op 30-9-1974 

(transpor:.l f. 4.223,04 
738,20 

f. 779.563,69 

90.821,35 
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~~~~~=~~=~~=~~~~~=~g!~~~ 
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 

Kontributies 

Kontributies, bruto 
- retourkwitanties 
- vrijval voorziening 

Kontributie-aandelen: 
- afdelingen landelijke gewesten 
- landelijke gewesten 
- aktiviteitenpot land.gewesten 
- stedelijke gewesten 
- spaarfonds afdelingen 

- aandelen retourkwitanties 

Kontributies, netto 

Interest 

Lening u/g 
Bank, spaarbank, deposito's 
Diversen 

Bestuur 

Salarissen en sociale kosten 
Onkosten voorzitter en sekretaris 
Kostenvergoedingen DB en PB 
Vergaderingen 
Autokosten 
Accountant 
Huisvesting 
Diverse kosten 

Service-apparaat 

f. 60.439,25 
29.800,--

f.410.337,50 
299.501,20 
60.239,--

163.950,40 
145.646,02 

1.079.674,12 
16.618,38 

f. 3.647.011,54 

30.639,25 

f. 3.616.372,29 

f. 

/. 

1.063.055,74 

45.000,--
98.782,07 

2.242,21 

133.880,23 
18.253,--
30.015,--
8.311,60 

15.627,65 
19.200,--
22.890,37 
6.261,74 

Salarissen en sociale kosten f. 742.305,23 
107.127,78 

39.028,18 
Burokosten 
Huisvesting 

(transporteren) f. 888.461,19 
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Computerkosten 
Af: vrijval voorziening 

Voorziening afdelingen 
Kosten afdelingsbezoeken 
Diverse kosten 

( trans.port) 
f. 116.332,27 

12.000,--

f. 888.461,19 

104.332,27 
12.518,56 
2.481,44 
8.267,70 

Onder dit hoofd zijn de kosten van de vroegere begrotings
posten Sekretariaat, C.L.A. en kontributie-inning en Sanering 
afdelingen samengevoegd. 

Blad PK 

Drukkosten f. 87.527,67 
Verzendklaar maken 32.970,24 
Porti 59.633,20 
Honoraria. -kosten redaktie, foto's e.d. 13.430,12 

Af: Abonnementen, losse verkoop 
Advertenties 

Kongres en partijraden 

Partijraadsvergaderingen 
Reservering partijkongres 
Diverse kosten 

Sekretariaat Buitenland 

Salarissen en sociale kosten 
Burokosten 
Huisvesting 
Socialistische Internationale 
Buitenlandse vertegenwoordigingen 
Diverse kosten 

Vrouwenkontakt 

Kosten bestuur 
Salarissen en sociale kosten 
Burokosten 

f. 115,80 
5.800,60 

·(transporteren) 

f. 193.561,23 

f. 

f. 

f. 

f. 

5.916,40 

7.108,88 
12.100,--

333 .1 0 

9.942,25 
5.452,83 
2.475,54 

18.200,80 
28.584,87 
9.289,31 

24.770,89 
55.880,--
18.176,09 

98.826,98 
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(transport) f. 98.826,98 
6.971,46 
4.979,78 
3.154,02 
4.700,--
2.761,06 

Huisvesting 
Internationaal werk 
Kongreskosten 
Voorziening kongreskosten en kontaktraad 
Diverse kosten 

Gewesten 

Salarissen en sociale kosten 
Aandeel salariskosten gewest Den Haag 
Ongevallenverzekering gewestelijke sekretarissen 

Vorming en scholing 

Salarissen en sociale kosten 
Burokosten 
Huisvesting 
Reis- en verblijfkosten 
Werkgroepen, vormingskommissie 
Diskussieprojekten 
Kursussen 
Diverse kosten 

Voorlichting 

Salarissen en sociale kosten 
Burokosten-
Huisvesting 
Kosten radio- en TV-uitzendingen 
Diverse kosten 

Af: opbrengst brochure-verkoop 

Subsidies 

Federatie van Jongerengroepen 
Comité Etats Unis d'Europe 
Thiele Wibautfonds 
Diversen 

112. 

f. 

f. 

69.840,20 
10.000,--

810,27 

37.342,80 
16.358,48 
1.931,58 
2.847,82 
1.851,80 
9.350,62 

13.296,08 
550,82 

f. 83.530,--============== 

f. 

f. 

f. 

56.256,55 
11.601,76 

2.475,54 
2.095,91 

740,02 

73.169,78 
4.351,93 

11.000,--
3.500,--
1.200,--
1.365,--



Aktiefonds 

Salarissen en sociale kosten 
Akties F.J.G. 
Aanschaffing video-apparatuur 
Overige bestedingen 

Diversen 

Diverse personeelskosten 
Ledenwerfaktie 
Diverse kosten 

Af: Nagekomen baten afgeschreven 
vorderingen 
Bijdragen P.P.R. 
Ontvangen huur 

Toegevoegd aan voorzieningen 

Bijzondere verplichtingen personeel 
Bijzondere bestemmingen 
Aanloopkosten kaderblad 
Aanschaf apparatuur 
Vervanging inventaris 

f . 1 0. 000 , --
5.000,--

896,28 

f. 2.000,04 
4.684,47 
9.352,47 

21.660,53 

f. 37.697.51 ============= 

f. 12.798,68 
56.648,41 
4.696,96 

f. 74.144,05 

f. 15.896,28 

~,;==~~,;~~kt,kk 

f. 60.000,--
115.000,--
35.000,--
35.000,-.-
20.000,--
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

Het verenigingsjaar 1973/1974 blonk niet alleen uit door 
goede verkiezingsresultaten; ook in financieel opzicht mag 
het enige naam hebben. Cijfers spreken beter dan verhalen. 
Toch kan niet.volstaan worden met een enkele verwijzing 
naar het verslag van de accountant. 
Enerzijds door verhoogde aktiviteit in de P.v.d.A. (leden
winst, bijdragen verkiezingen, verhoging gemiddelde kontri
butie-afdracht), anderzijds door een intensieve uitgaven
bewaking is bereikt, dat dit boekjaar een gunstig resultaat 
heeft opgeleverd. Dit opende de mogelijkheid een aantal 
noodzakelijke extra voorzieningen te treffen. 
In dit verenigingsjaar werd bovendien ernst gemaakt met de 
verbetering van de werkomstandigheden van het personeel 
werkzaam in het pand Tesselschadestraat 31. Ook de pensioen 
verplichtingen aan het personeel konden worden verbeterd. 

Q~-E~~~~~~g 
Vergelijking met dP voor 1973/1974 door de Partijraad van 
juni 1973 vastgestelde begroting geeft als beeld, dat de 
begrote ontvangsten royaal zijn gehaald. Ook de lasten 
bleven binnen de gestelde perken, echter met uitzondering 
van enkele salarisposten, vooral als gevolg van de stijging 
van het jeugdloon en hogere sociale lasten. 
Aan de verkiezingen werd ook wat extra's besteed, doch de 
meevallende resultaten zorgden hier voor de kompensatie 
aan het verkiezingsfonds. 'Ook konden de reserveringen voor 
bijzondere verplichtingen aan personeel en/of voormalig 
personeel, alsmede voor bijzondere bestemmingen (de huis
vesting) langs deze weg worden versterkt. 

Balans ------
Voor de balans per 30 september 1974 en de uitvoerige toe
lichting daarop wordt verwezen naar het verslag van de 
accountant. 

~~~~~~~~!~_E22~~~~ 
Bij een stijging van het werkkapitaal bleef dit negatief, 
hetgeen op den duur de financiële positie in negatieve zin 
zal beinvloeden. Evenals dit door de meevallende resultaten 
in dit verenigingsjaar gebeurde, zal daarom een vergroting 
van het kapitaal moeten plaatsvinden. De financiële positie 
van de PvdA heeft echter toch weer een verbetering onder
gaan, hetgeen ook het geva~ is met de liquiditeitspositie. 
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Q~-~~!~!2~~~~!~ 
Uit het verslag van de accountant blijkt, dat de financiële 
administratie ruim voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
Dat is juist en vooral een gevolg van de aktiviteit van de 
leiding en medewerkers van de nu geïntegreerde afdeling 
boekhouding en ledenadministratie. 
Veel extra werkzaamheden zijn in dit boekjaar door hen met 
sukses verricht. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de 
verkiezingen (staten- en raadsverkiezingen), doch ook en 
vooral aan werkzaamheden ter automatisering van de salaris
administratie, voorbereiding Fonds Bijzondere Aktiviteiten, 
adressenbestanden voor verzendingen, e.d. 

G. Castelijn. 
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FINANCI~LE KOMMISSIE 

De samenstelling van de kommissie was als volgt: 
J.H. Sirnons, Schiedam (voorzitter), 
R.J. in 't Veld, Leiden, 
J. Riezenkarnp, Rotterdam, 
A. Boef, Uithoorn, 
B. Visser, Arnhem. 

Namens de partij namen aan de bijeenkomsten van de financiële 
kommissie deel: 
G. Castelijn (penningmeester), 
G. Heyne den Bak (sekretaris), 
H. Veen (chef administratie en tevens sekretaris van de 

kommissie) , 
P. Knollerna (beheerder). 

Gedurende het verslagjaar werden 5 vergaderingen gehouden. 
De begroting 1974-1975 werd in overleg met de kommissie 
opgesteld. Ook bij de afsluiting van het boekjaar 1973-1974 
werd de kommissie betrokken. 

In de loop van het boekjaar werd regelrnatig informatie ver
strekt over de inkomsten en uitgaven, waarbij deze cijfers 
werden getoetst aan de begroting. Hierdoor was het mogelijk 
bij eventuele afwijkingen onmiddellijk in te grijpen. 

De onderhandelingen m.b.t. onze vordering op de N.V. De 
Arbeiderspers en de N.V. Mij. tot Exploitatie van Verenigings
gebouwen zijn nog niet afgerond. 

Ook de inkomsten en uitgaven van het verkiezingstands en 
het fonds voor bijzondere aktiviteiten werden met de kommissie 
doorgesproken. 
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