


!N!!Q!lQêQEg~y~ 

Inleiding 
Partijbestuur 
Samenstelling partijsekretariaat 
Ledenadministratie en kontributie-inning 
Ledenverloop 
Partijpers:- Algemene redaktie 

- Partijkrant 
- Roos in de Vuist 

Kommissies 
Bijeenkomsten 
Partijraden 
Akties • Spanje-aktie 

- Manifest-kampagne 
- Landelijke werkgroep bedrijfs-

demokratisering 
- Ombudswerk 
- Werkgroep volkshuisvesting 

Internationaal sekretariaat 
Federatie van Jongerengroepen 
Rooie Vrouwen 
Wiardi Beekman Stichting 
Stichting Vormingswerk PvdA 
Evert Vermeer Stichting 
Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek 
Accountantsrapport PvdA 
Verslag penningmeester 
Accountantsrapport WBS 
Accountantsrapport SVP 
Accountantsrapport EVS 

!H~.:. 
1 

3-5 
6 
6-8 
8 
9-11 

12 
12-13 
13-14 
15-21 
21-22 
22-34 
18 
18 

35-38 
39 
39-40 
40-.,.42 
43-50 
51-59 
60-100 

101-112 
113-118 
119-120 
122-144 
145-146 
147-152 
153-157 
159-163 

1. 



SOL OFFSETDRUK, AMSTERDAM 

2. 



INLEIDING 

Het schrijven van een inleiding bij de organisatorische en 
financiële verslagen 1975-1976 lijkt een wat onwezenlijke 
bezigheid op een moment (medio april'77) dat alle aandacht 
en energie zich richt op de kampagne voor de Tweede Kamer
verkiezingen van 25 mei 1977 en er dus voor rustig terug
zien r.og minder tijd is dan gewoonlijk. 
Er blijkt overigens bij het doorlezen van de verslagen 
dat, ook in een periode waarin geen verkiezingen aan de 
orde zijn, de partij er wonderwel in slaagt een grote ver
scheidenheid aan aktiviteiten te ontplooien. 
Alvorens enkele van die bezigheden nader te noemen wil ik 
de aandacht bepalen bij een tweetal zaken, die ook in het 
verslag aan de orde komen. 
In de eerste plaats is daar het afscheid van Bas Duyster 
als sekretaris van het gewest Rotterdam. In het verslag 
worden daaraan terecht enkele hartelijke opmerkingen gewijd. 
Op deze plaats gaat het mij er vooral om nog eens te be
nadrukken hoe belangrijk het is dat in gewesten en afdelin
gen veel partijgenoten vrijwel dag en nacht in de weer z:'jn 
om de partij als beweging èn als organisatie levend en 
draaiende te houden. En dat niet uit persoonlijke ambitie 
of zucht naar carrière maken, maar omdat zij het als een 
plicht - vaak zelfs als een voorrecht - zien hun daadkracht 
aan het demokratisch-socialisme te geven. 
Partijbestuur, fraktie en bewindslieden zouden hoog of laag 
kunnen springen, zonderhetkeiharde, onbaatzuchtige aanpak
ken van die vele honderden partijgenoten, zou van alle plan
nen die op landelijk niveau worden bedacht, weinig of niets 
terechtkomen. 
Onder dat besef wil ik graag nog eens een dikke streep zet
ten. 

In de inleiding bij het vorige verslag moest worden gekon
stateerd dat aan de stijging van het ledental helaas een 
einde was gekomen en dat zich een lichte daling had voltrok
ken. Vastgesteld moet worden dat die daling zich in '75-'76 
in enigszins versterkte mate heeft voortgezet. Gelukkig kan 
- bij wijze van voorschot op de inleiding van volgend jaar
worden opgemerkt dat er zich sinds het afsluiten van de ver
slagperiode een kentering ten goede blijkt te voltrekken, 
maar dat is natuurlijk voorlopig nog een ietwat schrale 
troost. 
Belangrijker is de konstatering dat de financiële positie 
van de partij klaarblijkelijk onder het ledenverlies niet 
heeft geleden. Het tegendeel lijkt eerder het geval te zijn. 
In het verslag van de penningmeester wordt uitgelegd wat 
in dit opzicht schijn en wezen is. In elk geval kan hier 
met enige voldoening worden vastgesteld dat ook in deze 
verslagperiode de partijorganisatie zowel gewestelijk als 
landelijk nog iets verder kon worden uitgebouwd, terwijl 
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ook de afdelingen financieel iets ruimer konden worden be
deeld. 

Bij het zeer gevarieerde pakket aan aktiviteiten waarvan 
verslag wordt gedaan, passen m.i. de volgende kantteke
ningen: 
- Met name de voorbereiding van het verkiezingsprogram 

heeft in de verslagperiode de partijorganisatie, zowel 
op landelijk als op afdelingsniveau, beziggehouden om 
niet te zeggen parten gespeeld. 

4. 

De kongresbesluiten van april 1975 over de totstandkoming 
van zo'n program(in samenwerking met de P.P.R.) bleken · 
in de loop van 1975-'76 zowel politiek-inhoudelijk als 
organisatorisch dusdanig onuitvoerbaar dat de partijraad 
er in februari 1976 aan te pas moest komen om de proce
dure bij te stellen. Gevolg van die bijstelling was dat 
de partij zich in één jaar tijd ten tweede male met het 
behandelen en amenderen van een koncept-verkiezingspro
gram onledig moest houden. 
In het algemeen kan trouwens worden gesteld dat het ge
zamenlijk opereren van twee of meer partijen in aange
legenheden als deze de organisatie sterk onder druk zet, 
omdat in dit opzicht elke vaste regel ontbreekt en de 
wèl bestaande reglementen van de afzonderlijke partijen 
vaak niet hanteerbaar blijken te zijn. 
M.b.t. de werkzaamheden van de verschillende kommissies 
valt vooral te wijzen op de bezigheden van de beginsel
programkommissie, die er na veel omzwervingen in is ge
slaagd een koncept-beginselprogram op te leveren dat -
vanzelfsprekend met gradaties - in en buiten de partij 
niet ongunstig is ontvangen. En dat is, gelet op de ma
terie en op de kritische wijze waarop programstukken 
plegen te worden begroet, geen geringe prestatie •. 
De aktiviteiten van "nevenJ.nstellingen" als Rooie Vrouwen, 
FJG, Evert Vermeer Stichting, Stichting Vormingswerk en 
WBS werden ook in deze verslagperiode gekenmerkt door 
een toenemende mate van dienstverlening aan en integratie 
in het gehele partijgebeuren. Konkrete voorbeelden daar
van zijn in het verslag op verschillende plaatsen te vin
den. Het spreekt vanzelf dat het partijbestuur deze ont
wikkeling toejuicht en zijnerzijds graag verder zal sti
muleren. 
Het verschijnsel "partij-in-aktie" lijkt in de verslag
periode enigszins naar de achtergrond te zijn gedrongen. 
Weliswaar hebben de bestaande werkgroepen (ombudswerk, 
volkshuisvesting en bedrijfsdemokratisering) bepaaldniet 
stilgezeten, maar nieuwe ontwikkelingen zijn jn feite 
uitgebleven. Zonder over de redenen hiervan thans uit te 
weiden, lijkt het in elk geval nuttig op te merken dat de 
partij er,bijvoorbeeld op het kongres van oktober 1977, 
goed aan zal doen het partij-in-aktie-gebeuren kritisch 
en grondig te bespreken. Al was het maar om overspannen 



verwachtingen in dit opzicht terug te draaien dan wel te 
voorkomen. 

- Aan het eind van deze inleidende opmerkingen wil ik nog 
de aandacht vestigen op de werkzaamheden van de zogenaam
de kommissie meerjarenramingen en partijorganisatie(MEP), 
hoewel deze kommissie pas in het verenigingsjaar 1976/'77 
aan de slag is gegaan. 
De partijraad van juni 1976 heeft op voorstel van het 
partijbestuur besloten tot de instelling van een kommis
sie die zich moest gaan buigen zowel over de toekomst van 
de partijfinanciën als van de partijorganisatie. Dat is 
geen eenvoudige klus en de verwachting is dan ook gewet
tigd, dat het wel enige tijd zal duren voordat er m.n. ten 
aanzien van de organisatie konkrete voorstellen op tafel 
zullen liggen. Maar het staat wel vast dat de resultaten 
van deze kommissie-werkzaamheden de diskussie over de 
partij als organisatie de komende jaren in belangrijke 
mate zullen beïnvloeden. 
Vandaar deze aankondiging. 

GERARD HEYNE DEN BAK 
sekretari~ 
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SAMENSTELLING VAN HET PARTIJBESTUUR 

In de loop van het jaar was K.O. Dorsman genoodzaaktw~egens 
strikt persoonlijke redenen het penningmeesterschap een 
daarmee tevens het lidmaatschap van het partijbestuunn neer 
te leggen. Het partijbestuurslid H.G. Ouwerkerk ~as ~reid 
als waarnemend penningmeester en daarmee tevens als lid 
van het dagelijks bestuur op te treden. Als lid van het 
partijbestuur werd C.L.M. Roozemond benoemd. 
In september. 1976 bedankte J .G. I. Bennis, eveneens wegens 
persoonlijke redenen, voor het lidmaatschap van het partij
bestuur. Hij werd opgevolgd door Marie-José Grotenhuis. 
Op 30 september 1976 werd het partijbestuur gevormd door: 

C.van den Heuvel-de Blank 
J.van der Doef 
A.Peper 
G.J.Heyne den Bak 
H.G.Ouwerkerk 
H.van den Bergh 

A.L.ter Beek 
J.v.d.Bergh 
F.Buurmeyer 
E.van Dijk 
S.v.d.Gaast-Bakker Schut 
M.J.Grotenhuis 
A.van der Hek 
J.C.Kombrink 
A.Kosto-Reuvekamp 

:1:: J.Nagel 
C.L.M.Roozemond 
E.van Thijn 
J.R.Toussaint 
F.J.F.Uijen 
W.v.d.Zandschulp 

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

sekretaris 

De met :1:: aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 
Ingevolge artikel 35 van de statuten woonde E.van Thijn in 
zijn kwaliteit van voorzitter van de Tweede Kamerfraktie 
de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij en had hij 
een adviserende stem. 

SAMENSTELLING PARTIJSEKRETARIAAT OP 30-9-1976 

Het totaal aantal medewerkers op het sekretariaat bedroeg 
op bovengenoemde datum: 27 in volledige dienst en 12 met 
een gedeeltelijke taak, terwijl er 2 vakatures waren. 
In de buitendienst was één persoon werkzaam, die gedeelte
lijk ten laste van het partijbestuur komt. 
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De verdeling over de verschillende onderdelen was als volgt: 

a. Korte Termijnstaf: 
1 bestuursassistente 
1 sekretaresse voorzitter/ 

beleidsassistente afd.voorlichting 
1 sekretaresse sekretaris 

2 sekretaresses internationaal 
sekretaris(ieder halve dagtaak) 

J.A.Ruarus 
J.H.Kemper 

C.E.M.Cligge-
van der Bijl 

R.M.J .van der Zeddc-
Brinkman en 

G.van Tijn-Siegel 
1 medewerkster emancipatiekommissie(ged.) G.Cabell 
1 hoofd voorlichting K.Bode 
1 eindredakteur Roos in de Vuist J.J.Dumont 

1 steno-typiste Roos in de Vuist 

b. Service-apparaat: 
1 beheerder 
1 personeelsadministratrice 
2 telefonistes(ieder halve dagtaak) 

l hoofd administratie 
1 plv.hoofd administratie 
1 loonadministrateur, tevens 

konciërge (ged.) 
2 medewerkers boekhouding 

6 administratieve krachten, van 
wie 1 gedeeltelijk en 1 vakature 

1 medewerker voor de afdelingen 
1 technisch medewerker 
1 hoofd huisdrukkerij 
2 offsetdrukkers, van wie 

1 gedeeltelijk 
3 hulpkrachten,van wie 1 gedeeltelijk 

1 hoofd sekretarie 
1 tijdelijk hoofd sekretarie 
1 typiste 
1 typiste 
1 archiefkracht(ged.) 
1 administratief medewerkster 
1 chauffeur(van 29-9-1975/31-3-1976) 

(vertrokken 1-9-'76) 
L.Vijlbrief 

P.J.Knollema 
G.ten Cate 
A.D.Fofana-Bolleman 
E.C.Ribbens-

Kallenbach 
H.Veen 
W.Harlaar 

F.Scholten 
B.J.J.van der Steen 
B.Vahl 
A.Brandsma 
E.C.Nijmeijer 
C.L.E.van der Schaaf-

Schneyder 
J .W.Smit 
G.F.van Veen 
1 vakature 
A.R.van Esseveld 
J.Smitz 
M.van ~er Meulen 
A.J.H.de Greef 
R.P.Vries 
H.O.Brinkman 
A.Lindeboom 
M.J.Rittershaus 
J.H.Lettenmeyer 
A.van Kammen-enossen 
R.M.BÖilig 
vakature 
W.Smit-Monnikendam 
O.M.W.Engels 
E.van Schagen 
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c. Rooie Vrouwen: 
1 bestuursassistente 
1 steno-typiste(ged.) 
1 administratief medewerkster(ged.) 

d. Werkzaam in buitendienst: 
1 administratrice(Den Haag)ged. 
1 assistent-bestuurder(Rotterdam en 

Zuid-Holland) 

A.Slagt 
J.J.de Lijzer 
E.C.Tardy-Neetens 

B.Joukes-van Dijk 
B.Duyster 

(tot 1-3-1976) 

Per 1 maart 1976 werd B.Duyster, na een dienstverband van 
17 jaar, gepensioneerd. .op 28 februari werd op een receptie 
te zijner ere afscheid van hem genomen, maar wie denkt dat 
hij nadien rustig van zijn pensioen zou gaan genieten,komt 
bedrogen uit. Zo mogelijk in versterkte mate ontmoeten wij 
Bas Duyster tijdens allerlei partij-aktiviteiten! 

In de verslagperiode werd tevens wegens toeneming vanwerk
zaamheden en opvang van ziekte gebruik gemaakt van uit.zend
krachten. 

LEDENADMINISTRATIE EN KONTRIBUTIE-INNING 

De ledenadministratie hielà zich in het afgelopen boekjaar 
voornamelijk bezig met het verwerken van de niet te stuiten 
stroom van mutaties. De aandacht was daarnaast vooral ge
richt op een verdere automatisering van de kontributie
inning. Men slaagde er in het toch al hoge percentage van 
59,9 automatische betalers nog op te schroeven tot 63,7. 
Het percentage leden waar de kontributie nog aan de deur 
werd geïnd, liep terug van 7,7 tot 4,5. 
Het bedrag aan kontributie dat nu nog aan de deur wordt ge
ind, is zeer gering en in feite niet meer lonend. De inning 
aan de deur moet daarom vooral als een service aan onze ou
dere leden worden beschouwd. 
Helaas liep het ledental verder terug. Nadat het boekjaar 
1974/1975 een verlies te zien gaf van 2.616 leden, werd dit 
aantal tijdens het boekjaar 1975/1976: 4.976. Het aantalaf
voeringen bedroeg over 1974/1975 10.763, terwijl dit over 
het afgelopen boekjaar 11.040 bedroeg. 
Het aantal ingeschreven nieuwe leden ontwikkelde zich in de 
afgelopen drie boekjaren als volgt: 
15.131 in 73/74; 8.147 in 74/75 en 6.064 in 1975/1976. 
Ook nu weer was een achterblijven van het aantal nieuwe le
den voornamelijk verantwoordelijk voor een flinke daling 
van het ledental. 
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Overzicht ledenverloop boekjaar 1975/1976 

Gewest 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 8746 328 849 + 1 8226 - 520 - 5,94 
Groningen 7488 462 783 - 44 7123 - 365 - 4,87 
Oren te 5520 307 448 + 37 5416 - 104 - 1,88 
Overijssel 6937 392 686 + 16 6659 - 278 - 4,00 
Gelderland 10260 606 1232 + 54 9688 - 572 - 5,57 
Utrecht 5880 479 644 - 11 5704 - 176 - 2,99 
Noord Holland-Noord 7756 404 708 + 28 7480 - 276 - 3,55 
Noord Holland-Zuid 6805 349 659 + 8 6503 - 302 - 4,43 
Zuid Holland 15585 912 1683 + 10 14824 - 761 - 4,88 
Zeeland 2608 103 322 + 1 2390 - 218 - 8,35 
Noord Brabant-West 1807 320 260 + 27 1894 + 87 + 4,81 
Noord Brabant-Oost 2128 212 263 + 26 2103 - 25 - 1,17 
Limburg 1772 241 242 + 1 1772 -- -,-
Amsterdam 7963 522 1118 - 212 7155 - 808 - 10,14 
Rotterdam 4744 247 519 - 84 4388 - 356 - 7,50 
Den Haag 4204 175 560 - 26 3793 - 411 - 9,77 
Algemene leden 193 5 35 - 1 162 - 31 - 16,06 
Adres tijdelijk onbekend 128 - 29 + 169 268 + 140 4,95 

T o t a a 1 100524 6064 11040 -- 95548 - 4976 

1 = ledenstand per 30-9-1975 
2 = ingeschreven nieuwe leden 
3 = afgevoerde leden 
4 = verhuis-winst of verlies 
5 ~ ledenstand per 30-9-1976 
6 = winst of verlies 
7 = winst of verlies in % 
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I-' 
0 Ledenstand Eer sewest Eer kwartaal boekjaar 1975/1976 

Gewest 30-9-75 31-12-75 31-3-76 30-6-76 30-9-76 

Friesland 8746 8586 8421 8352 8226 
Groningen 7488 7392 7277 7245 7123 
Drente 5520 5533 5514 5467 5416 
Overijssel 6937 6932 6812 6789 6659 
Gelderland 10260 10215 9994 9932 9688 
Utrecht 5880 5903 5844 5835 5704 
Noord Holland-Noord 7756 7764 7627 7584 7480 
Noord Holland-Zuid 6805 6750 6676 6589 6503 
Zuid Holland 15585 15544 15381 15142 14824 
Zeeland 2608 2571 2526 24 77 2390 
Noord Brabant-West 1807 1879 1907 1922 1894 
Noord Brabant-Oost 2128 2187 2186 2163 2103 
Limburg 177'<. 1804 1783 1791 1772 
Amsterdam 7963 7763 7476 7365 7155 
RotterJam 4744 4690 4551 4496 4388 
Den Haag 4204 4135 4003 3955 3793 
Algemene leden 193 178 152 160 162 
Adres tijdelijk onbekend 128 259 211 279 268 

T o t a a 1 100524 100085 98341 97543 95548 



i-' 
i-' 

Betalingswijze per gewest 

automatische inkasso in % 
Gewest 30-9-75/30-9-76 

Friesland 63.3 66.9 
Groningen 56.5 60.2 
Drente 54.1 57.7 
Overijssel 64.2 67.8 
Gelderland 58.3 63.0 
Utrecht 60.7 63.7 
Noord Holland-Noord 57.5 60.2 
Noord Holland-Zuid 57.3 60.1 
Zuid Holland 59.3 62.9 
Zeeland 60.4 65.3 
Noord Brabant-West 58.9 61.9 
Noord Brabant-Oost 62.1 64.3 
Limburg 55.5 60.4 
Amsterdam 68.0 71.6 
Rotterdam 64.6 68.3 
Den Haag 62.4 66.6 

T o t a a 1 59.9 63.7 

acceptgiro in % kwitanties in % 
30-9-75/30-9-76 30-9-75/30-9-76 

27.4 27.5 9.3 5.6 
34.2 33.5 9.3 6.3 
31.1 32.1 14.8 10.2 
29.7 28.2 6.1 4.0 
29.9 30.4 11.8 6.6 
35.0 33.7 4.3 2.6 
35.8 35.3 6.7 4.5 
37.3 36.7 5.4 3.2 
31.2 30.7 9.5 6.4 
28.8 27.7 10.8 7.0 
37.6 35.7 3.5 2.4 
34.9 34.8 3.0 0.9 
41.3 38.5 3.2 1.1 
30.7 27.6 1.3 0.8 
28.9 27.2 6.5 4.5 
31.2 29.9 6.4 3.5 

32.4 31.8 7.7 4.5 



PARTIJPERS 

~1s~~~~~-E~9~~!!~ 
Op 1 oktober 1975 trad de algemene redaktie op besluit van 
het partijbestuur in werking. 
De redaktievoorzitter is de partijvoorzitter(Ien van den 
Heuvel), de sekretaris is het hoofd van de afdeling voor
lichting(Kees Bode), buitenlandredakteur is de internatio
naal sekretaris(Harry van den Bergh). Tevens zit er een 
vertegenwoordiger van de Tweede Kamerfraktie in(Aad Koste), 
een vertegenwoordigster van de Rooie Vrouwen(Liesbeth den 
Uyl-van Vessem), een red~kteur van De Gemeente(Bob Lodder), 
drie partijgenoten uit de gewesten(op eind van verslagpe
riode nog niet ingevuld) , een vertegenwoordiger van de FJG 
(Hans Jonkman) , de werkredakties van PK en Roos in de Vuist 
en als derden met specifieke inbreng Lambert van Kasteren, 
Jan Bank, Jan Nagel en Piet Reckman. Kontaktpersonen met 
recht van bijwoning van de vergaderingen zijn Jan van Ber
gen(SVP), Wouter Gortzak(WBS), Cor de Vos(EVS), Rob de 
Vries(Ombudsteam). 
In eerste instantie was het de opzet, dat de Algemene Re
daktie 6 à 7 maal per jaar bij elkaar zou komen om, zoals 
het in het redaktiestatuut staat, de doelstellingen te hand
haven evenals de journalistieke beginselen en het redaktio
nele karakter. Zij is hierover verantwoording schuldig aan 
het partijbestuur. 
Tevens werd er afgesproken per 1 oktober, dat er in ieder 
geval een lid van de werkredaktie Roos in de Vuist in de PK
redaktie zal zitten en omgekeerd. 
In een vergadering van januari 1976 wordt besloten het aan
tal vergaderingen van de algemene redaktie terug te brengen 
tot 4 à 5 en de werkredakties zodanig uit te breiden, dat 
zij in politiek en journalistiek opzicht een goed produkt 
kunnen leve:o:en. 
Zoals in het redaktiestatuut staat te lezen zou er een le
zersraad worden samengesteld. 
Aan het eind van de verslagperiode is hieraan nog geen uit
voering gegeven. 

~~Ei!j~H~i 
De werkredaktie van de PK bestond per 1 oktober 1975 uit: 
Kees Bode(eindredaktie), Jos Dumont, Dick Kalk, Lambert 
van Kasteren en Pijkel van de Merwe. 
Er verschenen in de verslagperiode 9 nummers van PK. 
Daarin waren verschillende "Thema-nummers". Het nummer van 
december 1975 b.v. was geheel gewijd aan school en leren 
inklusief een groot interview met Jas van Kemenade. 
Het nummer van maart 1976 was geheel gewijd aan de ~nje
aktie. Daarin werd de aktie uitgelegd en werden de pmmjek
ten, die door de gewesten konden worden geadopteerd" lh>e
schreven. Tevens was een deel gewijd aan de geschiedemis 
van de burgeroorlog. Deze PK is op grote schaal ver~eid. 
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In de PK van augustus 1976 werd het nieuwe koncept-Beginsel
program gepubliceerd. 
De bijeenkomsten van de werkredaktie vonden helaas zeer on
regelmatig plaats en werden te vaak door slechts zeer wei
nigen bezocht. 
In de verslagperiode werd ook een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de mate van lezen en de acceptatie van het 
~lad PK. 
Dit onderzoek werd in de vorm van een notitie aangeboden 
aan de algemene redaktie. Een samenvatting van dit onder
zoek treft u hieronder aan; dit onderzoek was een vervolg 
op dat van 1974. 

Het onderzoek in 1974 
vän-äiië-pärEI]Iëdën-las in 1974 11% de PK helemaal, 
17% meestal gedeeltelijk. Totaal dus 28%. De rest -72% van 
alle leden- las de PK nooit of zelden. Verder bleek dat 
'lezers' vooral werden gevonden onder die partijleden, die 
op een of andere manier aktief waren in de partij. 
Die regelmatig vergaderingen bezor.hten, die in een bestuur 
of een werkgroep funktieneerden e.d. In die groep werden 
overigens toch wel een aantal belangrijke bezwaren van de 
PK gesignaleerd: men vond het blad vaak niet aktueel ge
noeg en men vond dat niet in voldoende mate op de problemen 
werd ingegaan. De groep, die de PK niet regelmatig of hele
maal niet las, deed dat vooral niet omdat men de onderwer
pen niet voldoende interessant achtte of omdat men de PK 
in het algemeen 'te moeilijk vond'. 

Besloten werd dan ook het onderzoek naar het lezen en de 
acceptatie van de PK te herhalen. Dat gebeurde najaar 1976 
bij 221 representatief gekozen partijleden. 

Het onderzoek in 1976 
öë-rësüïEäEën-vÖÏgën-hieronder in kort bestek. 
A~lereerst het lezen van de PK. In dit onderzoek werd ge
vonden dat: 18% van alle partijleden de PK altijd helemaal 
leest. 33% van alle partijleden de PK soms helemaal, soms 
gedeeltelijk leest.Totaal zijn dat dus 51% van alie leden, 
die tot de regelmatige lezers gerekend kunnen worden. 
29% van alle leden leest de PK meestal voor minder dan de 
helft en 13% leest de PK bijna nooit. 
Het percentage van de leden dat de PK regelmatig leest is 
dus aanzienlijk toegenomen, van 28% naar 51%. 
Relatief weinig 'lezers' worden aangetroffen onder die 
leden, die ook door de Roos in de Vuist worden bereikt: 
21% van alle leden. 

Roos in de Vuist 
8I)-äänväng-vän-de verslagperiode bestond de werkredaktie 
van Roos in de Vuist uit: Kees Bode, eindredakteur Jos 
Dumont, Dick Kalk, Pieter Nieuwenhuijsen en Ralph Pans. 
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Deze laatste twee als vertegenwoordigers van de sub
redaktie van De Gemeente. 
In rnaart 1976 werd de werkredaktie op voordracht van de 
algemene redaktie uitgebreid met Flip de Karn. De sub
redaktie van De Gemeente bestond uit: Frans Goudszwaard, 
Ton Horrevorts, Eisse Kalk, Bob Lodder, Bob Mater, Pieter 
Nieuwenhuijsen, Ralph Pans , Piet Staffelen, Roel in 't 
Veld, Wim van 't Veld. 
Deze redaktie zorgde voor een aanlevering van kopij voor 
zo'n 7 pagina's per nummer van Roos in de Vuist; artikelen 
speciaal bestemd voor raads- en statenleden. 
In de verslagperiode kwam de werkredaktie van Roos in de 
Vuist gemiddeld iedere veertien dagen bij elkaar om de 
inhoud van de komende nummers te bepalen. 
Het verloop van het abonnee-aantal dwong de redaktie op 
een gegeven moment de omslag van zwaarder papier te laten 
vervallen. In november 1975 werd een heel nummer van Roos 
in de Vuist gewijd aan de ekonornische krisis, een aantal 
artikelen waarin een keur van ekonornen aan het woord kwam. 
Veel aandacht werd ook besteed aan de 1% maatregel. 
In rnaart 1976 werd er door de SGGP een notitie geprodu
ceerd, waarin de ervaringen met één jaar Roos in de Vuist 
werden geëvalueerd. Men kwam daarin tot de konklusie, dat 
het opnemen van De Gemeente in de Roos in de Vuist tot een 
zekere verschraling in het aanbod voor de lezers van de 
Gemeente had geleid. Konkreet stelde men voor het bLad lOx 
per jaar met 8 pagina's extra uit te breiden. Dit zou moe
ten worden bekostigd uit de meeropbrengsten uit het Fonds 
voor Bijzondere Aktiviteiten. Tevens was er over dit onder
werp in Roos in de Vuist een enquête gehouden. Daaruit 
bleek dat van de raads- en statenleden de grote meerderheid 
v66r de integratie was. 
Konkrete besluiten zijn er in deze verslagperiode niet ge
nomen. 
Per 1 september 1976 verliet Jos Durnont de Roos in de Vuist 
als eindredakteur. Aan het eind van de verslagperiode was 
er nog geen opvolger. 
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KOMMISSIES 

Aktiekommissie. 
Ïn-dë-ÏÖÖp-vän de verslagperiode werd deze kommissie opge
heven, omdat zij nauwelijks meer funktioneerde. Het dage
lijks bestuur nam haar taak over. 

ê~g!~~~1E~2g~~~~2~!êê!~ 
Na de in het vorige verslag gemelde reorganisatie sloeg 
de kopgroep driftig aan het formuleren van deelontwerpen 
Men verdeelde de eerste pogingen per hoofdstuk en besprak 
(amendeerde) dat onderling, in de hoop minstens de meest 
gangbare zienswijzen binnen de kommissie te weerspiegelen 
en aldus tijd te winnen. De kopgroep als geheel nam dan 
in grote lijnen het ontwerp-hoofdstuk voor haar rekening, 
dat vervolgens naar de plenaire kommissie ging. 
Al spoedig kwam het vergadertempo van de grote kommissie 
op één keer per 3 à 4 weken te liggen, dat van de kopgroep 
op eens per 2 à 3 weken; later trok dat tempo zelfs nog 
aan. En ondertussen dwarrelden koncepten, amendementen, 
opmerkingen en nèt nog niet helemaal definitieve teksten 
als rijke humus op een ieder neer. 
Het eerst verscheen het deel Beginselen, dat door Lolle 
Nauta werd ontworpen en de kopgroep zowel als de kommissie 
nog het meest ongeschonden van alle teksten passeerde. 
De basishouding van de kommissie was daarmee al wel om
schreven: gelijkheid en solidariteit in een wereld van mis
standen en beperkingen, verregaande eisen maar weloverwo
gen analyse en (zelf)kritiek. In december 1975 was het 
deel Beginselen vastgesteld. 
Vervolgens het deel Maatschappelijke achtergronden, ofwel 
de analyse van de toestand in de wereld en in ons land, in 
het bijzonder zoals het sedert de totstandkoming van het 
laatste beginselprogram ('59) gereild en gezeild heeft. 
De samenstellende delen waren in de loop van eerder over
leg al gekomponeerd: Ed van Thijn schreef over het multi
nationale kapitalisme, Hilda Verwey over oLde en nieuwe 
klassenstrijd, Hedy d'Ancona over menselijke verhoudingen, 
Wouter Gortzak over internationale tegenstellingen. 
In overeenstemming met het meerderheidsstandpunt binnen 
de kommissie werJ nu alles zodanig gebundeld dat schaal
vergroting en multinationale wildgroei de ruggegraat van 
de analyse vormden -- aangevuld door een genuanceerde 
beschrijving van de hedendaagse sociale opbouw en door een 
(bijnaals alternatieve analyse te beschouwen) uiteenzetting 
over mensel1 jke normen en relaties. 
Het belangrijkste en via vele beslissinge1, en tegenbeslis
singen meest tijdrovende diskussiepunt bleek en bleef de 
kwestie van wat het meest bepalende is: de sociaal-ekono
mische situatie of het kultureel-normatieve patroon -- de 
kwestie van onderbouw en bovenbouw, mag u dus ook zeggen. 
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In januari 1976 kreeg Maatschappelijke achtergronden de 
laatste hamerslag. 
De grootste problemen leverden de hoofdstukken van het po
litieke programma op, het deel voor de middellange termijn. 
Het geraamte van analyse/beschrijving {'Uitgangspunten'), 
beginselen {'Doelstellingen') en 'Programmapunten' werd 
ook binnen elk hoofdstuk aangehouden. 
Hoofdstuk 1, Het produktiestelsel, gaf vooral meningsver
schillen te zien over het inkomen, over de arbeidsverde
ling en helemaal over de socialisatie. Tekstvoorstel, ar
gumentatie,o~devoorstel, hernieuwde diskussie, slimme 
formuleringen, geen zee te hoog .•.. Resultaat: 3.1.25. 
In eerste aanleg was Harry de Lange verantwoordelijk voor 
dit ekonomie-hoofdstuk, met een vroege bijdrage van Sicco 
Mansholt. Via een aantal grotere en kleinere wijzigingen 
werd het tenslotte op 3 april 1976 gearresteerd. 
Het onderdeel Internationale betrekkingen demonstreerde 
aardig de problemen die ontstonden bij het tijdig binnen
halen van ontwerpteksten: in dit geval kwam het vanuit 
Roemenië naar de kopgroep, waar Relus ter Beek er stellig 
een souper of wat voor heeft moeten laten staan. Het 
hoofdstuk kon overigens vrij kort blijven wegens het op
nemen van nationaal-internationaal verstrengelde problemen 
in andere hoofdstukken. 
Het hoofdstuk Staat en burger was oorspronkelijk van de 
hand van Ed van Thijn en werd zonder al te grote W1JZ1gin
gen aanvaard. Het was toen inmiddels eind februari. 
Het eerste koncept Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 
was afkomstig van Hedy d'Ancona, lokte echter veel dis
kussie ~n amendering uit. Inklusief een herschrijving bleef 
het hoofdstuk tot mei '76 in de cirkulatie. Steen des aan
stoots was voornamelijk de schaal {streek, gewest, provin
cie) waarop men een totaal pakket van voorzieningen·gega
randeerd wilde hebben. 
Het ontwerp-ontwerp Kultuur en Onderwijs was aan Hilda 
Verwey toebedeeld. Over grotere gelijkheid op deze beide 
gebieden en het bestrijden van bestaande en nieuwe elite
tendensen was men het wel eens. Met betrekking tot de 
organisatie en de inhoud van het onderwijs en de plaats 
van de kunst werd menignoot gekraakt. 
Veel vijven en zessen was het vooral bij het hoofdstuk 
Welzijn, waarvan Henk van Stiphout de ongelukkige eerste 
opsteller was. Hem werd keer op keer verzocht om de laatste 
opmerkingen en amendementen te verwerken, hetgeen een sle
pende zaak bleek te zijn: pas eind april stond de laatste 
versie van Welzijn overeind. 
Intussen had de kommissie besloten dat omwille van de een
heid van vorm en stijl het gehele progra1mna door een eind
redaktie moest worden rechtgetrokken, uiteraard zonder 
verdere inhoudelijke wijziging. Lolle Nauta en Wouter 
Gortzak zonderden zich daartoe af en leverden het resul
taat in tijdens de meimaand, tegelijk met een kersvers 
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voorwoord. De nieuwe amenderingsronde over de vormgeving 
kon nu vlotter plaatsvinden en ging gelijk op met de be
handeling van 'De lange weg' en het 'Slotwoord'. 
Deze laatste hadden de werktitel 'strategie' gekregen (en 
een tijdje, ook typerend,'De Bierkaai'). Met name d'Ancona 
Mansholt,Nauta en Van Thijn waren hier in druk overleg mee 
bezig geweest. Het slotwoord gaf op de valreep nog gehar
rewar tussen de voorstanders van het 'nuchtere onderken
nen' en de pleitbezorgers van het 'bewogen beroep'. Beide 
richtingen vonden in ieder geval dat eindelijk eens het 
persoonlijke met het politieke en het gevoelsmatige met 
het verstandelijke in verband moest worden gebracht. Dank 
zij een weloverwogen herschrijving werd ook deze laatste 
hindernis genomen. 
Met toestemming van de kommissie maar zonder haar kon
trole achteraf verstoutten enkele kopgroepers uit Gronin
gen en van de Tesselschadestraat zich, een verklarende 
woordenlijst samen te stellen:'Sleutelwoorden voor rooie 
mensen'. En zo kon het gebeuren, dat het ontwerp-beginsel
programma nog juist op tijd bij h~t partijbestuur terecht 
kwam -- mèt een begeleidende brief waarin een paar aller-, 
allerlaatste wijzigingsvoorstelletjes nat van de inkt 
stonden te wezen. 

Financiële Kommissie 
Öe-körnmissie-wÖrdt-gevormd door:J.H.Simons, Schiedam(voor
zitter); R.J.in 'Veld, Leiden; J. Riezenkamp, Rotterdam, 
die in juni 1976 werd opgevolgd door: C.A.de Kam, Voor
schoten; B. Visser, Arnhem en H.Bockma, Landsmeer. 
Namens de partij namen aan de bijeenkomsten van de finan
ciële kommissie deel: K.O. Dorsman (penningmeester) ,in 
januari 1976 werd deze opgevolgd door: H.G.Ouwerkerk, G. 
Heyne den Bak (sekretaris), H.Veen (hoofd administratie 
en tevens sekretaris van de kommissie) en P.J. Knollema 
(beheerder) . 
Gedurende het verslagjaar werden 8 vergaderingen gehouden. 
Naast de regelmatige informatieverstrekking over de uit
komsten van het lopende begrotingsjaar werden na en in 
overleg de begroting en de jaarafsluiting opgésteld. 
Ook in dit jaar werden de resultaten van het Fonds voor 
Bijzondere Aktiviteiten regelmatig besproken. 
De kwesties m.b.t. de N.V.De Arbeiderspers en de N.V. 
Maatschappij tot Exploitatie van Verenigingsgebouwen kon
den nog niet definitief worden afgewikkeld. 

~~~E~gQ~~~~!êê!~ 
De landelijke kampagnekommissie is een orgaan, dat het 
partijbestuur van advies dient met betrekking tot zaken 
als verkiezingen, strategie, ledenwerfkampagnes en andere 
tussentijdse akties van de Partij van de Arbeid., Tot ja
nuari 1976 vergaderde men eens per drie weken, met ingang 
van 1 januari 1976 werd dat één keer per 14 dagen. 
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Bij aanvang van de verslagperiode waren lid van de kam
pagnekommissie: Ien van den Heuvel (voorzitter), Kees Bode 
(sekretaris), Gerard Heyne den Bak, Piet Knollema, Wouter 
Gortzak (WBS), Ed van Thijn, Dick Kalk, Tom Pauka, André 
van der Louw, Bas Duyster, Pijkel van de Merwe (Rooie 
Vrouwen), Jack Gadella, Henk Beereboom. 
Op verzoek van de kampagnekommissie werden daar in januari 
1976, na benoeming door het partijbestuur, Anneke Reuven
kamp, Harry Prins, Joehem van der Zee, René Coëlho (belast 
met de produktie van de televisie-uitzendingen), Evert 
Bosman en Henk Holleman aan toegevoegd. 
Later in het ·verslagjaar nam ook de FJG de haar toekomen
de plaats weer en wel in de persoon van Bob Suurhoff. Door 
drukke werkzaamheden gedwongen en door een nieuwe indeling 
van taken bij de Rooie Vrouwen heeft Marijke Wuthrich in 
september 1976 de plaats ingenomen van Pijkel van de Merwe. 
Tot de vaste taken van de kommissie behoort het voorbe
reiden van de 3-maandelijkse televisie-uitzendingen en het 
aangeven van de grote lijnen voor de invulling van de ra
dio-uitzendingen.In de verslagperiode was de produktie van 
de televisie-uitzendingen in handen van René Coëlho en de 
produktie van de 14-daagse radio-uitzendingen in handen 
van Hans Leeuwenkamp. Een en ander uiteraard in nauwe sa
menwerking en overleg met de afdeling voorlichting. 
Een andere taak is het voorbereiden van ledenwerfakties. 
In de verslagperiode hebben twee belangrijke akties cen
traal gestaan, namelijk de Spanje-aktie die in het ~or
jaar van 1976 werd gehouden en op l mei 1976 een voorlopi
ge afronding vond en de manifest-kampagne. 
De Sparje-aktie werd gevoerd samen met PSP en NIVON om 
geld in te zamelen waarmee een aantal projekten, zoals 
arbeidsrecht-winkels, avondscholen, agrarische scholen, 
vormingsexperimenten voor boeren, sociale woningbouw, 
volksbibliotheken e.d., die 1n Spanje waren gestart en die 
gericht waren op kansarme groepen, zouden kunnen worden 
gefinancierd. Ook waren een aantal partijprojekten aan
gemeld, zoals een weekblad in een oplage van 30.000 à 
100.000, een partijbureau in vier belangrijke steden, een 
socialistisch informatie- en dokumentatiecentrum, een kur
sus verkiezingstechnieken en een aantal vrijgestelden voor 
de organisatorische opbouw van de PSOE. De inzameling 
bracht ruim 2,5 ton op. 
Helaas was het niet mogelijk de opzet van de aktie "weer 
élan in de partij" te brengen op dat moment te honoreren, 
omdat Den Uyl de plannen van de regering inzake de bezuini
gingsmaatregelen niet bekend kon maken. Het kabinet was 
daarmee niet klaar gekomen, o.a. door het konflikt inzake 
de Bloemenhovekliniek (abortus) en de kwestie van het al 
of niet reaktorvaten leveren aan Zuid-Afrika. Daarom werd 
overgeschakeld naar het motto "De PvdA komt luisteren naar 
wat u te zeggen heeft" en werden door partijdelegaties be
zoeken gebracht aan Deventer,Geleen,Amsterdam,Tilburg en 
Groningen in mei 1976. 
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Na de zomervakantie heeft de landelijke kampagnekommissie 
zich, uiteraard zouden wij bijna zeggen, beziggehouden met 
de voorbereiding van de strategiediskussie en -notitie 
voor het partijbestuur, de verkiezingskampagne en het or
ganiseren van het 1 mei-feest van 1977, dat weer door de 
Partij van de Arbeid zelf georganiseerd zal worden. 

Kommissie mediabeleid 
Ïn-hët-vërsÏag]aar-kwam de kommissie als zodanig niet bij
een; de gebruikelijke oorzaak - het niet kunnen vinden 
van een passende datum bij drukbezette mensen - moet hier 
worden aangewezen. Wel vonden tussen kommissieleden ad hoc 
onderlinge raadplegingen plaats. Bij de behandeling van de 
Medianota van Minister van Doorn en de Kabelnota - Van 
Bulten, ondervonden de woordvoerders van de fraktie veel 
nut van de in voorgaande vergaderingen van de kommissie 
gevoerde diskussies en gewisselde nota's. 
Een belangrijke neerslag van de Medianota zal te vinden 
zijn in de door de Minister in begin 1977 in te dienen 
wetsonderwerpen. De kommissie zal v66r de behandeling wor
den bijeen geroepen om partijbestuur en fraktie ovèr deze 
optwerpen te adviseren. Het is de bedoeling om daarna in 
klein verband na te gaan welke fundamentele onderwerpen 
er dan nog zijn over welke de partij zou moeten publiceren. 
Deze "groslijst" zal in de plenaire kommissie worden be
sproken, waarna over de uitgekozen onderwerpen aan het 
partijbestuur zal worden gerapporteerd. 
Met grote spijt vermeldt de kommissie het overlijden van 
het toegewijde lid Dr. Herman Freese. Door inbeslagname 
van tijd door andere bezigheden trad het lid Jan Rogieruit. 

':!Q!:!9:~~~!:!!2~~~~g 
Aansluitend bij het verslagjaar 1974/1975: de daar genoem-
de diskussienota over het funktioneren van het Jongerenbe
raad is door het partijbestuur in november '75 wat betreft 
haar uitgangspunten aangenomen. Tot 1 oktober 1976 zal het 
Jongerenberaad nog in zijn huidige vorm werkzaam zijn,daar
na zal de FJG o.a. de organisatie van het beraad van de 
partij overnemen. 
Eerste onderwerp van een politieke diskussie binnen het 
Jongerenberaad in het seizoen '75/'76 betreft het inventa
riserend ontwerp-programstuk van de PvdA. Op 16 december 
werd een groot aantal adviezen aan het partijbestuur opge
steld ter wijziging van een groot aantal onderdelen o.a. 
Jeugd- en Jongerenwerk, Onderwijs, Kultuur, Dienstplicht. 
Tijdens deze bijeenkomst werd een brief opgesteld aan de 
Minister van Defensie H. Vredeling. Geprotesteerd werd te
gen de beknotting van de vrijheid van organisatie van de 
VVDM (Saxen Weimarkazerne) . 
In januari 1976. werd er binnen het Jongerenberaaq gestart 
met een diskussie over de jeugdwerkloosheid. De bijeenkomst 
van 27 januari was voor een groot gedeelte hieraan gewijd. 
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Besloten werd de problematiek van de jeugdwerkloosheid in 
de loop van het jaar verder uit te diepen, samen met ver
tegenwoordigers uit de fraktie en andere deskundigen. Aan 
de problematiek van de rechtsverkrijging van minderjari
gen zal het Jongerenberaad ook zijn aandacht besteden. 
De maandelijkse bijeenkomst van het Jongerenberaad kon in 
februari 1976 geen doorgang vinden. Problemen lagen weer 
op het terrein, dat het moeilijk is deskundigen op één 
tijdstip bij elkaar te krijgen. 
Op 2 maart 1976 vond er een bijeenkomst plaats waarin uit
gebreider werd gepraat over de problematiek van de jeugd
werkloosheid·. Als gasten waren aanwezig: Jaap Dekker (VJV) 
en Toon Muller (NVV-Jongerenkontakt) . Ter diskussie stond 
o.a. het arbeidsmarktbeleid en de plaats van het welzijns
werk in de problematiek van de werkloosheid. 
Tijdens de bijeenkomst van het Jongerenberaad op 30 maart 
1976 werd een verdere uitbreiding gegeven aan de diskussie. 
Gesproken werd over de koncept-notitie beleidsplan arbeids
marktbeleid van de PvdA-fraktie en over de nota van CRM/ 
Sociale Zaken over de jeugdwerkloosheid. Als gasten waren 
aanwezig: Henk Hartmeijer, Joop Klazema en Joost Zwetsloot. 
Tijdens de bijeenkomst werd er een aantal korte-termijn 
eisen opgesteld. 
Op 27 april 1976 werd door het Jongerenberaad een uitge
breide diskussie gevoerd over de rechtsverkrijging van 
minderjarigen. De konkrete onderwerpen waren: de hulpver
lening aan minderjarigen (het voorstel van wet v~n Roethof 
en Haas-Berger) en de positie van de belangenvereniging 
minderjarigen (BM) • Als gasten waren aanwezig: Huig de Groot 
(BM) e1• Hein Roethof (Tweede Kamerfraktie PvdA) • Besloten 
werd aktief de BM te ondersteunen door het zenden van een 
brief aan staatssekre~aris Zeevalking met de eis de erken
ning van BM als belangenorganisatie en mede het scheppen 
van mogelijkheden voor BM om toegang tot de inrichtingen 
te verkrijgen. 
In mei 1976 vond er geen jongerenberaad plaats. Het seizoen 
werd afgesloten op 1 juni. Op deze bijeenkomst kwamen drie 
zaken aan de orde: 1. de evaluatie van het afgelopen jaar, 
2. een verdere diskussie over de jeugdwerkloosheid en 3. 
een informatie-uitwisseling van standpunten voor- en tegen 
een vrijwilligersleger. Besloten werd verder te werken aan 
adviezen aan het partijbestuur, nu wat betreft het ontwerp
verkiezingsprogram ("Voorwaarts ..... ") . 
Het struktuurvoorstel over het Jongerenberaad werd aanvaard. 
Het Jongerenberaad blijft een platformfunktie behouden en 
onderneemt geen zelfstandige akties. Het Jongerenberaad 
adviseert, naast de FJG, de PvdA. De FJG zal de organisatie 
van het Jongerenberaad per 1 oktober 1976 overnemen. 
Ruud Dekker zal dan afscheid nemen als sekretaris van het 
beraad, de partij zal de voorzitter van het beraad blijven 
leveren. Het partijbestuur ging ook akkoord met deze opzet. 
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Naar aanleiding van de gevoerde diskussie over de jeugd
werkloosheid ging er een brief uit naar de ministerraad. 
Aangedrongen werd op een aktievere bijdrage van de regering 
inzake de problematiek van de (jeugd-)werkloosheid. 
Voor de diskussie over het vrijwilligersleger waren gasten 
aanwezig uit kringen van de VVDM, het partijbestuur en de 
Tweede Kamerfraktie. Aanwezig was ook minister Vredeling. 
Standpunten werden uitgewisseld. Besloten werd om in sep
tember 1976 een gezamenlijke bijeenkomst te houden van 
Jongerenberaad, Tweede KamerfraktieenDefensiekommissie-PvdA. 
Onderwerp van gesprek zal zijn het Dienstplichtbeleid. 
Besloten werd ook een brief op te stellen n.a.v. de uit
breiding Regeling Vrijstelling Kostwinnerschap. 
Op 14 september 1976 vond in Den Haag de gezamenlijke bij
eenkomst over het Dienstplichtbeleid plaats. Uitgebreid 
werd informatie gegeven over het beleid van het ministerie 
van Defensie. Besloten werd dat het Jongerenberaad zal 
komen tot de formulering van adviezen aan het partijbe
stuur inzake de dienstplicht. 
In oktober zal binnen het beraad de diskussie daarover ge
voerd gaan worden. 

B~g1~~~~~~~~Q~!~~!~ 
De kommissie, bestaande uit: B. Duyster, G.J.Heyne den Bak 
(voorzitter), P.M.G.P.Janssens, H.G.Ouwerkerk, J.A.Ruarus 
(sekretaris) en A.P.Schilthuis kwam zes maal bijeen en 
hield zich intensief bezig met het verwoorden van de kon
gresbesluiten inzake Aktie en Organisatie in statuten- en 
reglementswijzigingen. Bovendien werd overleg gevoerd met 
de Rooie Vrouwen en de FJG over de door deze organen op 
te stellen nieuwe reglementen, in verband met hun gewij
zigde struktuur. Aan de hand van een -in samenwerking met 
de gewestelijke sekretarissen- gehouden evaluatie na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1974, werd een belangrijk 
aantal verbeteringen in het kandidaatstellingsreglement 
voor de gemeenteraden voorgesteld. 

BIJEENKOMSTEN 

In de verslagperiode bezochten partijvoorzitter en -sekre
taris tezamen met een aantal medewerkers de gewesten ter 
versteviging van het kontakt met het partijkader. In de 
meeste gevallen bestond de (avond)bijeenkomst uit drie de
len, t.w. een gezamenlijke maaltijd met het gewestelijk 
bestuur, waarbij organisatorische knelpunten tussen gewest, 
afdelingen en Tesselschadestraat werden besproken; een 
politieke inleiding van de partijvoorzitter met diskussie, 
waarbij dan ook afdelingsbestuurders aanw~zig waren en tot 
slot een soort politiek caf~, waarbij de aanwezigen meer 
gerichte informatie konden krijgen over b.v. de partijpers, 
het buitenlandbeleid van de partij, de vormingskursussen, 
Rooie Vrouwen e.d. 
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Twee gewesten organiseerden de bijeenkomst op een zaterdag, 
waaronder Groningen, dat een bustocht door het oostelijk 
deel van de provincie organiseerde en waarbij veel informa
tie naar de partijdelegatie stroomde. Vier gewesten gaven 
de voorkeur aan een gesprek van het gewestelijk bestuur met 
een kleine partijdelegatie(voorzitter,sekretaris,bestuurs
assistente) . 
Op 14 en 15 november 1975 organiseerde het partijbestuur, 
tezamen met de Tweede Kamerfraktie, een weekend om zich te 
beraden over de te volgen strategie in verband met de ver
slechterde ekonomische situatie. 
Op 20 en 21 rebruari 1976 kwamen partijbestuur en fraKtie 
weer bijeen, nu ter bespreking van de zgn. !%-problematiek. 

PARTIJRADEN 

4 oktober 1975 
Het-versïag-van deze partijraad, die gewijd was aan een 
diskussie over de Troonrede en Miljoenennota, is terug te 
vinden in de politieke verslagen 1974/1976 van het partij
bestuur. 

6 februari 1976 
Deze-partijraad, welke gewijd was aan de herziening van de 
procedure m.b.t. de totstandkoming van het verkiezingspro
gram en het regeerakkoord, werd door het partijbestuur, op 
grond van artikel 27b van de statuten (beslissingsbavoegd
heid), bijeengeroepen op grond van de overwegingen, zoals 
vervat in de brief aan de leden van de partijraad van 3 
februari j.l.: 
"De tijdens het partijkongres van april 1975 met overgrote 
meerderheid van stemmen aanvaarde resolutie m.b.t. de tot
standkoming van een nieuw verkiezingsprogram en een daarop 
gebaseerd regeerakkoord blijkt in de praktijk in toenemende 
mate op bezwaren te stuiten, zowel in veel afdelingen en 
gewesten als binnen partijbestuur en partijbureau. De be
langrijkste van die bezwaren zijn de volgende: 
In de eerste plaats wordt het zogenaamde "inventariserend 
programstuk" dat in het najaar van 1975 het land in werd 
gezonden, door velen beschouwd als te omvangrijk, oneven
wichtig van samenstelling en inhoud, te moeilijk geschreven, 
terwijl een financiële doorberekening van alle wensen en 
verlangens ontbreekt. !n de tweede plaats hebben veel afde
lingen zich beklaagd dat de tijd die hun gegeven was om het 
programstuk te bespreken en te amenderen, te kort was en 
bovendien viel in een uiterst ongunstige vergaderperiode. 
Het partijbestuur is aan dit bezwaar gedeeltelijk tegemoet
gekomen door de termijn van inzending van amendementen te 
verlengen tot 16 januari 1976. In de derde plaats -schijn
baar tegengesteld aan het bovenstaande- doet zich thans het 
feit voor dat op het programstuk niet minder dan 5831 amen
dementen zijn ingediend. 
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Deze omstandigheid schept onoverkomelijke bezwaren van zowel 
organisatorische .als financiële en inhoudelijke aard. 
Organisatorisch-technisch is een dergelijke stortvloed van 
amendementen volstrekt niet binnen de al tot het uiterste 
opgerekte termijn te verwerken en te pre-adviseren. Finan
cieel zou het op enigszins brede schaal verspreiden van 
ettelijke tienduizenden amendementen een niet-begrote uit
gave betekenen van enkele tienduizenden guldens. Het meest 
wezenlijke bezwaar is echter van inhoudelijke aard. Het 
moet naar de mening van het partijbestuur uitgesloten worden 
geacht een brede en vruchtbare diskussie in de partij te 
voeren op basis van een pak papier van enkele honderden 
pagina's. De frustraties die het oorspronkelijke program
stuk al heeft véroorzaakt, zouden in het niet verzinken bij 
de storm van protest die in dat geval terecht over hethoofd 
van het partijbestuur zou losbarsten." 
Op grond van bovenstaande omstandigheden en overwegingen 
heeft de partijraad de volgende besluiten genomen m.b.t. de 
totstandkoming van een nieuw verkiezingsprogram en regeer
akkoord: 
a. Op basis van het huidige programstuk en de daarop binnen

gekomen amendementen, alsmede op basis van de uitsprakLn 
van het kongres van april 1975, en met inachtneming van 
door het partijbestuur vooraf vastgestelde richtlijnen 
en eerste politieke keuzen, wordt een nieuw koncept
verkiezingsprogram vervaardigd, met vermelding van alter
natieven, dat korter, begrijpelijker en evenwichtiger 
is dan het nu voorliggende. 
Het koncept-verkiezingsprogram moet in ieder geval aan de 
volgende eisen voldoen: 
1. financiële doorberekening van de wensen en verlangens 

(dekkingsplan) ; 
2. binnen het totale pakket van wensen en verlangens zal 

een globale prioriteitskeuze moeten worden gemaakt 
(wat moet in ieder geval gerealiseerd worden?). 
Dit mede in verband met de mogelijkheid van een gewij
zigde ekonomische toestand tijdens de regeerperiode 
die op het moment van opstellen van het program niet 
kon worden voorzien; 

3. een alfabetische indeling per departement (of beleids
sektor) gaat voorbij aan de samenhang en integraliteit 
van verschillende beleidssektoren en is derhalve niet 
aanvaardbaar. Bij de indeling zal uitgangspunt moeten 
blijven: spreiding van inkomen, kennis en macht. Een 
mogelijke indeling zou kunnen zijn: één sektor buiten
land (dus geen scheiding buitenlandse zaken, defensie 
en ontwikkelingssamenwerking) en één sektor sociaal
ekonomische aangelegenheden; 

4. het program moet voor onze kiezers leesbaar en duide
lijk zijn. 

b. De afdelingen kunnen dit koncept amenderen in de periode 
medio mei tot eind juni 1976. 
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c. Het geplande kongres van 1 en 2 oktober 1976 komt te ver
vallen. Het verkiezingsprogram wordt vastgesteld op het 
verkiezingskongres van januari 1977, dat daartoe zal 
worden verlengd en zal plaatsvinden op 27,28 en 29 
januari 1977. Op dit kongres worden aan de hand van het 
vastgestelde program tevens beslissingen genomen over 
totstandkoming, aard en omvang van een mogelijk regeer
akkoord en over de vraag met welke partijen zal worden 
onderhandeld. 

d. Na het januari-kongres onderhandelt het partijbestuur 
met inachtneming van de kongresbesluiten met de door het 
kongres gekozen mogelijke partners over de inhoud van 
een regeerakkoord. 

e. De resultaten van dit overleg worden voorgelegd aan een 
daartoe op een nog nader te bepalen tijdstip te houden 
partijraad. Deze partijraad toetst de resultaten van het 
overleg aan de door het kongres terzake genomen beslui
ten en stelt vervolgens het regeerakkoord vast. 

Met betrekking tot de bovenstaande procedure werden door 
de partijraad de volgende moties aanvaard: 

Utrecht: 
De partijraad, op 6 februari 1976 bijeen te Utrecht, 
overwegende dat onze partij voor éénderde uit vrouwelijke 
leden bestaat, 
wijzende op de uitspraak van het partijbestuuropl3 ~ei 1975 
dat alle in te stellen kommissies die voor tenminste 25% 
uit vrouwen dienen te bestaan draagt het partijbestuur op 
in die kommissie die een nieuw verkiezingsprogram ontwerpt, 
tenminste 25% vrouwen met een minimum van twee te benoemen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Amsterdam: 
De partijraäd, op 6 februari 1976 bijeen te Utrecht, 
spreekt uit dat het nieuwe koncept-verkiezingsprogram moet 
bestaan uit: 
a. een preambule waarin de uitgangspunten van beleid aan

gegeven worden (uitgesplitst naar de verschillende hoofd
stukken) ; 

b. een programgedeelte op hoofdpunten wat aangeeft hetgeen 
in 4 jaar gerealiseerd zal worden (uitgesplitst naar de 
verschillende hoofdstukken) , 

spreekt uit dat de kongresuitspraken van "Vrede en Veilig
heid" onverkort uitgangspunt dienen te zijn van het koncept
verkiezingsprogram. 
Zuid-Holland: 
De partijraad, op 6 februari 1976 bijeen te Utrecht, 
draagt het partijbestuur op, bij de opstelling van het 
nieuwe koncept-verkiezingsprogramma zorg te dragen dat dit 
programma: 
a. de omvang van ongeveer 15 pagina's normale druk in de 

partijkrant niet overschrijdt; 
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b. terwille van de leesbaarheid geredigeerd wordt door in 
dit opzicht geschoolde mensen; 

c. 10 tot 15 duidelijke kernpunten bevat; 
d. een indruk geeft van de financiële gevolgen. 
Noord Holland-Zuid: 
De partijraad, op 6 februari 1976 bijeen te Utrecht, 
draagt het partijbestuur op het door het komende kongres 
vast te stellen verkiezingsprogram te beschouwen als een 
program, waarmee de Partij van de Arbeid de verkiezingen 
ingaat. Zulks in tegenstelling tot 1972, waar het regeer
akkoord deze funktie vervulde en het verkiezingsprogram 
onder tafel verdween. 

27 maart 1976 
Het-vervÖÏg-van deze partijraad, die bijeen was geroepen 
om een aantal uitgangspunten te formuleren op het gebied 
van inkomens- en werkgelegenheidsbeleid,waaraan het rege
ringsbeleid in de nog resterende kabinetsperiode getoetst 
moest worden,is opgenomen in de-politieke verslagen 1974/ 
1976 van het partijbestuur. 

11-~~-1~-j~~~-121~ 
Deze partijraad had betrekking op het vaststellen van de 
organisatorische en financiële verslagen 1974/1975 en op 
het vaststellen van de begroting 1975/1976. 
De volgende besluiten werden genomen: 
l. Spreektijdverdeling: 

Het volgende voorstel van het kongrespresidium over de 
spreektijdverdeling wordt door de partijraad overgeno
nuM~n: 

a. in de partijraadsvergadering wordt de spreektijd 
voor elke ronde voortaan gelijkelijk onder de gewes
ten verdeeld; 

b. het kongrespresidium maakt tijdig aan de gewesten be
kend hoeveel spreektijd er per agendapunt voor elk 
gewest beschikbaar is; 

c. de gewestelijke vergadering of, indien nodig, de ge
westelijke partijraadsafgevaardigde(n) bepaalt(bepa
len) of de spreektijd door één of meer sprekers uit 
dat gewest wordt gebruikt en wie de spreker(s)is(zijn) 

d. voor aanvang van de partijraadsvergadering deelt elk 
gewest aan het kongrespresidium mee hoe de spreektijd 
is verdeeld en wie de sprekers zijn. 

2. Organisatorische en financiële verslagen 1974/1975: 
De organisatorische en financiële verslagen over het 
verenigingsjaar 1974/1975 worden door de partijraad zon
der wijzigingen goedgekeurd. 
Op desbetreffende vragen deelt de partijsekretaris bij 
dit agendapunt mee: 
a) dat de reglementskommissie tot de konklusie is geko

men dat het vooralsnog verstandiger is een aantal 
vuistregels m.b.t.het samenstellen en het funktioneren 
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van de landelijke werkgroepen op te stellen,op grond 
waarvan dan in de praktijk die groepen kunnen gaan 
funktioneren i.p.v.direkt te komen met ingrijpende 
statuten- en reglementswijzigingen. Als er dan een 
paar jaar praktijk is opgedaan met de vuistregels, 
kan met de nodige reglementswijzigingen worden geko
men. Aan de partijraad zullen binnen niet te lange 
tijd die vuistregels, welke de kommissie aan het op
stellen is, worden voorgelegd; 

b) de verdeling van de gelden uit het Aktiefonds zal, 
nadat deze in overleg met de betrokken groepen is 
vastges±eld, worden bekendgemaakt; 

c) het gebruik van uitzendkrachten op het partijsekre
tariaat gebeurt alleen als dat strikt noodzakelijk 
is, d.w.z.als er mensen ziek zijn die in een drukke 
tijd vervangen moeten worden of als er zoveel werk 
is dat b.v.gedurende een aantal weken gebruik moet 
worden gemaakt van extra krachten. 

3. Rechtspositieregeling internationaal sekretaris: 
Door middel van het afwijzen van de konklusies 1,2 en 4 
van de brief van Geutskens en Thomsen hecht de partij
raad goedkeuring aan het terzake van de rechtspositie 
en de honorering van de internationaal sekretaris door 
het partijbestuur gevoerde beleid. Naar aanleiding van 
de vraag hoe het eigenlijk staat met de herziening van 
het rapport honorering bestuurders deelt de partijsekre
taris mee,dat er momenteel een onderzoek naar de funk
tieklassifikatie van de medewerkers gaande is,waaraan 
ook de bezoldigde bestuurders zich zullen moeten onder
werpen. Op grond o.a.daarvan zal het partijbestuurnader 
bezien of er aan de partijraad van volgend jaar juni 
voorstellen moeten worden gedaan tot herziening van de 
rechtspositieregeling van de bezoldigde bestuurders. 
Daarin zal ook een rol spelen de opstelling van de par
tij zelf m.b.t.de maximering van de inkomens en andere 
aanverwante zaken. Toegezegd wordt dat tijdig aan de 
partij het resultaat van het onderzoek naar de funktie
klassifikatie zal worden meegedeeld zodat,als het par
tijbestuur zelf al niet met wijzigingsvoorstellen zal 
komen,het in ieder geval voor de afdelingen en gewesten 
mogelijk zal zijn daarop aanhakend met wijzigingsvoor
stellen te komen. 

4. Décharge penningmeester: 
Onder dankzegging wordt de penningmeester gedéchargeerd. 

5. Besluitvorming partijraad: 
De partijsekretaris zegt de partijraad toe dat zowelhet 
partijbestuur als het kongrespresidium voortdurend zul
len proberen verbeteringen aan te brengen in de besluit
vormingsprocessen van de partijraad. 

6. Hierna worden betreffende het ontwerp-verkiezingsprogram 
nog de volgende moties aangenomen: 
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A. Berdewijk e.a.: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in verga
dering bijeen op 11 en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
overwegende dat het partijbestuur in het "Woord voor
af" bij het ontwerp-program meedeelt dat eerst nader
hand rekening zal kunnen worden gehouden met een 
nieuw beleid voor het temperen van de groei van de 
kollectieve uitgaven; 
erkennende dat een inzicht in mogelijkheden voor alle 
mogelijke aspekten van het toekomstig beleid eerstdan 
verkregen kan worden; 
van oordeel dat het niet uitgesloten is dat het nodig 
zal blijken zo rigoureus in het thans voorliggende 
ontwerp-verkiezingsprogram te wijzigen,dat als resul
taat daarvan een zeer wezenlijk ander program ont
staat; 
konstaterende dat in de huidige procedure een dusdanig 
gewijzigd, in wezen nieuw ontwerp-program niet mee in 
de afdelingen ter diskussie staan,omdat het in de af
delingen na 1 december a.s.alleen in handen van de 
afdelingssekretaris en de enkele kongresafgevaardig
de (n) zal zijn; 
is van oordeel: 
a. dat het verkiezingsprogram met de financiële door

berekening in de afdelingen bespreekbaar moet zijn; 
b. dat binnen het totaal pakket van wensen en verlan

gens een globale prioriteitsstelling zal moeten 
worden opgesteld (zie partijraad 6 februari j.l.). 
Deze prioriteitsstelling dient gelijktijdig met de 
financiële doorberekening in de afdelingen bespreek
baar te worden gemaakt; 

c. dat het partijbestuur in november het thans voor
liggende en het door ingrijpende wijzigingen nieuwe 
ontwerp naast elkaar afdrukt in krantvorm en in vol
doende exemplaren aan de afdelingsvergaderingen ter 
beschikking stelt. 

B. Duinker e.a.: 
De partijraad van de Partij van de ArPeid, in verga
dering bijeen op 11 en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
overwegende dat het partijbestuur in het "Woord voor
af" bij het program-ontwerp meedeelt dat eerst nader
hand rekening zal kunnen worden gehouden met een nieuw 
beleid voor het temperen van de groei van de kollek
tieve uitgaven; 
erkennende dat een inzicht in mogelijkheden voor alle 
mogelijke aspekten van het toekomstig beleid eerstdan 
verkregen kan worden; 
van oordeel dat het niet uitgeslote~ is dat het dan 
nodig zal blijken belangrijke wijzigingen in het thans 
voorliggende ontwerp-verkiezingsprogram aan te brengen; 
konstaterende dat in de huidjge procedure een dusdanig 
gewijzigd ontwerp-program niet meer in de afdelingen 
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ter diskussie zal staan, omdat het in de afdelingen 
in november a.s. alleen in handen van de afdelings
sekretaris en de enkele kongresafgevaardigde(n)zal 
zijn; 
is van oordeel: 
dat het partijbestuur de in de pre-adviezen voorge
stelde belangrijke wijzigingen en de betreffende on
derdelen van het thans voorliggende ontwerp naast 
elkaar afgedrukt in krantvorm en in voldoende exem
plaren ~an de afdelingsvergadering ter beschikking 
stelt. 

C. Noord Holland-Noord: 
De gewestelijke vergadering van de Partij van de Ar
beid, gewest Noord Holland-Noord, in vergadering 
bijeen op 5 juni 1976 te Alkmaar, betreurt de wijze 
waarop het partijbestuur gemeend heeft het verkie
zingsprogram in diskussie te brengen. 
Zij heeft daarbij de volgende grief: 
het vrijgeven van een koncept voor de pers,terwijl 
de leden het koncept niet in hun bezit hebben, 
Zij meent dat deze gang van zaken afbreuk doet aan 
het, toch al moeizame, motiveren van de afdelings
leden om de voor een demokratisch funktioneren van de 
partij noodzakelijke inspraak te leveren. 
Zij vraagt aan de partijraad of hij deze grieven 
deelt en dit onder de aandacht van het partijhestuur 
wil brengen. 

7. Begroting 1976/1977: 

28. 

Na aanneming van een voorstel van het gewest Limburg 
wordt de kontributieregeling voor het boekjaar 1976/1977 
als volgt vastgesteld: Kontributie 
Groep: Bruto inkomen per jaar: per kwartaal: 
1 lager dan f 11.000,= p.j. f 4,65 
2 tussen f 11.000,= en f 16.000,= p.j. f 9,40 
3 tussen f 16.000,= en f 21.500,= p.j. f 13,30 
4 tussen f 21.500,= en f 27.000,= p.j. f 18,30 
5 tussen f 27.000,= en f 36.500,= p.j. f 32,25 
6 tussen f 36.500,= en f 46.000,= p.j. f 46,--
7 boven f 46.000,= p.j. f 65,25 
Voor gehuwde vrouwen zonder inkomen geldt de laagste 
kontributie. 
Met betrekking tot de verdeling van de extra kontributie
stijging met 2,49%, welke geheel toevloeit aan de afde
lingen en gewesten, is gekozen voor alternatief II. 
Na noodzakelijke korrektie van de af te dragen bedragen 
per lid aan de afdelingen en t.b.v.de afdelingsaktivi
teitenpot komt de rekening er als volgt uit te zien: 



Geraamde kontributieopbrengsten 

Afdrar::hten: 

aan afdelingen: 
een vloerbedrag per 

afdeling van 
afdracht per lid 
Totaal 

3.an gewesten: 
een vloerbedrag per 

f 80,
f 5,84 

gewest van f 14.580,-
afdracht per lid f 2,16 
voor administratieve 

steunpunten p.gewest f 10.800,
voor afdelings-

aktiviteitenpot 
per lid f 1,88 

Totaal 

Reservering spaarfonds 

Netto kontributieopbrengst 
Ontvangsten F.B.A. 
Diverse baten 

Totale opbrengst 

f 553.500,-

f 747.600,

f. 187.400,-

De uitgaven worden als volgt vastgesteld: 

Bestuur 
Service-apparaat 
Voorlichting en publiciteit 
Kongressen en partijraden 
Sekretariaat Buitenland 
Rooie Vrouwen 
Gewesten 
Diversen 
Fonds Internationale Solidariteit 
Aktiefonds 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Vorming PvdA 
Jongerenwerk 
Wiardi Beekman Stichting 
Verkiezingstands 
F.B.A. 

Totaal 

f 4.685.000,-

f 1.488.500,

f 3.196.500,
f 925.000,
f 45.000,-

f 4.166.500,-

f 550.900,
f 1.303.300,
f 523.300,
f 176.500,
f 238.000,
f 248.400,
f 15.300,
f 237.000,-
:Ë 70.000,-
f 40.000,
f 27.400,
f 130.000,
f 25.000,
f 454.000,
f 125.000,
f 67.500,-

f 4.231.600,-

Hiermee aanvaardt de partijraad een begroting me't een te
kort van f 65.100,- . 
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8. Voorts worden de volgende moties en voorstellen aange
nomen: 

30. 

A. Van Stipriaan e.a.: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in verga
dering bijeen op 11 en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
accepteert niet dat zonder fundamentele diskussie 
besloten zal worden tot uitstoting van welke bezol
digde bestuurder dan ook. 

B. Noord Holland-Zuid: 
In het streven van de partij naar:· nivellering van in
komens· lijkt het zinvol om als Partij van de Arbeid 
niet langer te wachten tot een algemene bevriezing 
van de hoge inkomens kan worden afgekondigd. Een 
socialistische partij mag bij deze zaken best wel 
eens een keer voorop lopen. 
Gedacht wordt aan: 
1. aanbevelingen aan bestuurlijke vertegenwoordigers 

van de partij -of lid van de partij- om initiatie
ven in die richting te ontwikkelen. 

2. onderzoek naar mogelijkheden om de door de partij 
vast te stellen salarissen aan de onder 1 gerela
teerde inkomens te bevriezen. 

c. Gelderland: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in verga
dering bijeen op 11 ·en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
van mening dat tegen de door het partijbestuur inge
diende begroting 1976/1977 geen overwegende princi
piële bezwaren bestaan; dat de partij haar energie 
vooral dient te steken in ophanden zijnde belangrijke 
politieke beslissingen en een periode van hard werken 
vanwege komende partijraadsvergaderingen en verkie
zingskongres en Tweede Kamerverkiezingen volgendjaar. 
besluit ter voorkoming van onnodig geharrewar· over 
ondergeschikte punten de door het partijbestuur inge
diende begroting 1976/1977 feitelijk te aanvaarden, 
met dien verstande dat bij het werken met deze begro
ting aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan: 
a. meevallers aan inkomsten- en/of uitgavenkant worden 

primair benut voor het dekken van het begrotings-· 
tekort; 

b. nieuwe uitgaven mogen slechts binnen de begroting 
worden gedaan en niet dan na toestemming van de 
financiële kommissie; 

c. het geraamde tekort op deze begroting mag in geen 
geval worden overschreden. 

Aan het opstellen van de begroting voor het volgend 
boekjaar moeten de volgende afspraken worden verbonden: 
1. een begrotingstekort is in feite onaanvaardbaar; 
2. naast de vergroting van het verkiezingsfonds dient 

prioriteit te worden gegeven aan het op verantwoord 
niveau brengen van de pensioenen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



D. Zuid-Holland en Rotterdam: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in verga
dering bijeen op 11 en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
konstateert dat de verkiezingsakties veel geld kosten; 
dat voor dat doel op dit moment nog geen half miljoen 
gulden beschikbaar is; 
betwijfelt of voldoende geld zal binnenkomen om een 
doeltreffende verkiezingskampagne te voeren; 
draagt het partijbestuur op een financieel aktieplan 
voor te leggen met betrekking tot de verkiezingen in 
1977 en 1978 op de partijraadsvergadering van septem
ber a.s.; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

9. Fonds Bijzondere Aktiviteiten: 
Bij de diskussie over dit agendapunt gaat de partijraad 
akkoord met het voorstel van het partijbestuur om niet 
over te gaan tot het vaststellen van de hoogte van de 
bijdragen voor elke deelnemersgroep,doch uitsluitend 
het bedrag te bepalen dat naar verwachting in het fonds 
zal vloeien, om dan na overleg met de financiële kom
missie de te innen bedragen per groep vast te stellen. 
Ten aanzien van de afdracht van de bijdragen wordt de 
volgende motie aangenomen: 
Zuid Holland en Rotterdam: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 11 en 12 juni 1976 te Amsterdam, 
konstateert dat het Fonds Bijzondere Aktiviteiten een 
belangrijke financieringsbron is voor het partijwerk; 
konstateert verder dat de afdracht van bijdragen aan 
het Fonds Bijzondere Aktiviteiten onvoldoende is; 
stelt vast dat krachtens artikel 62A van het Huishoude
lijk Reglement deze afdracht een verplichting is voor 
qekozen en benoemde politieke funktionarissen, die lid 
zijn van de partij; dat deze verplichting op één lijn 
staat met de plicht tot kontributiebetaling; 
draagt het partijbestuur op: 
op de partijraadsvergadering van september a.s. voor
stellen voor te leggen om de afdracht van bijdragen aan 
het Fonds Bijzondere Aktiviteiten effektiever te doen 
plaatsvinden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

lD.Benoeming penningmeester Evert Vermeer Stichting: 
-- Door de partijraad werden 110 stemmen uitgebracht,waar

van 8 ongeldig. Mw. J.Kieboom-Akkerman kreeg 79 stemmen 
en H.Rosenberg 23, zodat mw.J.Kieboom-Akkerman tot pen
ningmeester van de Evert Vermeer Stichting werd benoemd. 

ll.Benoeming lid Financiële Kommissie: 
-- Door de partijraad werden 106 stemmen uitgebracht,waar

van 5 ongeldig. F.de Kam kreeg 65 stemmen en A.van der 
Zijpp 36, zodat F.de Kam tot lid van de Financiële Kom
missie werd benoemd. 
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De verslaggeving van het politieke gedeelte is terug t~e vin
den in de politieke verslagen 1974/1976 van het partijlj~e
stuur, evenals het verslag van de partijraad van 

!Li~!:!L!~1~· 

~~-§~E~~~~E-!~1~ 
Als uitvloeisel van de op de partijraad van 11 en 12 juni 
1976 aangenomen motie inzake het Fonds voor Bijzondere 
Aktiviteiten, werden op de september-partijraad de volgende 
besluiten gerromen: 
A. De gewestelijk penningmeester zal in persoonlijk kontakt 

met partijgenoten uit dat gewest, die weigerachtig zijn, 
proberen deze tot andere gedachten te brengen. Op die 
manier kunnen ook misverstanden die t.a.v.het Fonds nog 
leven, worden weggenomen. 

B. Vervolgens zal aan alle kontribuanten schriftelijk wor
den uiteengezet aan het begin van het nieuwe boekjaar 
tot welk beleid de pa~tijraad t.a.v.het Fonds Bijzonde
re Aktiviteiten heeft besloten, opdat een ieder daarover 
uit de eerste hand is geïnformeerd. Noodzakelijk te tref
f~n sankties zullen daarin ook aangekondigd moeten wor
den, omdat deze beslist niet als donderslag uit heldere 
hemel uit de lucht mogen komen vallen. 

C. Binnenkort zal aan de gewestelijk penningmeester een 
overzicht per gewest worden gezonden van hen, die ach
terstand in hun betaling hebben. Dit overzicht zal per 
afdeling en per funktie worden opgezet, zodat er door 
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de gewestelijk penningmeester mee kan worden gewerkt. 
Dit hesluit betekent een doorbreking van de geheimhou
ding t.a.v.het fends.Het is te overwegen om per gewest 
rond de penningmeester een team van partijgenoten te 
formeren die willen helpen bij het benaderen van hen, 
die nog achterstand hebben. De gegevens over de beta
lingen door leden van het kabinet zullen ter hand ge
steld worden aan de voorzitter van de Financiële Kommis
sie, die samen met de partijpenningmeester en partijge
noot Vondeling hieraan de nodige aandacht zal schenken. 
Behalve toezending van achterstandsoverzichten aan de 
gewestelijk penningmeester bestaat de mogelijkheid voor 
afdelingen en gewestelijke voorzitters met het oog op 
nieuwe kandidaatstellingen bij de partijpenningmeester 
te informeren naar het betaalgedrag. 
Bovengenoemde voorstellen zijn er op gericht betrokkenen 
maximaal te informeren over het Fonds en het beleid dat 
de partij ten aanzien daarvan wil voeren, terwij 1 teven;, 
aan een deel van het kader in de partij inzicht gegeven 
zal worden over de deelname aan het fonds. Dit laatste 
wordt noodzakelijk geacht,omtiat de inkomsten uit het 
Fonds Bijzondere Aktiviteiten een integrerend bestand
deel van de partijfinanciën zijn gaan uitmaken(ongeveer 
15%) ,zodat tegenvallers op dat punt ernstige gevolgen 



voor de partijfinanciën in het algemeen zouden veroor
zaken en het werk van de partij zouden bedreigen. De 
openbaarheid, die in het algemeen op het punt van de 
partijfinanciën wordt betracht, dient derhalve ook voor 
dit onderdeel te gelden, zij het dat een zorgvuldig ge
bruik van de beschikbare gegevens geboden blijft. 

D. Om de betaling aan het Fonds nog eenvoudiger te maken 
dan thans reeds het geval is en mede om kostenbesparend 
te werken, zal met ingang van het nieuwe boekjaar de mo
gelijkheid geopend worden om de bijdragen aan het Fonds 
Bijzondere Aktiviteiten automatisch te betalen. 

E. De partijraad is van oordeel dat in die gevallen sank
ties niet langer achterwege kunnen blijven.Die sanktie 
kan geen andere zijn dan na verloop van een zekere pe
riode de betreffende persoon haar/zijn lidmaatschap van 
de partij te ontnemen via de royementsprocedure,zoals 
die in het huishoudelijk reglement van de partij staat 
beschreven. De partijraad heeft nog overwogen of, naar 
analogie van de procedure bij het niet meer betalen van 
de kontributie, administratieve afvoering van de leden
lijst als sanktie toegepast zou kunnen worden. Vanwege 
het feit dat kontribuanten aan het Fonds Bijzondere 
Aktiviteiten doorgaans wel hun kontributie zullen betalen 
is toch het royement als sanktie gekozen, mede ook omdat 
daarin een zorgvuldige beroepsprocedure is ingebouwd, 
die de positie van de desbetreffende partijgenoot be
schermt. Dit besluit houdt in dat t.a.v.de betaling aan 
het Fonds Bijzondere Aktiviteiten de volgende gang van 
zaken zal ontstaan: verzoek om betaling via de stortings
acceptgirokaarten, te verzenden vanuit de Tesselschade
straat; zo nodig benadering via de gewestelijk penning
meester, desnoods starten van een royementsprocedure. 
De sanktie zal niet eerder worden toegepast dan ingaande 
1 oktober 1978. 

F. Omdat het partijbestuur in de naaste toekomst een harder 
beleid t.a.v. hen, die achterstand in hun betalingen aan 
het Fonds Bijzondere Aktiviteiten hebben opgelopen,voor
staat, zal aan de gewestelijke besturen een informatie
stencil, houdende deregels m.b.t. het Fond:; Bijzondere 
Aktiviteiten, worden verstrektdat aan ieder, die een kandi
datuur voor welk vertegenwoordigend lichaam dan ook wenst 
te aanvaarden, overhandigd kan worden. Door het tekenen 
van het formulier, waarop men kenbaar maakt een kandida
tuur te willen aanvaarden en waarop tevens staat vermeld 
dat de betrokkene bekend is met het bepaalde .onder a.van 
artikel 62a van het huishoudelijk reglement en daarbij 
ook wordt geacht op de hoogte te zijn van de Fonds 
Bijzondere Aktiviteiten-regeling. 

Naar aanleiding van de diskussie over punt 2 van de agen
da, doet de partijpenningmeester een drietal toezeggin
gen. 
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1. Na de verkiezingsdrukte zal het partijbestuur b~kij
ken of ook andere partijgenoten met een hoog i~men 
aan het Fonds Bijzondere Aktiviteiten kunnen bere<talen. 

2. De besluiten, genomen op deze partijraad, zulleen aan 
alle kontribuanten van het Fonds Bijzondere Ak~liwi
teiten worden meegedeeld. 

3. De penningmeester zal advies inwinnen bij de Kiesraad 
over de vraag hoe de zuiveringseed van gekozen verte
genwoordigers zich verhoudt tot het deelnemen aan het 
Fonds ~ijzondere Aktiviteiten. 

Ten aanzien van het financieel aktieplan sprak de partij
raad zich als volgt uit: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 25 september 1976 te Amsterdam, 
gehoord de diskussie inzake het financieel aktieplan 
verkiezingskampagnes; 
spreekt uit: 
a. dat de ingezamelde gelden gedurende de kampagnes zul

len worden uitgegeven in de verhouding 2/3 voor de 
Tweede Kamerverkiezingen en 1/3 voor de Staten- en 
Gemeenteraadsverkiezingen%; 

b. dat de begrote middelen van het verkiezingsfonds per 
1 oktober 1978 (f 650.000,-) in dezelfde verhouding 
2/3 - 1/3 zullen worden uitgegeven, hetgeen betekent 
dat 1/3 deel(f 217.000,-) gereserveerd bli-jft-voor 
de Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen; 

c. dat het risico van tegenvallende opbrengsten moet 
worden ingeperkt door een zeer stringente bewaking 
van de uitgaven. Er mag niet meer worden uitgegeven 
dan wordt ontvangen; 

d. dat de Financiële Kommissie wordt opgedragen toe te 
zien op de bewa;:.ing van de uitgaven voor de verkie
zingen. 

x Met betrekking tot de punten a. en b. van dit besluit 
heeft de partijsekretaris, daarin gevolgd door de 
partijraad, de volgende kanttekening geplaatst: 
het partijbestuur gaat akkoord met de strekking van 
het besluit, namelijk dat van de geldmiddelen die be
schikbaar zijn, c.q. komen, voor de verkiezingen 2/3 
deel beschikbaar zal worden gesteld voor de Tweede 
Kamerverkiezingen en 1/3 deel voor de Raads- en Sta
tenverkiezingen. Letterlijke uitvoering van de punten 
a. en b. is echter niet wel mogelijk in verband met 
het feit dat er twee maal zal worden ingezameld, waar
van de tweede keer eerst nà de Tweede Kamerverkiezin
gen. 

De moties, welke m.b.t. troo~rede en miljoenennota werden 
aangenomen, zijn opgenomen in de politieke verslagen 
1974/1976 van het partijbestuur. 



AKTIES 

~~~~~!~j~~-~~E~SE~~E-e~~E!jf2~~~~~E~~~2~E~~g 
1. SAMENSTELLING, ORGANISJ.I.TIE EN TAAK VAN DE WERKGROEP. 

De Landelijke werkgroep bedrijfsdemokratisering bestaat 
uit de volgende leden: Jaap van der Doef(voorzitter), 
Johan Stekelenburg(sekretaris), Marga Barnard, Johan 
Bekema, Nel van de Bor, Wim Bos, H. Dekker, C.Koopman, 
Cor Kuppens, Max de Leeuw, René Luypen, Stan Poppe, Hein 
Roethof, Gaston Sporre, Jan de Vries, Jaap van der Woord 
(dit zijn algemene leden); vertegenwoordigers regionale 
groepen: Pieterjan van Delden(Arnsterdam), Paul Groenen
daal(Utrecht), Bram van Houten(Den Haag), Jan Salari(Gel
derland), Hans van Ravenswaay(Noord Holland-Zuid), Hans 
Schuurman(Noord Holland-Noord), Joop Ultzen(Brabant-Oost) 
Bas Naerebout(Rotterdam), Henk Knol(Drente) en Jan Dij
kema(Overijssel). 

De realiteit gebiedt te zeggen dat een aantal leden de 
vergaderingen niet of een heel enkele keer hebben bijge
woond. 
De werkgroep vergadert als regel één keer per maand. 

De werkgroep heeft zich een aantal keren beziggehouden 
met de vraag wat zijn taak is en vooral wat de verhouding 
is tot de partij-organen en de vakbeweging. 
Dat heeft geleid tot de volgende opstelling: 
!~~~-!~~~~!~j~~-~~E~SE~~E 
a. Het adviseren van partijbestuur en kamerfraktie met be-

trekking tot wetgevende arbeid en het formuleren van 
partijstandpunten op het gebied van de demokratisering 
van partikuliere bedrijven en overheidsdiensten. 

b. Het leggen van kontakten tussen in bedrijfsdemokrati
sering geïnteresseerde en/of aktieve werknemers en de 
Partij van de Arbeid. 

c. Het stimuleren van diskussies in de partij over de er
varingen met bedrijfsdemokratisering(zowel in institu
tionele vormen als ondernemingsraden, di~nstkommissies 
en bedrijfsledengroepen, als in vormen van werkoverleg 
voor individuen en groepen op de werkvloer) . 

d. Het toetsen en eventueel trachten te wijzigen van be
ginselprogramma, verkiezingsprogramma, kongresvoor
stellen etc. vanuit de opvattingen over bedrijfsdemo
kratisering. 

e. Aandacht besteden aan zaken die vanuit de regionale 
werkgroepen ingebracht worden, waarbij het belang
rijkste criterium voor de vraag op welke wijze er ver
der aandacht aan zal worden besteed, de relatie met 
bedrijfsdemokratisering zal zijn. 
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~!~~~2-~~-2~~~2~~!!!~S-~~~~~!!i~~-~~~~9~2~E 
a. De landelijke werkgroep werkt onder verantwoordàèlijk-

heid van het partijbestuur. Via de partijpers w~Drldt 
aandacht besteed aan de werkzaamheden. 

b. Leden van de landelijke werkgroep kunnen zijn: 
- door regionale werkgroepen aangewezen vertegenwoor

digers~ 
- andere in bedrijfsdemokratisering geïnteresseerde 

of funktioneel met bedrijfsdemokratisering belaste 
mensen. Deze leden worden door het partijbestuur 
benoemd. 

Y~~~2~~!~s-~2~-~~-Y~~e~~~s!~s 
De partij dient bij het organiseren van aktiviteiten, 
die gericht zijn op de arbeidssituatie, rekening te hou
den met het belang van een goede samenwerking met de 
vakbeweging. Hoewel verschillen in standpunt over een 
wenselijke aanpak van konkrete situaties uiteraard kun
nen voorkomen en de partij haar eigen verantwoordelijk
heid tegenover leden en kiezers in het oog moet houden, 
is handhaving van de historisch gegroeide taakverdeling 
tussen partij en vakbeweging in het algemeen uitgangs
punt. 
De partij heeft wel de plicht in haar politieke beleid 
ook de bedrijfssituatie te betrekken, maar laat de direk
te belangenbehartiging en gezamenlijke beleidsvorming 
van de werknemers in de bedrijven aan de vakbeweging 
over. 
Wel doet zij een beroep op leden en niet-leden om in dat 
proces socialistische waarden als gelijkheid, solidari
teit eP- gezamenlijke verantwoordelijkheid tot gelding 
te doen komen. 
Het belang van een goede relatie met het vakbondswerk 
brengst ook met zich mee, dat er naar gestreefd moet wor
den om in de regionale werkgroep ook een of meer perso
nen uit regionale vakbondsbesturen -als partijgenoot en 
niet funktioneel als vakbondsvertegenwoordiger- op te 
nemen. 

2. REGIONALE WERKGROEPEN 
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Er bestaan in enkele PvdA-gewesten goed funktienerende 
regionale werkgroepen, die enerzijds aansluiten bij de 
landelijke aktiviteiten, maar die anderzijds ook vrij 
zelfstandig initiatieven ontwikkelen. 
Deze werkgroepen draaien in de gewesten Amsterdam,Utrecht 
Den Haag,Rotterdam,Gelderland,Noord Holland-Noord en Zuid. 
In andere gewesten wordt gewsrkt aan het van de grond 
brengen van werkgroepen. De landelijke werkgroep rekent 
het tot zijn taak daar een stimulerende rol bij te spelen. 



3. AKTIVITEITEN VAN DE LANDELIJKE WERKGROEP 

a.Qg~~Eg~m!g22E~~~-~!~~~~-ê~!i! 
In september 1975 is op basis van diskossies in het land 
met partijleden uit diverse overlegorganen een PvdA
standpunt geformuleerd. Dit standpunt heeft een belang
rijke rol gespeeld bij de diskossies in het kabinet over 
het wetsontwerp tot herziening van de ondernemingsraden. 
Ov~rigens niet een zodanige rol, dat het standpunt vol
ledig is overgenomen. 
Na het verschijnen van het wetsontwerp is besloten dit 
wetsontwerp met partijleden te gaan bespreken en het o.a. 
te toetsen aan de eerder geformuleerde standpunten. 
Deze besprekingen zijn begeleid met de uitgave van een 
werkboekje in samenwerking met de SVP (Stichting 
Vorming Partij van de Arbeid)en publiciteit in de partij
pers. 
Plezierig is het om vast te stellen, dat 650 partijleden 
deel genomen hebben aan deze diskussies. Van die 650 men
sen was de meerderheid rechtstreeks betrokken bij het 
overleg in ondernemingen, overheidsinstellingen etc •• 
Op basis van de diskossies op de regionale bijeenkom~ten 
is een koncept-uitspraak geformuieerd door de landelijke 
werkgroep, die definitief is vastgesteld tijdens een 
landelijke bijeenkomst op 18 september 1976 te Utrecht. 
Deze uitspraak is aan de Tweede Kamerfraktie en aan het 
partijbestuur verzonden als advies. In een reaktie van 
het partijbestuur stelt het zich achter de uitspraak. 
Ook de partijraad heeft in een motie zich met de uit
spraak verenigd. 
In de bijdrage van de Tweede Kamerfraktie aan het zoge
naamde voorlopig verslag valt op te merken, dat de Tweede 
Kamerfraktie het in grote lijnen eens is met ons advies. 
Overigens betekent dit niet, dat we vanuit onze visie 
op bedrijfsdemokratisering gelukkig zijn met het nieuwe 
wetsontwerp. Het partijpolitieke kompromis druipt er af 
en het is maar een verrekt klein stapje op weg naar ver
dere bedrijfsdemokratisering. Over de diskussie en het 
standpunt van de werkgroep is in de partijpers uitvoerig 
gerapporteerd, zodat daarnaar verwezen kan worden. 

b.Q~ID9~E~~!2~E!gg_y~g_g~~-~Y~Eh~!~22EE~E~~~ 
Een aantal leden van de werkgroep heeft voorbereidingen ge
troffen voor een diskussie in de partij met ongeveer oe
zelfde procedure, zoals die gevolgd is bij de onderne
mingsraden over de "bedrijfs"-demokratisering van het 
overheidsapparaat. Daartoe is in de landelijke werkgroep 
een diskussienota vastgesteld, die begin 1977 in de par
tij in diskussie zal worden gebracht. De reden om deze 
diskussie op dit moment op te pakken is tweeërlei: 
- in verband met voorbereidingen van gemeenteraads- en 

provinciale Statenverkiezingen: 
- omdat de overheid de grootste werkgever is. 
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c.Raad van Kommissarissen 
Ër-heeft-een-kÖrte-diskussie plaatsgevonden over dèeopp
stelling van de partij ten aanzien van dit thema. 
Afgesproken is in 1977 daarover een veel uitvoerig~Er 
diskussie te voeren aan de hand van een op te stell~en 
diskussiestuk. 

d.Q~~2~E~~!~~E!9S-~9!Y~E~!i~!t~g-~g_h2S~~2h2!~g 
Er is een poging gedaan over dit thema een diskussie te 
organiseren met partijgenoten, die op universiteiten en 
hogescholen werken. Via de PvdA-afdelingen in universi
teits- en hogeschoolsteden is getracht deelnemers te 
motiveren. Helaas was de belangstelling zeer gering. 

e.ê~~E!if2~~~2~E~~!~~E!9S_~!i-~ê-~9-~!~~~gh~!~~g 
Er heeft naar aanleiding van een tweetal notities een 
diskussie plaatsgevonden over bedrijfsdemokratisering 
bij instellingen, die niet onder partikuliere onderne
mingen of overheidsinstellingen gerangschikt kunnen 
worden. 
Konklusie is geweest, dat initiatieven die vanuit die 
groepen zelf omhoog komen, door ons gesteund worden, 
maar dat we äls werkgroep geen mogelijkheden hebben al 
deze zaken zelf op te gaan zetten. 

f.~2i!~-E~Ei!iE~~~ 
Bij de partijraad over o.a.het 1%-beleid is door de werk-
groep een motie ingediend, waarin men verzoekt aan de 
overheid niet alleen aktief te zijn met betrekking tot 
het uitlokken van investeringen, maar dat de overheid 
ook richtinggevende invloed moet uitoefpnen op de investe
ringen. Deze motie is aanvaard. 

g.EE~:~~Y!2~E!9S_2g~~~EEY~E~!~~!gSêEE2SE~~ 
Door de werkgroep is een aantal pre-adviezen gegeven op 
wijzigingsvoorstellen, die door afdelingen waren inge
diend op het ontwerpverkiezingsprogramrna. 

4. '!:~9ê.!2ii~ 
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De Landelijke werkgroep is van mening, dat aan de taken 
zoals die in het begin van dit verslag staan aangegeven 
voor de werkgroep in dit verenigingsjaar dusdanige aan
dacht is geschonken, dat het thema bedrijfsdemokratise
ring tot een belangrijk thema in de Partij van de Arbeid 
is geworden. 



Ombudswerk 
Öok-dit-]äar wijkt het verslag van het ombudsteam van 
de Tweede Kamerfraktie weer weinig af van dat van voor
gaande jaren. Wel is het team van samenstelling veran
derd. Jakob Vellenga heeft het ombudsteam verlaten (op 
deze plaats wil het team nogmaals zijn dank uitspreken 
voor de waardevolle bijdrage van de aftredende voorzit
ter). Siepie Langedijk-de Jong is Jakob als voorzitter 
opgevolgd, terwijl Henk Hartmeijer vice-voorzitter is 
geworden. Verder hebben twee nieuwe leden,Joop Worrell 
en Henk Molleman,hun intrede gedaan. 
Veel tijd is weer besteed aan de oplossing van indi
viduele gevallen. In de zittingsperiode '75/'76 zijn 
148 individuele gevallen behandeld die een behandelings
duur van meer dan één week vergden .. Daar komen nog een 
kleine 200 gevallen bij die telefonisch afgehandeld 
konden worden. 
De taak van gewestelijk kontaktpersoon voor het ombuds
werk is meer inhoud gegeven door middel van een 3-tal 
gezamenlijke bijeenkomsten. Tevens zijn vertegenwoordi
gers van het ombudsteam op een 15-tal plaatselijke bij
eenkomsten aanwezig geweest om aldaar het ombudswerk 
mede een krachtige impuls te geven. 
Het aantal trainingsweekenden voor (beginnende) ombuds
lieden is in dit jaar uitgebreid tot vijf. Ook nu weer 
is de opkomst zeer bevredigend geweest. Een verdere uit
breiding is voor het komende jaar te verwachten. 
Een stagiaire heeft ook ditmaal gedurende 3 maanden deel 
uitgemaakt van het ombudsteam. Een overzicht van de be
handelde gevallen(t/m juni 1976)is door hem vervaardigd 
en voor belangstellenden verkrijgbaar. 
Aan het einde van het verslagjaar bestond het ombuds
team uit de volgende leden: Siepie Langedijk(voorzitter) 
Henk Hartmeijer(vice-voorzitter), Rob de Vries(ombuds
medewerker en sekretaris), Jan Knot, Hans Kombrink,Henk 
Molleman, Nora Salomons, Joop Worrell, Peter Roels en 
John Sprinks. 

~~E~gEQ~E_YQ1~2~~~2Y~2~~gg 
Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep uit de 
volgende personen: Hans Kombrink, Nora Salomons, André 
Thomsen, John Pieters, Ina Muller, Chris van der Schoot, 
Karel Musch, Douwe van Dam, Edo Jongejan, Gerard van 
Otterloc en Frans van der Sluys. Het sekretariaat werd 
vervuld door Karel Musch. 
Voor het lidmaatschap van de werkgroep volkshuisvesting 
hebben in het afgelopen jaar bedankt: Jaap Groenhof, 
Henk Langenakker en Guido Zuur. 
Het ombudsteam van de Tweede Kamerfraktie en de FJ.G ont
vangen de stukken van de werkgroep. 
De vergaderingen van de werkgroep werden periodiek bij
gewoond door Marcel van Dam en Jan Schaefer. 
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De werkgroep heeft haar pogingen voortgezet om de gewes
ten meer te betrekken bij haar funktioneren. Meermalen 
is hiertoe een beroep gedaan op de gewestelijke besturen. 
De laatste keer is een dergelijke oproep tot medewerking 
vergezeld gegaan van een dringende aanbeveling namens 
het partijbestuur. 
De werkgroep moest in de verslagperiode konstateren dat 
al deze akties vrijwel geen respons opleverden. De werk
groep heeft zelfs de indruk dat, in een aantal gevallen, 
de betrokken stukken niet zijn besproken op de geweste
lijke jaarvergaderingen. In het licht van de resolutie 
Aktie en Organisatie zet de werkgroep op dit punt haar 
aktiviteiten voort. Het kongres in het najaar van 1977 
zal n.l. over de konsekwenties van de bekende resolutie 
uitspraken moeten doen. 
Ook in het verslagjaar 75/76 kregen de werkgroep en de 
huurombudslieden en raadsleden weer te maken met het 
verschijnsel huuraanpassing, een inmiddels ingeburgerd 
begrip. Hiermede wordt bedoeld het in overeenstemming 
brengen van huurprijs en woningkwaliteit, een van de 
centrale punten uit de Nota-Huur- en Subsidiebeleid.De 
huuraanpassing 1976 was de eerste op basis van het nieuwe 
systeem. 
In een aantal bijeenkomsten werden huurombudslieden en 
raadsleden geïnformeerd over het komende huurbeleid. 
Verder werd o.a. aandacht besteed aan de jongerenhuis
vesting, de huuradvieskommissies, de Huurprijzenwet 
Woonruimte, Huurgedragsregels en de wijziging van de 
Woningwet. 
Bovendien werd er een speciale vergadering gehouden ter 
evaluatie van de paragraaf Volkshuisvesting uit het 
ontwerp-verkiezingsprogram. Algemeen werd daar gekonsta
teerd dat deze niet tegen viel. 
Verder organiseerde de werkgroep samen met de Sektie 
Ruimtelijke Ordening van de WBS een diskussiedag over 
het inventariserend verkiezingsprogram, de op meer dan 
5.000 amendementen gestruikelde eerste poging van het 
partijbestuur een program voor de jaren 78/'82 tot stand 
te brengen. Ter diskussie stond de paragraaf ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats op 18 oktober 1975, 13 januari, 13 maart, 21 au
gustus en 11 september 1976. 
De werkgroep wendde zich twee maal tot de pers in het 
afgelopen verslagjaar. Op 9 maart en 23 augustus 1976 
gaf de werkgroep via het partijbestuur een perscommuni
quê uit over het huurprijzenbeleid. 

INTERNATIONAAL SEKRETARIAAT 

In de verslagperiode kwam er een personele wijziging in het 
sekretariaat. Riet van der Zedde ging van een volledige 
baan over op een halve, Gina van Tijn trad voor halve dagen 
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in dienst. 
Op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en Derde 
Wereldvragen werd intensief samengewerkt met de Evert Ver
meer Stichting, in het bijzonder met Cor de Vos en Kees 
Tazelaar. 
In tijdelijke dienst voer de organisatie van de Internatio
nale Konferentie Vrede en Veiligheid werd aangetrokken: 
Bert Kreemers. 
ê~~n~~r~!ns_~fq~!!ns~n_ê~!t~n!~nq_~~B-~n-2:22 
In de samenwerking met D'66 kwam geen verandering, omdat 
deze partij praktisch ophield, tenminste op dit terrein, 
te funktioneren. Aan het einde van het verslagjaar werd 
het kontakt met de PPR hersteld. Dat bleek o.a. tijdens de 
Amro-boycotaktie. 
Socialistische Internationale 
ne-soëiäïistisëhe-Ïnternätionale werd tot het kongres van 
november 1976 in Genève door de besluiteloosheid en het 
gebrek aan êlan, dat deze organisatie al enkele jaren ten
toonspreidde, gekenmerkt. 
Een delegatie van 6 man bezocht het kongres (onder wie Den 
Uyl, Van der Stoel) in Genève. Het partijbestuur is er blij 
om, dat in redelijkheid verwacht kan worden dat de S.I. in 
Genève met de verkiezing van Willy Brandt een nieuwe start 
heeft gemaakt. Internationaal sekretaris Harry van den 
Bergh is de vertegenwoordiger in het Bureau van de S.I. 
[~9~r~t!~-Y~n_ê2~!~!!êt!ê~h~-~~rt!i~n_!n_9~-~~E2E~2~-g~= 
m~~n2sh~E 
Het besluit direkte verkiezingen te houden voor het Europe-
se parlement dwong het Bureau van de Federatie tot grote 
aktiviteit. Het bureau besloot een aantal werkgroepen in 
het leven te roepen ter voorbereiding van het Europese ver
kiezingsprogramma. De vier werkgroepen hielden zich bezig 
met: ekonomische politiek, sociaal beleid, de instituten 
en de externe betrekkingen. Dit ontwerp-programma zal via 
een reedsvastgestelde procedure in de partijen ter diskus
sie worden gesteld, terwijl het definitieve programma wordt 
vastgesteld op het kongres in november 1977. 
Het Nederlandse lid van het Bureau is Harry van den Bergh. 
Zijn plaatsvervanger is Arie van der Hek. Sicao Manshblt 
is vice-voorzitter van de Federatie. 
De kommissies van het internationaal sekretariaat 
Ään-de-ËËG=kommi55re-en-5eien5Ie=kümmis5Ie-werden drie kom-
missies toegevoegd: een zg. brede Kommissie Buitenland,een 
Kommissie Ontwikkelingssamenwerking en een Chili-kommissie. 
a. EEG-kommissie: 

Voorzitter : Schelto Patijn 
Sekretaris : Renê Glaser 

b. Defensie-kommissie: 
Voorzitter : Klaas de Vries 
Sekretaris : Henk Vromen 

c. Kommissie o·ntwikkel i_ngssamenwerking: 
Voorzitter Arie van der Hek 
Sekretaris : Cor de Vos 
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d. Kommissie Buitenland: 
Het voorzitterschap werd voorlopig waargenomen do~ 
Ha-rry van den Bergh. 

e. Chili-kommissie: 
Voorzitter : Piet Brinkman 
Sekretaris : Kees Tazelaar 

Andere aktiviteiten: 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden, dat het aantal 
kontakten en·daaruit voortvloeiende aktiviteiten van ve
lerlei aard, aanzienlijk is toegenomen, ook in vergelij
king met het vorige verslagjaar. Gezien de personele be
perkingen is het vermoedelijk zo, dat het internationaal 
sekretariaat de grens nadert van wat organisatorisch mo
gelijk is. 
In het politieke verslag zal gedetailleerd worden inge
gaan op de inhoUdelijke betekenis van wat gebeurd is. 
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FEDERATIE VAN JONGERENGROEPEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

INLEIDING 

Op het kongres van maart 1976 Z1Jn eindelijk de beslissingen 
genomen, die een einde maakten aan alle huishoudelijke kon
gressen van de voorafgaande jaren. Eindelijk werd er aan de 
verhouding met de Partij van de Arbeid vorm gegeven in de 
vorm van uitgangspunten voor het huishoudelijk reglement. 
Een staartje, namelijk de vaststelling van het definitieve 
huishoudelijk reglement, komt nog op het kongres van no
vember 1976 aan de orde. Er kon alvast begonnen worden aan 
de uitbouw van de FJG volgens het nieuwe huishoudelijk re
glement. Een gevolg daarvan was, dat het algemeen bestuur 
verdween en dat er een landelijk bestuur voor in de plaats 
kwam. Voorlopig wordt er eigenlijk nog op dezelfde manier 
gewerkt, omdat er nog geen regio's gevormd zijn. De benoe
ming van landelijke bestuursleden door het kongres moet ook 
nog op gang komen. 
Een ander belangrijk punt is het in werking treden van de 
rijksbijdrageregeling voor het politieke jongerenwerk. Een 
gevolg daarvan is dat Bob Suurhoff sinds 1 juni 1976 in 
dienst van de FJG is. Bob heeft ertoe bijgedragen dat de 
FJG bereikbaarder is geworden en levert een grote bijdrage 
aan de technisch-organisatorische zaken van de FJG. Naast 
hem is sinds 1 augustus 1976 Peter Kranendonk bij de FJG 
in dienst. Zijn werkzaamheden liggen op het gebied van de 
afdelingsbegeleiding, scholingsaktiviteiten en het werk
groepenwerk. 
Tot slot moet hier vermeld worden, dat de geplande leden
werfaktie niet die resultaten heeft opgeleverd, die ervan 
verwacht hadden mogen worden. Er zijn wel een aantal afde
lingen opgericht: West-Friesland, Drachten, Arnhem, Assen, 
Nijmegen, Eindhoven en Leiden zijn allemaal nieuwe namen. 

DAGELIJKS BESTUUR 

Op het kongres van maart 1976 werden de volgende mensen in 
het bestuur gekozen: Dick van de Pol, Felix Rottenberg, 
Wiebe Blauw, Rob Baars, Tineke Schaafsma, Pieter Bruinsma 
en Eeuwke Sijses. In juni 1976 nam Wim Lakmaker de plaats 
in van Tineke Schaafsma, die het bestuurslidmaatschap niet 
met haar studie kon verenigen. Het dagelijks bestuur had 
zich tot taak gesteld de besluiten van het kongres t.a.v. 
de beleidsuitspraken en werkplannen uit te voeren.Alsmeest 
sprekende voorbeelden kunnen hiervan genoemd worden: het 
kaderblad, het voorzitters/sekretarissenovP.rleg, het novem
berkongres, de plannen voor scholing en vorming, de werk
groepen, een propaganda-aktie:Links-af naar alle jongè 
PvdA-leden. Van het kaderblad zijn nu reeds·3 nummers ver
schenen. Het moet nog een beetje groeien naar vorm en in
houd, maar toch valt op te merker, dat het langzamerhand de 
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kommunikatie tussen leden en bestuur en leden onderling 
gaat verzorgen. 
- Het voorzitters/sekretarissenoverleg is tot nu toe 3x bij 
elkaar geweest. Het is gebleken dat de belangstelling voor 
dit overleg nog niet overweldigend is. Misschien ligt het 
aan de onderwerpen en de afspraak is gemaakt, dat dit over
leg alleen bij elkaar komt, wanneer daaraan duidelijk be
hoefte is. Met de voorbereidingen van het novemberkongres 
is het bestuur in samenwerking met de werkgroep vorming en 
scholing reeds in mei gestart. Ondanks deze vroege start 
is er onder tijdsdruk gewerkt. De gevolgde procedure lijkt 
voor herhaling vatbaar, maar kan alleen goed werken met 
voldoende respons vanuit de afdelingen. 
- Voor scholing en vorming en de overige werkgroepen spre
ken de verslagen voor zich. 
- De Links-af in de nieuwe vorm naar alle jonge PvdA-leden 
is pas in september 1976 gerealiseerd. Het heeft wel de no
dige individuele reakties opgeleverd, doch vanuit de afde
lingen is weinig georganiseerd ter ondersteuning. Hiernaast 
is er in het dagelijks bestuur veel tijd besteed aan het 
draaiende houden van de organisatie. Er werd meestal lx per 
week vergaderd en daar kwamen nog wel de nodige karweitjes 
bij die de bestuursleden handenvol werk bezorgden. 
Het dagelijks bestuur heeft niet optimaal gefunktioneerd. 
Voor Wiebe werd de afstand wat bezwaarlijk om alle db
vergaderingen bij te wonen en Wim moest in september 1976 
in dienst. 
Door de ondersteuning van beroepskrachten zijn er in de 
kontakten met de werkgroepen, afdelingen en het landelijk 
bestuur geen grote gaten gevallen. Het moet echter gezegd 
worden,dat het bestuurslidmaatschap inzet en tijd van de 
betrokkenen vergt en ~at men daarover niet al te lichtzin
nig moet denken. Voor het nieuwe bestuur is er veel te doen 
en er zal hard gewerkt moeten worden. 

LANDELIJK BESTUUR 

Het algemeen bestuur, zoals de FJG dat vroeger kende, is 
omgezet in een landelijk bestuur. Deze naamswijziging zal 
echter ook inhoudelijke konsekwenties moeten hebben. De le
den van dit bestuur moeten door het kongres gekozen gaan 
worden en bovendien een regio vertegenwoordigen. Dit lande
lijk bestuur is in de afgelopen periode Sx bijeen g~weest. 
Voorlopig zijn dit nog de vertegenwoordigers van de afde
lingen geweest, wel is er naar gestreefd (met wisselend 
sukses) om dit vaste mensen te laten zijn. De onderwerpen, 
die aan de orde kwamen, waren zowel van huishoudelijk
organisatorisch als van politieke aard. Aan de orde is ge
weest {een greep) : het sociaal-ekonomische beleid, FJG
financiën, resolutie jeugdwerkloosheid, voorbereiding kon
gres, strategie van de FJG tijdens de komende verkiezingen, 
allerlei akties, publiciteit. 
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Binnen het bestuur Z1Jn over deze onderwerpen (uitgebreide) 
diskussies gevoerd, besluiten genomen en uitgevoerd. Over 
het algemeen was de belangstelling vanuit de afdelingen 
vrij groot. Het was merkbaar dat de diskussies door de af
delingen beter voorbereid konden worden, waardoor de dis
kussies en de besluitvorming beter verliepen dan voorheen 
wel eens het geval is geweest. Er bleek echter nog wel 
eens, dat de informatiekloof tussen dagelijks bestuur en 
landelijk bestuur aanzienlijk was, wat de vertrouwensba
sis, waarop het dagelijks bestuur toch moet werken,niet 
bevorderde. 

POLITIEK JONGERENKONTAKT (PJK) 

Onze vertegenwoordiging in het PJK is door Rob Baars ver
vuld. Het PJK is op dit moment bezig om te komen tot een 
Landelijk Centrum voor Politieke Vorming samen met andere 
organisaties. De funktie van het PJK als belangenbeharti
ger voor de politieke jongerenorganisaties zal verder uit
gebouwd worden. Het NKIJ, dat nu bericht heeft gekregen 
dat de subsidie per 1 februari 1977 gestopt wordt,is meer
malen onderwerp van bespreking geweest.Verder is er ge
sproken over de VN-vertegenwoordiging, de diverse projek
ten en nog vele andere zaken. Het PJK is druk bezig metde 
voorbereiding van informatiemateriaal en de ontwikkeling 
van programma's ten behoeve van de verkiezingen. 

JONGERENBERAAD 

Vanaf maart hebben Pieter Bruinsma en Rob Baars het jonge
renberaad namens de FJG bijgewoond. Onderwerpen zijn ge
weest: jeugdwerkloosheid, minderjarigheid, vrijwilligers
leger en dienstplichtbeleid. De funktie en taakopvatting 
van het jongerenberaad maken konkreet optreden erg moeilijk. 
Het sekretariaat van het jongerenberaad is per 1 oktober 
1976 in handen van de FJG gekomen. Wij hopen de betrokken
heid van het partijbestuur en de fraktie te vergroten en 
van het jongerenberaad een advieslichaam te maken waarnaar 
geluisterd wordt. 

BERUFSVERBOTE 

Een punt dat onder het vorige bestuur is aangezwengeld en 
begin april 1976 met de PvdA-studenten is opgepakt. Doel 
was duidelijk te maken, dat de totdan toe gevoerde partij
lijn -het aanvaarden van de uitleg van Willy Brandt
afgewezen diende te worden. De oprichting van het initia
tiefkomitee tegen de Berufsverbote, waar:i.n de FJG het se
kretariaat voerde, betekende dat we ons aktief op de partij 
gingen richten. 
Gewesten werden geïnformeerd en betrokken·.Er kwam een mani
festatie in Krasnapolsky op 4 juni 1976,waar de FJG namens 
het komitee het woord voerde. 
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Het aannemen van een door ons ingediende motie op de partij
raad, bevestigde de juistheid van onze alertheid en aktivi
teiten. Het is verschillende malen gebleken dat het partij
bestuur moeite had met het verscherpen van haar kontakten 
met de SPD. Mede onder druk van het komitee heeft dat er 
tenslotte eind september 1976 toe geleid, dat er een offi
cieel PvdA-komitee tegen de Berufsverbote komt. In dat ko
mitee blijft de FJG een aktieve rol vervullen en zijn er nog 
meer mogelijkheden om aktief naar de SPD toe, tegen de Be
rufsverbote t.e ageren. 

JEUGDWERKLOOSHEID 

Eind april 1976 werd nog eens benadrukt, dat het probleem 
van de werkloosheid onder jongeren volledig werd onqerkend; 
het als een deelprobleempje van de totale werkloosheidwerd 
beschouwd, tenrijl het aantal jeugdige werklozen steeds 
meer toenam. En op die wijze jeugdwerkloosheid van eendeel
probleem uitgroeide tot een kernprobleem. 
Wij vonden en vinden nog steeds dat er vanuit de PvdA-frak
tie en het kabinet te weinig gedaan wordt om die problema
tiek te ondervangen, terwijl er naar onze mening verschil
lende uitvoerbare mogelijkheden aanwezig zijn om jongeren 
aan werk te helpen. Samen met de FJG-Groningen zijn we in 
mei 1976 dan ook keihard aan de slag gegaan. Onder het mot
to: "FJG pakt jeugdwerkloosheid aan" werd een motie opge
steld voor de partijraad en een manifestatie georganiseerd 
op 10 juni 1976 met sprekers van FJG, NVV-Jongerenkontakt 
en PvdA. De motie werd op de partijraad van 19 juni 1976 
unaniem aangenomen. Op de partijraad van 25 september 1976 
hebben we jeugdwerkloosheid opnieuw aangekaart. Algemene 
kritiek en teleurstelling en harde kritiek brachten we daar 
naar voren n.a.v. de miljoenennota, die naar onze mening 
nauwelijks serieuze voorstellen bevatte om de jeugdwerkloos
heid te gaan bestrijden. In oktober 1976 voerden NVV-Jonge
renkontakt en FJG een gesprek met de Tweede Kamerfraktie 
over deze problematiek. 

DIVERSE AKTIVITEITEN 

Een aantal andere aktiviteiten organiseerde de FJG de afge
lopen periode in samenwerking met andere organisaties. 
Uitgangspunt van het dagelijks bestuur bij die samenwerking 
was en is aldoor geweest, dat tegenover het inleveren van 
een stukje eigen gezicht, een centrale rol van de FJG in de 
organisatie van het geheel moet staan. Het voor voldongen 
feiten komen te staan, omdat de koördinatie van zo'n aktie 
langs je heen verloopt, hebben we ten ene male willen voor
komen. Het betekende dat de FJG, als ze voor een samenwer
king met andere organisaties koos, een duidelijke inbreng 
diende te hebben. 
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In mei 1976 namen wij samen met het ANJV het initiatief om 
fel te ageren tegen de door de VVDM steeds ondervonden te
genwerking van de legertop. Samen met KWJ, NVV-Jongeren
kontakt, Nivon-Jongeren, LOG/LOHBO en VVDM organiseerden 
we op 11 mei 1976 een landelijke demonstratie "Handen af van 
de VVDM". Voor de manifestatie na afloop van de demonstratie 
leverde de FJG de voorzitter. 
In augustus 1976 draaiden we aktief mee in de organisatie 
van een demonstratie tegen de apartheid in ZuidelijkAfrika. 
In augustus 1976 ondernamen we samen met LOG, NVV-Jongeren
kontakt en ANJV een poging om een zodanige vorm te vinden 
voor de landelijke Chili-demonstratie,dat alle linkse poli
tieke partijen hun steun daaraan zouden geven. Een door de 
jongerenorganisaties voorgesteld plan werd door de Chili
Beweging Nederland(vergadering van politieke partijen,vak
bonden,Chili-komitees)verworpen. Aan de Chili-demonstratie 
van 11 september 1976 hebben we onze steun toegezegd. 
Als voortzetting van onze aktiviteiten op het gebied van de 
jeugdwerkloosheid, werkten wij samen met NVV-Jongerenkontakt 
ANJV, VVDM,LOG/LOHBO en het schoolverlaterskomitee aan de orga
nisatie van de schoolverlatersaktiedag van 1 oktober 1976. 
Een lid van het FJG/db lichtte daar de eisen toe ,die betrek
king hadden op de diskriminatie van vrouwen bij de RWW en de 
optrekking van de RWW-uitkering naar het WWV-niveau. 
Tevens ondersteunden wij de aktiviteiten van het Angola
komitee(Namibië-maand)en de Anti-Apartheidsbeweging, solida
riseerden wij ons met de demonstratie tegen de wet buiten
landse gastarbeiders en ondersteunden wij een demonstratie, 
georganiseerd door het Palestina-komitee. 

KONTAKTEN MET DE PvdA 

De kontakten met de verschillende PvdA-geledingen zijn de 
afgelopen periode aanzienlijk verstevigd. Individuele kpn
ta~ten met kamerleden werden omgezet in een vast kontaktmet 
de fraktie. Fraktiemedewerker Henk Bakker funktioneertsinds 
kort als een soort intermediair tussen fraktieleden .en FJG. 
De kampagnekommissie van de partij kreeg weer een vaste FJG
vertegenwoordiger in de persoon van Bob Suurhoff,die onder 
verantwoordelijkheid van het FJG-db onze eventuele verkie
zingsaktiviteiten inbrengt. 
In de redaktieraad van de partijpers vertegenwoordigt Rob 
de Vos de FJG;in het PvdA-Chili komitee zitten namens de FJG 
Rob Baars en Pieter Johannes Bruinsma. 
In het partijbestuur heeft de FJG een vaste(adviserende) 
zetel. De afgelopen maanden heeft Felix Rottenberg namens 
de FJG de vergaderingen van het partijbestuur bezocht. 
Enerzijds om bij voor ons belangrijke politieke zaken onze 
opstelling naar voren te brengen, anderzijds om de enorme 
hoeveelheid informatie die in het partijbestuur t~r tafel 
komt, terug te koppelen naar de FJG. 
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Het vertegenwoordigerschap in het partijbestuur is geen ge
makkelijke taak; de zeer uiteenlopende onderwerpen, die in 
het partijbestuur besproken worden, vragen een enorme voor
kennis en goeie voorbereiding om in de diskussies namens de 
FJG een goeie standpuntbepaling naar voren te brengen. 
In het partijbestuur heeft Felix zich met name laten horen 
op die gebieden, waar de FJG zich aktief mee bezig houdt.: 
Berufsverbote, dienstplichtbeleid, jeugdwerkloosheid en ak
tuele losse punten waar wij ons als db mee bezig hielden, 
werden regelma~ig in het partijbestuur ter sprake gebracht. 

FINANCIEN 

Alhoewel het een voordeel is dat de FJG thans wordt gesub
sidieerd (er kunnen nu mensen in dienst worden genomen) , 
heeft deze subsidieregeling ook een nadeel. Een groot deel 
van de eigen inkomsten moet nu besteed worden aan de ver
plichte 10% eigen bijdrage van de salarissen. Het zal aan 
het einde van de proefperiode van drie jaar moeten blijken 
of de beslissing, die is genomen, de juiste is geweest. 
De beide medewerkers kunnen een goede ondersteuning zijnbij 
het uitbouwen van de FJG, doch de aktieve deelname van de 
huidige leden kan niet worden gemist. Het is daarom jammer 
dat de ledenwerfaktie, die is gehouden, niet het gewenste 
resultaat heeft gehad. Bekeken dient te worden hoe dit in 
het vervolg aangepakt moet worden. 
In de loop van dit jaar is door de FJG aan een aantal lan
delijke akties, die voor de FJG van belang waren, meegedaan, 
omdat het beleid van het dagelijks bestuur erop gericht was 
de FJG meer te betrekken in het landelijke aktiewerk. Aan 
het einde van dit boekjaar zal dan ook blijken, dat de post 
voor akties een belangrijke verhoging heeft ondergaan. 
Het is verheugend te konstateren dat een groter aantal af
delingen gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden van het 
landelijke sekretariaat. Van deze subsidiemogelijkheden 
wordt grotendeels gebruik gemaakt door nieuw op te richten 
afdelingen. 
In de loop van dit jaar is tevens een regeling gemaakt voor 
de subsidie aan afdelingen die zelf aan scholing en vorming 
willen doen door eigen dagen en week-einden. Tot op heden 
heeft echter alleen Amsterdam van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. 

LEDENADMINISTRATIE 

In de loop van dit jaar is het ledenbestand van de FJG aan 
een grondige onderhoudsbeurt onderworpen. Nadat de nieuwe 
leden vanaf januari 1976 waren ingevoerd bleek, dat de FJG 
1500 leden telde. Alhoewel doorlopend nieuwe leden zich 
aanmelden, groeit het ledenbestand maar gering. De grootste 
oorzaak hiervan is dat de leden die verhuizen; hun nieuwe 
adres niet opgeven. 
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Sinds begin augustus 1976 blijkt dat er al weer 90 
leden afgevoerd moeten worden omdat hun nieuwe adres niet 
bekend is. Het"is dus van belang dat ook adreswijzigingen 
worden doorgegeven aan het landelijke sekretariaat. 
Omdat een groot aantal leden van de FJG tevens lid is van 
de PvdA, is besloten dat de ledenadministratie voortaanzal 
worden verzorgd door de PvdA. Hopelijk wordt dan het pro
bleem van verhuizers ook minder en kan het ledenbestand 
flink groeien. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Met als uitgangspunten de kongresuitspraken van maart 1976 
en de door de PvdA aangenomen resolutie aktie en organisatie 
is er een reglement uitgekomen dat, nadat er diverse bespre
kingen waren gevoerd met de PvdA, de goedkeuring kreeg van 
het dagelijks bestuur. In de twee laatste landelijkebestuurs
vergaderingen werd dit koncept doorgesproken en werden amen
dementen ingediend. Op het kongres zal het nieuwe huishoude
lijke reglement in stemming worden gebracht. 

SCHOLING EN VORMING 

De werkzaamheden van scholing en vorming hebben als uit
gangspunten gehad de uitspraak op ons laatste kongres in 
maart 1976. Kort samengevat luidde deze als volgt: het ver
breden en verdiepen .van ons kader door scholing en vorming, 
begeleid en gestimuleerd door het landelijk sekretariaat,op 
elk niveau in de FJ.G. Om deze· kongresuitspraak gestalte te 
g.even, werd er op het kongres een werkplan voor scholing en 
vorming aangenomen, dat door het landelijke sekretariaat in 
samenwerking met de landelijke werkgroep scholing en vorming 
uitgevoerd moest worden. 
Het uitvoeren van het werkplan is voor wat de landelijke 
weekends betreft geschied, wat betreft het opzetten van lan
delijke kursussen voor de afdelingen en regio's valt te mel
den, dat de kursus vergadertechniek af is en de kuTsusover 
het marxisme in voorbereiding is, waarnaast een kursusover 
de arbeidsbeweging op de lijst van aktiviteiten voor het 
volgende jaar staat. 
De konferentie die in het werkplan was opgenomen, is in 
overleg met het dagelijks bestuur en de werkgroep scholing 
en vorming, geschrapt omdat de voorbereiding van'een konfe
rentie een te grote druk op de scholings- en vormingsakti
viteiten zou leggen waardoor belangrijker zaken in de ver
drukking zouden kunnen komen. Gebleken is dat het uitvoeren 
van het werk~lan een zware druk heeft gelead op de werk
groep en Peter Aubert,vooral daar waar het de uitvoering be
trof. Gehoopt wordt dan ook dat de werkgroep op het kongres 
flink zal worden ujtgebreid. De werkgroep heeft bij haar 
werkzaamheden goed gefunktioneerd en is in zijn bezetting 
vrij konstant geweest. 
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Slechts één lid heeft door gebrek aan tijd moeten afhaken. 
De samenstelling van de werkgroep ziet er nu als volgt uit: 
drie FJG-leden, de vormingswerker (per 1 augustus) en de 
landelijke sekretaris scholing en vorming. 
De komst van de vormingswerker, in dienst getreden bij de 
FJG per 1 augustus 1976, heeft een extra stimulans gegeven 
aan het werk van de werkgroep. Als kritische noot wordt ge
steld dat de scholings- en vormingsaktiviteiten op afdelings
niveau niet van de grond zijn gekomen, op enkele uitzonde
ringen na. Als oorzaak wordt aangegeven de druk op de afde
lingen ten gevolge van de kongresvoorbereiding en het niet 
voorhanden zijn van een redelijk aanbod van scholingsma
teriaal vanuit het landelijke sekretariaat. In het aankomen
de bestuursjaar zal dan ook in deze lacune voorzien moeten 
worden. Dit kan enerzijds door het aanbod vanuit het lande
lijke sekretariaat te vergroten en anderzijds door de afde
lingen te wijzèn op het belang van scholing en vorming. In 
dit kader is er dan ook dit jaar een subsidieregeling ont
wikkeld, die de aktiviteiten op dit terrein moeten stimule
ren. Er is echter nog weinig gebruik van gemaakt. 
Georganiseerd en/of in voorbereiding zijn dit jaar: een week
end in het kader van de kongresvoorbereiding, twee introduk
tie-weekenden en een weekend over praktische vaardigheden. 
Op regionaal niveau is het beperkt gebleven tot een weekend 
in Noord-Holland. 
Voor al deze weekenden geldt dat de opkomst te wensen over
laat. Er is dan ook voor weekenden een minimum ingesteld van 
20 deelnemers per weekend. 
De scholings- en vormingsaktiviteiten op afdelingsniveau 
hebben voor het landelijke sekretariaat tot nu toe niet meer 
ingehouden van het geven van adviezen of het leveren van een 
spreker. 
Als kursusmateriaal is af de kursus vergadertechniek en zijn 
de kursussen over het marxisme en de arbeidsbeweging in voor
bereiding. Wat betreft de scholingsaktiviteiten van de lan
delijke werkgroepen is te melden dat die in het verslag van 
de sekretaris afdelings- en werkgroepenbegeleiding terug te 
vinden zijn. 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Het begin van deze verslagperiode stond in het teken van de 
Rooie-Vrouwendag in het Jaar van de Vrouw, op 13 december 
in de RAI te Amsterdam. Aan de hand van het diskussiestuk 
"Zö zijn we niet getrouwd" diskussieerden + 650 vrouwen over 
gezin en andere samenlevingsvormen. -
Een andere belangrijke zaak die de Rooie Vrouwen intensief 
beziggehouden heeft en nog bezighoudt is de !egalisering 
van de zwangerschapsonderbreking. 
De voorbereidingen voor het tweejaarlijks kongres in oktober 
1976 (valt buiten dit verslag) stelden hoge eisen aan de 
inzet van iedereen: De nieuwe struktuur moest worden neerge
legd in nieuwe reglementen. 

HET HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur bestond uit de volgende leden: 

Dinie Brandenburg 
Tiny de Bruyn 
~larian Geerse-van Egdom 
Truus Hendrickx 
Gerda Rageman 
Wil Jezek-Aalbers 
Jantje Kieboom-Akkerman 
Lies Lewis-Blokpoel 
Pijkel van de Merwe-Schröder (voorzitter) 
Margaret Poelman 
Marian Pensioen 
Gê Schaapman 
Agnes van Stipriaan-Vos 
Liesbeth den Uyl-van Vessem 
Marijke Wuthrich (sekretaris) 

Reserve H.B.-leden: 
Betty Geugjes-Zeehandelaar 
Riet Hof-Brouwer 

Leeuwarden 
Tiel 
Middelburg 
Bovenkarspel 
Wieringerwerf 
Voorburg 
Vlaardingen 
Den Haag 
Amsterdam 
Assen 
Brielle 
Blerick 
Nederhorst den Berg 
Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Rotterdam 

Liesbeth Ribbius Peletier te Scheveningen is ere-voorzitster. 

Anneke Reuvekamp en Jan Nagel, die namens het partijbestuur 
de "portefeuille" van de Rooie Vrouwen beheren, daarin bij
gestaan door Ien van den Heuvel en Gerard Heyne den Bak, 
lieten zich helaas dit jaar amper zien. Doordat Pijkel van 
de Merwe, voorlopig nog als waarneemster, de partijbestuurs
vergaderingen bijwoont is er gelukkig wel kontakt tussen 
hoofdbestuur vart de Rooie Vrouwen en het partijbestuur. 
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DE ROOIE-VROUWENGROEPEN 

Het grootste deel van het Rooie-Vrouwenwerk gebeurt in de 
plaatselijke groepen in het land. Daar vinden al die akti
viteiten en vergaderingen plaats, waardoor vrouwen zich bij 
de politiek betrokken gaan voelen, daar kan invloed uitge
oefend worden op het beleid van de afdeling en op de keuze 
van afgevaardigden naar gewest, partijraad en kongres. 
Het zijn ook de groepen die het beleid van het hoofdbestuur 
bepalen: door hun keuze van hoofdbestuursleden en door de 
voortdurende wisselwerking tussen plaatselijke groepen, 
gewestelijk vrouwenbestuur en hoofdbestuur. Er komen ideeën 
en aktiviteiten vanuit de groepen, omgekeerd proberen hoofd
bestuur .en het landelijk bureau van de Rooie Vrouwen de groe
pen te stimuleren en wat in het land leeft te bundelen. 
Aan het eind van deze verslagperiode waren er op het sekre
tariaat 298 groepen geregistreerd; het aantal neemt gestaag 
toe. 

MEDEDELINGENBLAD 

Het Mededelingenblad, dat in de eerste plaats bedoeld is 
voor het.kontakt met de groepen en verder voor iedereen die 
op de hoogte wil blijven van wat er bij de Rooie Vrouwen 
leeft, voorziet nog altijd in een behoefte. Het aantal per
soonlijke abonnementen neemt steeds toe. 
De uitvoering is zo eenvoudig mogelijk gehouden om de abon
nementsprijs te drukken. 
Het verschijnt lOx per jaar, de totale oplage is 2250 ex. 

WEGWIJZER 

De Wegwijzer verscheen 7x. De redaktie bestaat uit: 
Wil Jezek-Aalbers, Annie Krouwel-Vlam en Alie Slagt. 
Doel van de Wegwijzer: het leveren van diskussiestof voor de 
gespreksgroepen en het geven van achtergrondinformatie, en 
de opzet zijn gelijk beleven. z·es nummers ieder over éên 
onderwerp, dat van verschillende kanten belicht wordt. 
In het laatste nummer wordt nog eens teruggekomen met aan
vullingen, ontvangen ~eakties e.d. op de behandelde onder
werpen. 
De volgende onderwerpen werden behandeld: Situatie van de 
vrouw in andere landen; Socialisme-feminisme-Rooie Vrouwen; 
China; Europese Gemeenschap; Ekonomie en arbeid; Onderwijs; 
Miljoenennota en algemene beschouwingen. 

In de algemene redaktie van de partijpers (PK en Roos in de 
Vuist) hebben zitting: Liesbeth den Uyl en Pijkel van de 
Merwe, die tevens deel uitmaakt van de werkredaktie van PK. 
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ROOIE-VROUWENDAG 13 DECEMBER 1975 

Het thema voor 13 december was het gezin en andere samen
levingsvormen. Een onderwerp, waar we niet over uitgepraat 
zijn, maar samenvattend kunnen we al wel zeggen: 
A) Het beleid, waarbij het gezin bevoorrecht wordt, dient 

te worden omgebogen tot een beleid waarbij mensen zelf
standig hun samenlevingsvorm kunnen kiezen. 

B) De ekonomische funktie van het gezin en van de huisvrouw 
dient in ekonomische theorie en praktijk te worden er
kend. Huisvrouwenloon is geen oplossing. 

C) De taakverdeling binnen het gezin en binnen andere samen
levingsvormen dient gewijzigd te worden. Het huishouden 
moet worden gesocialiseerd. 

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 

Samenstelling werkgroep: Marian van den Bergh, Margo van de 
Bor, Herman Drenth, Nel Lodewijks, Pijkel van de Merwe, 
Carolin Roos. 
Vo9r dit onderzoek moeten per gemeente de voorbereidingen 
getroffen worden. De werkgroep heeft de Rooie-Vrouwen~ 
groepen verzocl:lt, in samenwerking met de afdeling en andere 
vrouwenorganisaties, de gemeenteraad en B & W voor dit 
onderzoek te interesseren. De groepen werden voorzien van 
uitvoerige informatie en een modelbrief aan de gemeenteraad. 
De werkgroep stelt zich op het standpunt dat het onderzoek 
kosteloos moet zijn, o.a. omdat uit statistieken is gebleken 
dat de kansarme groepen het meest door de dodelijke ziekte 
bedreigd worden. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij 
het Ministerie. Om te komen tot een goede voorlichting aan 
vrouwen over dit bevolkingsonderzoek, mede om het opkomst
percentage te bevorderen, werd kontakt opgenomen met de 
Nederlandse Vrouwen Raad, die bereid bleek hieraan te gaan 
meewerken. ' 
De werkgroep wijst erop dat v:touw.en, die niet voor een 
bevolkingsonderzoek worden opgeroepen, zich tot hun huisarts 
moeten wenden. 

ABORTUS 

De Rooie Vrouwen z~Jn voor de !egalisering van abortus. 
Zij verdedigen het .recht op abortus voor iedere vrouw, die 
dat wil, Dat wil niet zeggen dat zij abortus-op..-zich toe
juichen, integendeel. Abortus is eén uiterste middel als 
voorbehoedsmiddelen, die nog steeds niet binnen het bereik 
van iedere betrokkene liggen (hetzij door gebrek aan kennis, 
hetzij door ondoelmatig gebruik) gefaald hebben. De vrijheid 
van de vrouw om· zel,f te beslissen of zij haar lich.aam in 
dienst wil stellen ~an de voortplanting, is een wezenlijk 
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onderdeel van de strijd tegen het patriarqhaat. 
De Rooie Vrouwen werken samen met het aktiekomité "\'lij 
vrouwen eisen", waarin een groot aantal organisaties ver
tegenwoordigd is. Dit komité, waarin Pijkel van de Merwe 
de Rooie Vrouwen vertegenwoordigt, voert de volgende eisen: 
1. Abortus uit het Wetboek van Strafrecht; 
2. Abortus in het ziekenfondspakket; 
3. Vrouw beslist. 
Door een groot.aantal Rooie Vrouwen is meegedaan aan de 
demonstratie voor deze eisen op 24 april 1976. Aan de groe
pen is voorlichting gegeven over de drie oorspronkelijke 
wetsontwerpen, die over deze zaak ingediend waren. Aangezien 
een peiling in de Tweede Kamer duidelijk maakte dat geen 
van de drie wetsontwerpen het zou halen, hebben de initia
tiefnemers van het P.v.d.A.-wetsontwerp, Lamberts en Roethof, 
een kompromis gesloten met Geurtsen en Veder, de auteurs 
van het V.V.D.-voorstel. De Rooie Vrouwen waren zeer ver
ontwaardigd dat de initiatiefnemers van het wetsontwerp, 
waar de Rooie Vrouwen zich steeds achter gesteld hadden, tot 
een kompromis bereid waren en dat hierover niet vooraf open
lijk overleg geweest was. 
Op 20 rnaart 1976 werd daarom door het hoofdbestuur een 
Rooie-Vrouwenbijeenkomst belegd om de mening van Rooie 
Vrouwen ~e peilen over dit kompromis-voorstel. Met grote 
meerderheid is dat toen afgewezen. De mening was toe~ 
beter geen wet dan een slechte wet. Inmiddels heeft zich de 
Bloemenhave-kwestie voorgedaan. 
Daaruit is gebleken dat het uiterst noodzakelijk is dat de 
abortus wettelijk geregeld is. Het aktiekornité "Wij vrouwen 
eisen" en ook de Rooie Vrouwen hebben zich neergelegd bij 
het nieuwe wetsontwerp Geurtsen-Veder/Lamberts-Roethof. 
Het is bekend wat er gebeurd is. De Tweede Kamer nam het 
wetsontwerp aan met grote meerderheid, de Eerste-Kamerfraktie 
van de V.V.D. torpedeerde de initiatiefwet in december '76: 
wij gaan door met de strijd. 

MAATSCHAPPIJLESBOEKJES 

De redaktie van de serie maatschappijlesboekjes bestaat uit: 
Paul Arnoldussen, Nel van de Bor, Karel Eykrnan, Pauline 
Heynsius, Annie Krouwel en Marijke Wuthrich. 
Tekst: Karel Eykrnan. Illustraties: Jansje Fluit. Onderwijs
kundige begeleiding: Pauline Heynsius. 
Aangezien de Rooie Vrouwen niet over de kanalen beschikken 
om de boekjes op basisscholen te verspreiden, besl·oot het 
hoofdbestu'ur de hele serie, getiteld "de Gorterbuurt" onder 
te brengen bij een uitgever die een schoolboekenfonds 
beheert. 
De keuze viel op Sjaloorn, waar in augustus 1976 het eerste 
deeltje "de Oversteekplaats" verscheen, gevolgd in septem
ber door "het Plantsoen". De onderwijskundige begeleiding 
verschijnt in december 1976. 
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KINDERBOEKENPLAN 

Samenstelling werkgroep: Annelies Dirkse, Gé Schaapman, 
Elga Schenk en Marijke Wuthrich. 
De gegevens van de toetslijst kwamen na vertraging binnen. 
Een redaktiekommissie, bestaande uit Ina Bouman, Cara Geljon 
en Elga Schenk verzamelde gegevens en maakte er een lees
baar geheel van. 
Het ve:rslag is ter perse. 

VOORBEREIDING TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 

In het najaar van 1975 werd het koncept-verkiezingsprogram 
van P.v.d.A. en P.P.R. gepubliceerd. Het zeer uitvoerige 
koncept-program bevatte naar de mening van veel Rooie 
Vrouwen geen wezenlijke aanzetten tot maatschappijverande
ring in feministische zin. Het leek het hoofdbestuur raad
zaam de Rooie Vrouwen, die in hun afdeling amendementen 
konden indienen, een toelichting te sturen om in het oer
woud van artikelen wijzigingen aan te brengen, die voor 
vrouwen van belang zijn: belasting- en sociale wetgeving, 
het gezin en de arbeidsverdeling. De talloze hierover inge
diende amendementen toonden dat veel afdelingen de positie 
van de vrouw een belangrijke zaak vinde.n. 
Ook in het tweede, veel beknoptere koncept-verkiezingspro
gram (voorjaar '76) stonden veel punten die de Rooie 
Vrouwen tegen de haren instreken en wederom werden de Rooie 
Vrouwen door het hoofdbestuur geattendeerd op belangrijke 
artikelen. Dat het partijbestuur zich hard wil maken voor 
de uitkering krachtens de Wet Werkloosheidsvoorziening aan 
gehuwde vrouwen, een daad van simpele rechtvaardigheid, 
doet de Rooie Vrouv;en deugd. De onvrede van het hoofdbestuur 
over de uitgangspunten van het verkiezingsprogram werd ge
publiceerd in Roos in de Vuist van 4 juni. ' 7 6 . In dit art i
kel wordt uiteengezet dat er twee werelden zijn in onze 
maatschappij: die van het openbare leven, waarin voorname
lijk mannen zich bewegen en die van het priv€-leven, waarin 
zich uitsluitend vrouwen bevinden. "Waar 70% van de vrouwen 
uitsluitend haar bestaan vindt in de privésektor - en op die 
wijze uitgesloten is van inkomen, kennis en macht - en niet 
voorkomt in ekonomische berekeningen, bezuinigingsoperaties, 
bedrijfsdemokratisering, defensie, sociale verzekeringen, 
edukatief verlof en nog zo'n paar zaken, terwijl haar leven 
er wel door wordt bepaald, daar herkennen vrouwen in dit 
verkiezingsprogram geen aanzetten tot een wezenlijke veran
dering van de situatie", aldus het hoofdbestuur. 
Bovenstaande gedachtengang zal door de Rooie Vrouwen in het 
seizoen 1976/1977 verder worden uitgewerkt. Ook beleidvoer
ders zullen gedwongen moeten worden de maatschappelijke 
werkelijkheid met andere ogen te zien. Om dat te bereiken 
zullen bij de Tweede-Kamerverkiezingen aanzienlijk meer 
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vrouwen dan voorheen op verkiesbare plaatsen moeten staan. 
Dit vereist een grote inzet van de Rooie-Vrouwengroepen, die 
door het hoofdbestuur zijn geïnformeerd over de te nemen 
stappen. Inmiddels beraadt een werkgroepje zich op een moge
lijke kampagne om stemmen van vrouwen te winnen voor de 
P.v.d.A. Voorwaarde zal wel zijn dat de Rooie Vrouwen in 
het verkiezingsprogram een aantal duidelijke punten kunnen 
aanwijzen, waarin vrouwen zich kunnen herkennen en dat er 
ook een redelijke kans bestaat dat dit program mede door 
vrouwen kan worden uitgevoerd. 

WERKGROEPEN 

Naast de landelijke kerngroep zullen drie werkgroepen wor
den ingesteld. Zij hebben tot taak de kerngroep te infor
meren, adviseren en ondersteunen. Bij wijze van proef wer
den per 1 januari 1976 deze drie werkgroepen benoemd voor 
de periode tot aan het kongres. De werkgroepen kregen de 
opdracht ten behoeve van het kongres en van de nieuwe lan
delijke kerngroep een verslag te maken van hun ervaringen. 
Het hoofdbestuur meende dat de korte periode rechtvaardigde 
dat de leden van de werkgroepen op uitnodiging van uit
sluitend het hoofdbestuur zitting namen. 
Zoveel mogelijk werd rekening gehouden met regionale sprei
ding en verschillende achtergronden. 

Q~-~~E~9E~~E-E~!!~!~~~ 
Veel aardacht werd besteed aan het rapport: "Aanzet voor 
een vijfjarenplan" van de Emancipatie Kommissie en aan de 
abortuswetgeving. Deze werkgroep trof ook de voorbereidin
gen tot het stuk "bele~d en strategie", dat het hoofdbestuur 
aan het kongres van 30 oktobe~ 1976 voorlegt. 
Leden: Hedy d'Ancona, Yvonne van Baarle, Gerda Cabell, 
Meinie Epema, Truus Hendrickx, Riet Hof, Pijkel van de Merwe
Schröder, Anneke Reuvekamp. 

Q~-~~E~9E~~E-2~~!~~ 
Deze werkgroep zetten de Rooie-Vrouwenaktie televisiekijken 
"Vrouw gezien ? Waar dan ? Hoe dan ?" op en begeleidde die. 
Tevens trof hij voorbereidingen voor een op te zetten lan
delijk netwerk van aktievoersters. 
Leden: Betty Geugjes, Hennie Goedknegt, Marie-José Grotenhuis, 
Jantje Kieboom, Annie de Lijzer, Marijke Wuthrich. 

Q~-~~E~9E~~E-Y~E~!~9~ 
Deze werkgroep bezon zich op inhcud en doelstelling van het 
vormingswerk met en voor Rooie Vrouwen. Hij onderhield het 
kontakt met de Stichting Vorming P.v.d.A., die het vormings
werk financiert. Het plan voor het vormingswerk seizoen 
'76-'77 werd gemaakt, waarbij naar ieders gading wat te vin-
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den is: van drempelkursussen tot vormingsbijeenkomsten van 
de landelijke kerngroep. 
Leden: Margje Dieperink, Stien Duinmeijer, Dinie Melton, 
Margaret Poelman, Marian Pensioen, Willemien Ruygrok, 
Alie Slagt, Annelies de Vries. 

ADHAESIE WERD BETUIGD AAN: 

De aktiegroep Tijd voor School. 
Doel van de groep: 
Scheppen van overblijfmogelijkheden op elke school; 
Gelijkschakeling van de ongelijke schooltijden; 
Gelijkschakeling van de ongelijke vakanties; 
Geen vrije dagen meer buiten de officiële schoolvakanties. 
Eén van onze leden, Hennie Goedknegt te Vlaardingen, verte
genwoordigt de Rooie Vrouwen in deze aktiegroep. 

OVERLEG MET DE TWEEDE-KAMERFRAKTIE P.v.d.A. 

Dit overleg vindt maandelijks plaats. Er wordt voor de 
Rooie Vrouwen aan deelgenomen door Tineke van Beek, 
Pijkel van de Merwe en Marijke Wuthrich. 
Over belangrijke punten, vrouwen betreffende, worden erva
ringen en meningen uitgewisseld. Zo kwamen onder meer aan 
de orde: de abortuswetgeving, onderwijs, sociale wetgeving, 
troonrede en miljoenennota, Emancipatie Kommissie, belas
tingwetgeving en· alimentatieregeling. 

BIJEENKOMSTEN GEWESTELIJKE KONTAKTVROUWEN 

Vooruitlopend op de nieuwe struktuur vond op 9 maart 1976 
eel; bijeenkomst plaats van de gewestelijke kontaktvrouwen, 
vertegenwoordigsters in de provinciale vrouwenraden en een 
gewestelijk bestuurslid. 
De agenda bevatte de volgende punten: aktie t.v.-kijken, 
ledenwinaktie, abortus. 
Ook op 25 mei was er een vergadering met de gewestelijke 
kontaktvrouwen, gewijd aan de Bloemenhavekwestie en de 
komende partijraden. 

VOORBEREIDING PARTIJRADEN 

Het al eerder genomen initiatief om de partijraden voor te 
bereiden met de vrouwelijke partijraadsleden werd uitgevoerd. 
Op 25 mei 1976 was de voorbespreking over de reglementen
voorstellen en qe begroting 1976-1977; gevolgd doqr een bij
eenkomst op 15 juni 1976 over de bezuinigingsnota van de 
regering. Vooral op de laatste partijraad heeft dit resul-
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taten afgeworpen: 2 amendementen, de positie van de vrouw 
betreffende, op de partijbestuursresolutie werden aangenomen, 
alsook 2 moties: 1 betreffende vrijstelling van militaire 
dienst voor gehuwde mannen en 1 betreffende de werkgelegen
heid: arbeidsdagverkorting, individualisering van belasting 
en sociale verzekeringen. 

-SALARIERING HOOFDBESTUURSLID 

Ook op de juni-partijraad in 1976 werd er weer gestreden 
voor de salariëring van e~n hoofdbestuurslid. De Rooie Vrou
wen kregen weer een toezegging voor een honorering op jaar
kontrakt voor 1 jaar. 
Wel is op die partijraad besloten dat wanneer het partij
bestuur voorstelt de honorering van het Rooie-Vrouwenhoofd
bestuurslid af te schaffen, dat alleen kan wanneer daar de 
bezoldiging van partijbestuurders bij betrokken wordt. 
Dan moet het hele systeem van bezoldigde bestuurders beke
ken worden. 

INTERNATIONALE KONTAKTEN 

Marijke Wuthrich maakt deel uit van het Werking Committee 
van de International Council of Social Demoeratic Women. 
Eind juli 1976 zou eindelijk het S.I.-kongres plaatsvinden, 
met daaraan voorafgaand het I.C.S.D.W.-kongres en de 
Socialists On Sexes (S.O.S.)-konferentie. 
De twee bijeenkomsten van het Werking Committee in februari 
in Londen en in maart in Parijs werden benut om de zaken 
terdege voor te bereiden. En weer ging het niet door. 
De nieuwe datum, november 1976, valt buiten de verslag
periode. 
Van 22-26 maart nam Marijke Wuthrich deel aan een Seminar 
in Saarbrücken, georganiseerd door de Duitse sociaal-demo
cratische vrouwen. Het onderwerp was Europese samenwerking 
en Europese verkiezingen. 

DE BORN 

Ook in deze verslagperiode maakten de Rooie Vrouwen veelvul
dig gebruik van vormingscentrum de Born in Bennekom. 
Ans Bakker heeft zich intensief beziggehouden met het uit
denken en opzetten van de drempelkursussen. Annelies de Vries 
had de leiding bij het trainen van diskussieleidsters 
voor de Rooie-Vrouwendagen. Zij vertegenwoordigde de Born 
ook in de werkgroep vorming. 
Ook de andere stafleden zijn zeer nauw betrokken bij het 
vormingswerk van de Rooie Vrouwen. Zoals het begeleiden van 
de hoofdbestuurs-, de gewestelijke- en plaatselijke kontakt-
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vrouwen weekeinden. 

VORHINGSWERK 

Zie hiervoor het verslag van de Stichting Vorming in de 
P.v.d.A. 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

De Rooie Vrouwen zijn in verschillende organisaties en kom
missies vertegenwoordigd, t.w.: 

- Bestuur van het vormingscentrum de Born: 
Tiny de Bruyn, Agnes van Stipriaan-Vos, Marijke Wuthrich 

- Stichting Thiele Wibaut Fonds: 
Jantje Kieboom, Lies Lewis-Blokpoel, Pijkel van de Merwe
Schröder 

- Nederlandse Vrouwen Raad. 
In het algemeen bestuur van de N.V.R. Z~Jn de Rooie Vrouwen 
vertegenwoordigd door Lies Lewis-Blokpoel, plaatsvervang
ster Pijkel van de Merwe-Schröder. Eên van de drie vice
voorzitsters, en daarmee lid van het dagelijks bestuur, 
is het voormalige hoofdbestuurslid van de Rooie Vrouwen, 
Coby van der Wel-Beije. 

- Algemene Emigratie Centrale: 
Jennie Ytsma. 

- Partijraad van de Partij van de Arbeid: 
Tiny de Bruyn, Truus Hendrickx, Pijkel van de Merwe
Schröder, Margaret Poelman, Marijke Wuthrich. 

- Evert Vermeer Stichting voor Internationale Solidariteit: 
Betty Geugjes. 

-Bestuur Stichting Vorming in de P.v.d.A.: 
Marijke Wuthrich. 

- Stichting "Marie, word wijzer": 
Gê Schaapman. 

- Nationale Raad voor l·lelzijn Militairen: 
Coby van der Wel-Beije. 

- Nederlandse Stichting voor Geboorteregelingsprojekten in 
Ontwikkelingslanden: 
Nel van de Bor-Lafeber. 
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WIARDI BECKMAN STICHTING 

INLEIDING 

Een verheugend jaar, in menig opzicht, dit verslagjaar. 
Het is misschien wat vreemd om als bewijs daarvoor de 
zeer geslaagde donatie-kampanje naar voren te brengen. 
Niet-materiële zaken krijgen, terecht, voor steeds meer 
mensen groter betekenis en waarom moet de W.B.S. dan 
zo vrolijk doen over geld? Het antwoord is even plat
vloers als voor de hand liggend. De overheid, zelf 
doende haar uitgaven enigszins aan banden te leggen, 
heeft iedere poging tot verbetering van de subsidie
regeling afgehouden. De partij, waar men ook weet wat 
zuinig gedrag is, toont zich weinig scheutig als het 
om het opvoeren van de l'l.B.S.-bijdrage gaat. De steun 
van De Centrale wordt telkenjare met 10.000 gulden ver
minderd. Wie toch zo ambitieus is om meer te willen 
moet zijn geld wel uit andere bronnen krijgen. Die 
bronnen zijn voor ons de partijleden. Zij reageren ver
blijdend positief. Elk jaar wordt het aantal vaste 
donateurs voor de Wiardi Beekman Stichting groter; er 
zijn er nu al meer dan 4000. Maar ook gewone giften 
krijgen we steeds meer. We voeren bij de W.B.S. een 
voorzichtig financieel beleid, maar als het zo blijft 
doorgaan ontstaat toch de mogelijkheid, wellicht, de 
W.B.S.-staf enigszins uit te breiden. Over een jaar 
hoort u er meer van. 
In ieder geval is de staf van de S.G.G.P., de W.B.S.
sektie Gemeente, Gewest en Provincie, waarschijnlijk 
definitief iets groter geworden. Het Partijbestuur nam 
het besluit de verbrede S.G.G.P. in de toekomst geheel 
uit het Fonds Bijzondere Aktiviteiten te financieren. 
Deze verbetering in financiële positie heeft onmiddel
lijk geleid tot een uitbreiding van de door S.G.G.P.-ers 
verrichte aktiviteiten op gemeentepolitiek terrein. 
Niets is plezieriger dan zichtbaar te kunnen maken dat 
geld goed besteed wordt. 
Een verheugend jaar, maar ook een droevig jaar. 
De hele w.n.s. is diep getroffen door het ontijdig over
lijden van curatoriumlid Jacques Weijel. Een onvermoei
baar bestuurder, maar wat nog veel belangrijker is, 
een zeer inspirerend mens. Als geen tweede maakte hij 
het de W.B.S. en anderen duidelijk dat, hoe belangrijk 
ook verbetering in iemands materiële positie is, zulks 
de mens nog geen groter geluk garandeert. Zijn onthut-
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sende publikaties brachten aan het licht hoe hoog het 
ongeluk in onze verzorgingsstaat ligt opgetast. Het is 
een schrale troost te weten dat Weijel, voor zijn dood, 
veler ogen daarvoor geopend heeft. 
Een rustig jaar tevens. Na de vele veranderingen in de 
W.B.S.-staf gedurende het ~orige verslagjaar, is er nu 
sprake geweest van stabilisatie van het personeel. De 
enige verandering deed zich voor op het sekretariaat; 
Jojo Clay verdween bij de start van het verslagjaar 
naar lokkende verten en werd vervangen door Vera van 
Lingen. Wel V?rliet Wim van Gelder, bij het scheiden 
van de markt, de Wiardi Beekman Stichting om te gaan 
werken bij de vakbeweging. 
Veel onrust haalde de W.B.S. in huis door te pogen par
tijleden bij de opstelling van een studieprogramma te 
betrekken. Via een oproep in partij-organen kwamen tal
loze suggesties bij de W.B,S.-staf binnen, veel meer 
dan in studie genomen konden worden. Voor de W.B.S.
staf was het inspirerend te kunnen konstateren hoezeer 
ook in dit opzicht door de Partij van de Arbeid-leden 
wordt meegeleefd en hoeveel er van de W.B.S. wordt 
verwacht. 
Nu de W.B.S. (vrijwel) zonder sekties funktieneert 
moet zij zich konstant het hoofd breken over de vraag 
hoe de vele deskundigen, die zich bij de W.B.S. heb-
ben aangemeld, bi) het werk kunnen worden betrokken. 
Het streven is erop gericht hen in te schakelen bij 
op te richten werkgroepen. Gezien alle te bestuderen 
thema's kunnen er niet genoeg van dergelijke werkgroepen 
zijn. Onze mogelijkheden tot het oprichten van werk
groepen worden echter beperkt door de noodzaak het 
sekretariaat ervan door kapabele mensen te doen ver
vullen, die bovendien over voldoende tijd beschikken om 
het veeleisende sekretariaatswerk op de schouders te 
nemen. Het is niet moeilijk om werkgroepleden te vinden, 
het is ook eenvoudig om de werkgroepen uit kapabele 
mensen samen te stellen, maar mensen met veel tijd zijn 
helaas weinig te vinden. Dat remt onze mogelijkheden. 
Maar zowel de W.B.S. zelf als de partij zal, vrezen wij 
daarmee moeten leren leven. Hoe spijtig het ook is. 
Een aantal van de bij de W.B.S. aangemelde deskundigen, 
tenslotte, werd betrokken bij het werk van de Tweede 
Karnerfraktie. De W.B.S. stelde de fraktie de namen ter 
beschikking, deze deed soms een beroep op de betrok
kenen. Het deskundigenregister bewijst op deze en ande
re rnanieren (leveren van deskundige sprekers bij voor
beeld) nuttige diensten, al zou het ons veel waard zijn 
er een intensiever gebruik van te kunnen maken. 
Een jaar van een W.B.S. in overgangstijd. Het vorig 
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verslagjaar noopte de afsluiting van het Projekt Gelijk
heid, samenvallend met het afscheid als direkteur van 
Henk van Stiphout, tot het inslaan van nieuwe wegen. 
Wie precies wil weten wat daarover toen werd besloten 
kan dat lezen in de mini-brochure 'W.B.S., haar taak 
en werkwijze', die op aanvraag ter beschikking wordt 
gesteld. · 
Gedurende dit verslagjaar is de W.B.S. doende geweest 
het werk grondig op de nieuwe leest te schoeien. Dat 
ging, als altijd, met vallen en opstaan. We maakten 
fouten en boekten resultaten, presteerden minder dan we 
ons hadden voorgenomen, maar meer dan skeptische buiten
staanders verwachtten. 
Een goed jaar vinden we, al met al. Want enige zelfinge
nomenheid is ook de W.B.S.-staf niet vreemd. 
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HOOFDSTUK I - KRISIS, w~RKLOOSHEID EN DE WIARDI BECK
MAN STICHTING 

De meeste Nederlanders reageerden minstens verbaasd 
toen de westerse ekonomieën een ernstige terugslag te 
verwerken kregen. Daarop was door vrijwel niemand meer 
gerekend, als we althans enkele verstokte marxisten 
buiten beschouwing laten. Overheidsbemoeienis en inter
nationale ekonomische samenwerking, om maar twee na
oorlogse verschijnselen te noemen, schenen het kapita
lisme voor eeuwig uit zijn problemen geholpen te hebben. 
De jaarlijks voortgaande ekonomische groei garandeerde 
volledige werkgelegenheid, een stijgend levenspeil voor 
ieder en gestage uitbreiding van de sociale voorziening
en. Eindelijk een samenleving waarin allerlei klassieke 
plagen overwonnen waren en dat onder handhaving van 
demokratische rechten en vrijhedan. Een opwekkende ge
dachte maar, naar bleek, niet in overeenstemming met de 
feiten. 
Nu waren er al voordat de krisis losbarstte allerlei 
nieuwe problemen gekonstateerd. In de industrielanden 
werd het steeds meer mensen duidelijk dat de gestegen 
welvaart niet tot een automatische verbetering van het 
welzijn leidde. Velen kregen voorts oog voor de aantas
ting van ons natuurlijk milieu. Dat tussen de industri
ele landen, de voornaamste kansurnenten van energie en 
grondstoffen, en de landen van de Derde Wereld, de voor
naamste producenten daarvan, een groeiende welvaarts
kloof te konstateren viel bezorgde menigeen een 
morele kater. Tenslotte werden grote groepen onder in
vloed van het veelbesproken rapport van de Club van 
Rome zich ervan bewust dat er wel eens een einde zou 
kunnen komen aan onze mogelijkheden de aardkorst te 
exploiteren, dat de fossiele brandstofvoorraden en de 
verschillende industriegrondstoffen eindig waren en dat, 
bij voortzetting van de ongekende groei, de wereld over 
niet al te lange tijd voor onoplosbare problemen zou 
komen te staan. Vandaar dat er pleidooien te horen waren 
voor een zogenaamde nul-groei ekonomie. 
Ook al zag men dus wel allerlei schaduwzijden, vrijwel 
iedereen ging er niettemin van uit dat de westerse 
ekonomieën, zonder bijzondere ingrepen, zouden blijven 
groeien. Toen daaraan een einde kwam, de produktiegroei 
stagneerde en de werkloosheid de kop opstak, was dat 
voor veel mensen dan ook een geweldige ontgoocheling. 
Bijna even onthutsend als de ekonomische krisis zelf 
was veler reaktie daarop. Er laaiden felle dis~ussies 
op, tussen gewone mensen, politici en geleerden. 

63. 



Het niveau daarvan was echter in velerlei opzicht teleur
stellend. Na de oorlog is Nederland veel sterker dan 
voorheen opgenomen in de wereld-ekonomie, trad toe tot 
de E.E.G. en vele Nederlanders staken de neus buiten de 
grens. Maar het denken in ons land heeft zich niet ont
worsteld aan de traditioneel-provincialistische sfeer. 
Het kan niemand zijn ontgaan dat de ekonomische terug
slag een wereldomvattend karakter had (als we het begrip 
'wereld' ietwat beperkt opvatten als : de westerse in
dustriële mogendheden) . Niettemin poogde menigeen in 
Nederland de suggestie te wekken dat vooral het kabinet
Den Uyl voor de ontstane situatie verantwoordelijk was. 
De bewijsvoering daarvoor was even simpel als bedrieg
lijk : door 'socialistische stokpaardjes' te berijden 
verziekten Den Uyl en de zijnen het investeringsklimaat, 
in een slecht investeringsklimaat is het slecht onder
nemen, waar het slecht ondernemen is ontstaat werkloos
heid, de werkloosheid is de schuld van het kabinet-Den 
Uyl. Hetgeen te bewijzen was. En zo men al niet Den Uyl 
de schuld in de schoenen schoof legde men dikwijls de 
verantwoordelijkheid op de drempel van de vakbeweging, 
die veel te machtig zou zijn geworden, of bij de veel te 
snel gestegen lonen die geen ruimte meer boden voor 
winst. 
Met serieuze polemiek of studie hadden dergelijke 'be
wijsvoeringen', die steeds weer de oorzaak van de moei
lijkheden bij êên verschijnsel zochten, uiteraard weinig 
van doen. Er ontstond daardoor steeds meer behoefte 
aan breed-opgezette en grondige analyses, die met alle 
faktoren die tot de krisis leidden rekening zouden hou
den, waaruit bruikbare en betrouwbare konklusies zou
den kunneP voortvloeien die op hun beurt tot richtsnoer 
zouden kunnen dienen van toekomstig handelen. Van zulke 
analyses is uiteraard geen sprake als men enkele fakto
ren isoleert, daarop de beschouwing toespitst en ver
volgens zijn konklusies trekt. 
Kan men dus veel kritiek hebben op de ekonomi~che dis
kussie in ons land, in de P.V.D.A. zou men vooral tegen 
de W.B.S. van leer trekken. De Wiardi Beekman Stichting 
had een goede naam, ekonomisch studiecentrum, gesymbo
liseerd in namen als Den Uyl en De Galan, maar nu schit
terde zij door afwezigheid. Een partijraadsvergadering 
van de P.V.D.A. had de W.B.S. de vererende opdracht ge
geven een nieuw Plan van de Arbeid op te stellen, dat 
van vergelijkbare betekenis zou zijn als het stuk dat 
in de dertiger jaren zoveel opzien baarde, maar de 
W.B.S. leek weinig geneigd deze opdracht serieus te ne
men. Menige socialistische ekonoom verweet de W.B.S.
staf de ekonomische sektie te hebben opgeheven. Daar-
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door werd in de P.V.D.A. niet langer op ordelijke ma
nier over ekonomische vraagstukken nagedacht. Liever dan 
de in de P.V.D.A. aanwezige kennis op te slaan in een 
'deskundigenregister' zou de W.B.S. daarom haar ekono
mische sektie nieuw leven moeten inblazen, daar de dis
kussie moeten organiseren en zo het ekonomisch denken 
in de P.V.D.A. nieuwe impulsen moeten geven. 
Aan deze en dergelijke verwijten kan in een jaarverslag 
niet schokschouderend worden voorbij gegaan. Daarom een 
beknopte beschrijving van onze werkwijze. Men zal mins
tens bereid zijn enige klementie te betrachten indien 
men zich realiseert dat de W.B.S. een naar mankracht 
beperkte instelling is. Het beëindigen in 1975 van het 
Projekt Gelijkheid waaraan onder Van Stiphout met zoveel 
toewijding en resultaat was gewerkt, de krachtige door
stroming ook onder de medewerkers die in het verslagjaar 
'74-'75 plaatsvond, noopten de W.B.S. tot herziening van 
haar interne organisatie. Vervolgens diende de omstan
digheid dat de Kamerfraktie van de P.V.D.A. inmiddels 
over een eigen, uitgebreide staf beschikte uitgedrukt 
te worden in een herverkaveling van de verdeling van 
de werkzaamheden tussen Kamerfraktie-assistenten en 
W.B.S. Eén van de ingrijpendste W.B,S.-beslissingen was 
inderdaad de opheffing van de sekties, niet alleen de 
ekonomische, maar alle (en een eventuele voortzetting 
van de werkzaamheden daarvan in het kader van het frak
tiewerk). Het zwaartepunt van de W.B.S.-aktiviteiten, 
dat vroeger wellicht wat meer had gelegen bij de toch 
voornamelijk als praatkolleges funktienerende sekties, 
kwam nu terecht bij kleinere werkgroepen; een verschui
ving van praten naar werken zou men kunnen zeggen. De 
eigen verantwoordelijkheid van de W.B.S.-stafmedewerkers 
(vroeger vooral funktienerend in een 'afgeleide' rol en 
wel als 'sekretaris' van een of meer sekties) werd in 
de nieuw-gekozen werkwijze nadrukkelijk onderstreept. 
De reorganisatie van de stafwerkzaamheden haeft veel 
tijd gekost, omdat een projekt was afgesloten, de ver
houding tussen W.B.S. en Kamerfraktie was veranderd en 
de W.B.S.-staf ingrijpend gewijzigd was (van direkteur 
tot sekretariaatsmedewerkers) was verandering van de 
interne struktuur onvermijdelijk. Men kan zich-uiter
aard afvragen of altijd de juiste beslissingen genomen 
zijn, en wellicht zullen er in de naaste toekomst zeke
re aanpassingen plaatshebben. Maar de noodzaak tot ver
andering zelf is onbetwistbaar. 
Hoe goed ook bij de W.B.S. de werkzaamhe~en georgani
seerd zijn, er doen zich altijd meer problemen voor dan 
bemand kunnen worden. Dat geldt op ieder gebied, het 
gaat ook op voor de ekonomie. Medewerkers moeten ver-
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schillende terreinen kunnen bestrijken. Dat betekent 
ook dat zij zich op steeds weer nieuwe gebieden moeten 
inwerken. De verantwoordelijke W.B.S.-medewerker voor 
ekonomie, Wim van Gelder, die zich tot dan toe op ver
schillende terreinen had gemanifesteerd (industriepoli
tiek, arbeiderszelfbestuur, vervoer) moest de tijd 
hebben (en k~eeg die ook) om zich grondig in de nieuwe 
ekonomische vraagstukken te verdiepen. Dit was te meer 
noodzakelijk aangezien P.V.D.A.-ekonomen van naam diep
gaand van mening bleken te verschillen. Het is voldoen
de in dit verband de namen van Van den Doel en Stevers 
te noemen. Om de diskussie op W.B.S.-niveau zo te kun
nen organiseren dat die tot konkrete resultaten zou 
leiden (en om verharding van de wederzijdse standpunten 
te voorkomen) was een meer dan normale voorbereiding 
vanuit de staf nodig. De W.B.S.-staf kon zich althans 
niet voorstellen dat een konfrontatie van standpunten 
zonder meer tot aantrekkelijke situaties zou hebben 
geleid. 
Dit is ongeveer de achtergrond waartegen de W.B.S. haar 
ekonomische aktiviteiten gedurende het verslagjaar 
heeft verricht. Wim van Gelder schreef een inventarise
rende brochure 'Wereld in Wanorde' en de W.B.S. -organi
seerde, met deze brochure als uitgangspunt, de 'ekono
menkonferentie' van 24 januari 1976. Het is spijtig dat 
op deze konferentie Van Gelders' nuttige boek betrekke
lijk weinig in de diskussies is betrokken, al is dat 
bij nader inzien nu ook weer niet zo verbazingwekkend. 
Van groot belang was bij voorbeeld dat omstreeks januari 
erg veel aandacht besteed werd aan de gewenste omvang 
van de overheidsuitgaven (naar aanleiding van Duisen
bergs' 1% norm) en die problematiek werd in Van Gelders' 
boek niet aan de orde gesteld. Van belang was ook dat de 
P.V.D.A.-ekonomen, die elkaar inderdaad lang niet op 
zo'n grote schaal hadden ontmoet, allen grote behoefte 
hadden hun specifieke standpunten uit te wisselen. Uit 
deze konferentie kwamen geen afgeronde antwoorden. Dat 
had ook niemand verwacht. Wel had ze een onmiskenbare 
betekenis voor de ontwikkeling van de meningsvorming in 
de W.B.S. en daarbuiten en was ze een stap voorwaarts 
in de herstrukturering van het ekonomiewerk in de W.B.S. 
Aan de konferentie hield de W.B.S.-staf talloze sugges
ties over. 
Na de konferentie, waarvan een voortreffelijk (én dus 
ook uitverkocht) verslag gemaakt is, startte Van Gelder 
een werkgroep, waarvoor zo'n 25 P.V.D.A.-ekonomen wer
den uitgenodigd. In deze werkgroep, waar men zich voor
al wilde bezighouden met de strukturele ontwikkeling 
van de ekonomie, werd aanvankelijk voortgeborduurd op 
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de brochure 'Wereld in Wanorde'. Daarna besteedde men 
aandacht aan de Struktuurnota Lubbers. Samen met de 
werkgroep bereidt Van Gelder een kommentaar op die nota 
voor. 
Aan het einde van het verslagjaar heeft Van Gelder de 
W.B.S. verlaten. Als zijn nieuwe werkkring (bij de vak
beweging) hem daartoe tijd en ruimte biedt wil hij ak
tiviteiten voor de W.B.S. blijven ontplooien. Het ver
trek van Van Gelder betekent inmiddels niet dat de ak
tiviteiten op ekonomisch gebied weer tot stilstand ge
komen zijn. Paul Friese die, zoals elders in dit jaar
verslag uiteen wordt gezet, gedurende het verslagjaar 
vooral aktief was in de (nog wel bestaande) sektie 
V.R.O. en bovendien zijn W.B.S.-cahier over een 'Socia
listisch Woonbeleid' voltooide, nam binnen de W.B.S.
staf Van Gelders' takenpakket over. Bovendien werd be
sloten in de 'vakature Van Gelder' een medewerker aan 
te trekken wiens werk ook vooral op ekonomisch terrein 
zou liggen. De sollicitatieprocedure werd in het ver
slagjaar nog niet afgerond. Het grote aantal sollicitan 
ten (evenzeer een indikatie voor de aantrekkelijkheid 
van een funktie bij de W.B.S. als voor het grote aantal 
werkloze akademici) zal het echter zonder twijfel mog8-
lijk maken een goede medewerker aan te trekken. 
De W.B.S. zal zich, dit moge uit het vorenstaande blij
ken, tot het uiterste inspannen om, met behulp va~ zo
veel mogelijk bevriende ekonomen, antwoorden te formu
leren op de huidige ekonomische problemen. Wie echter 
het verlossende woord verwacht zal teleurgesteld worden. 
'De nieuwe Marx', waar sommige nostalgici het zo graag 
over hebben, schuilt evenmin bij de W.B.S. als ergens 
anders. Er worden, daarvan is de W.B.S.-staf met de 
samenstellers van het ontwerp-beginselprogramma over
tuigd, geheel nieuwe problemen gesteld aan wetenschap 
en politiek. De oude tijden keren niet weer, een ver
gelijkbare groei als zich na de Tweede Wereldoorlog voor
deed is evenmin wenselijk als mogelijk, misschien is 
een 'nul-groei-ekonomie' onvermijdelijk. Er komt een 
nieuw schaarstebesef tot ontwikkeling, rekening houdend 
met de eindigheid van de grondstoffen en de fossiele 
brandstof. De technologische ontwikkeling, lange tijd 
als vrijwel autonoom en niet beheersbaar proces tegemoet 
getreden, zal onder menselijke kontrole gebracht moeten 
worden, waarbij keuzen gemaakt zullen moeten worden over 
de technieken die wèl tot ontwikkeling gebracht mogen 
worden (omdat ze humanere werkomstandigh~den mogelijk 
maken) en welke moeten worden afgeremd (omdat ze een 
onaanvaardbaar beslag leggen op de natuur of onoverzien
bare risiko's in zich bergen voor toekomstige generaties). 

67. 



Als de W.B.S. zich zou beperken met het zoeken naar 
mogelijkheden de vastgelopen ekonomische machine weer 
in gang te zetten, zonder met allerlei nieuwe vragen 
rekening te houden, zou zij schromelijk tekortschieten. 
~~ar wanneer de W.B.S. arrogant genoeg is te menen, al 
is het maar tastenderwijs, de nieuwe problemen enigszins 
onder kontrole te krijgen, dan dient zij zichzelf de 
tijd te gunnen, op straffe zich anders belachelijk te 
maken. 'Volledige werkgelegenheid' is een belangrijke 
doelstelling. Maar wie daarnaar streeft, zonder nader 
aan te geven dat het om werk onder menswaardige verhou
dingen gaat, schiet tekort. Dergelijke kanttekeningen 
zijn bij vrijwel ieder aktueel probleem te plaatsen. 
De W.B.S. hoopt daartoe in de naastbije toekomst in 
staat te zijn. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. 
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HOOFDSTUK II - DE SEKTIE GEMEENTE, GEWEST EN PROVINCIE 

De Sektie Gemeente, Gewest en Provincie neemt binnen de 
Wiardi Beekman Stichting een wat aparte positie in. 
Zij ontleent haar bestaansrecht aan het huishoudelijk 
reglement van de partij, dat voorlichting en advisering 
van raads- en statenleden opdraagt aan de S.G.G.P. van 
de W.B.S. Twee stafmedewerkers (een politikoloog en een 
jurist) bijgestaan door een sekretariaatsmedewerker, 
zijn met dit werk belast. De sektie heeft een sektie
bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle par
tijgewesten, twee van het Partijbestuur en een aantal 
door het curatorium aangewezen deskundigen. 

MY!~e~~!:~ 

Naast studie en standpuntbepaling over lokaal-politieke 
aangelegenheden en het ontplooien van aktiviteiten op 
het vlak van de scholing en voorlichting aan raads- en 
statenleden, geeft het sektiesekretariaat desgevraagd 
schriftelijke en telefonische adviezen aan individuele 
raads- en statenleden. Vaak bestaat deze advisering uit 
het bemiddelen bij het verkrijgen van adviezen van des
kundige partijgenoten. Vele raads- en statenleden van 
de P.V.D.A. maken ieder jaar weer gebruik van deze ser
vice-verlening door de sektie. 
Het sekretariaat houdt onze Kamerleden zo nodig op de 
hoogte van de uit de direkte advisering naar voren komen
de algemene knelpunten. De signalen die langs deze weg 
uit het land komen, zijn ook mede richting gevend voor 
het redaktie- en publikatiebeleid. 

~~§~~~!:!!j~~-E~~!:Së~!eë~!~ 

Inzake de reorganisatie binnenlands bestuur heeft de 
sektie zo langzamerhand een traditi.e ontwikkeld. Sinds 
geruime tijd beweegt zij zich door studies, publikaties 
en konierenties op dit terrein. Een voorlopig hoogtepunt 
werd bereikt met de publikatie van de 'Eindnota Gewest
vorming' en het kommentaar op het inmiddels verschenen 
koncept-ontwerp van de regering, getiteld 'De grote in
greep •••• goed bedoeld, slecht uitgewerkt'. Deze uit
gaven verschenen in april respektievelijk sept~er 
1975. Daarna is een periode van betrekkelijke rust inge-
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treden. De werkgroep Gewestvorming van de sektie zal 
zijn werkzaamheden weer hervatten zodra de wetsontwerpen 
zullen zijn verschenen. Ondanks herhaaldelijke beloften 
van de minister van binnenlandse zaken zijn deze voorals
nog uitgebleven. 
Intussen trachten wij door publikaties in Roos in de 
Vuist de drul« op de ketel te houden. De fraktiekommissie 
binnenlandse zaken opereert zoveel mogelijk in overleg 
met het sektiebestuur. Het dagelijks bestuur van de sek
tie had een gesprek over de stand van zaken met staats
sekretaris Polak. Het sektiebestuur streeft ernaar de 
reorganisatie binnenlands bestuur ten principale aan de 
orde te stellen op het vierjaarlijks raads- en staten
kongres (januari 1978). 

Lange tijd is de belangstelling van raads- en Staten
leden voor het welzijnsbeleid gering geweest. Dit hangt 
nauw samen met de van oudsher sterk gecentraliseerde 
wijze waarop dit beleid gestalte krijgt. Aan gemeente
raden en provinciale staten komt hierin slechts een be
perkte rol toe. Het welzijnsbeleid wordt sterk bepaald 
door een geheel van rijkssubsidieregelingen met betrek
king tot de zogenaamde traditionele welzijnssektor. Van 
een integraal welzijnsbeleid kan daarbij geen sprake 
zijn. 
Met het optreden van het kabinet-Den Uyl is een aantal 
veranderingen op dit terrein in gang gezet die kunnen 
worden samengevat in de trits harmonisatie, decentrali
satie en demokratisering. Er wordt bewust gestuurd in 
de richting van een politisering van het welzijnsbeleid. 
Dit proces zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in een 
kaderwet op het specifieke welzijn. In de tussentijd 
worden de bestaande rijkssubsidieregelingen omgezet in 
rijksbijdrageregelingen waardoor gemeenten en provincies 
zich voor de taak zien gesteld om op gemeentelijk en 
provinciaal niveau een eigen welzijnsbeleid van de grond 
te brengen. 
Uit vele adviesaanvragen die het sektiesekretariaat be
reiken is al wel gebleken dat er bij de raads- en staten
leden van onze partij een grote behoefte bestaat aan een 
socialistische visie op het welzijn en aan een handrei
king om op lokaal niveau een socialistisch welzijnsbe
leid tot stand te brengen. Daarom besloot het sektie
bestuur in de vorige verslagperiode om een verkennende 
werkgroep in te stellen die een opzet en probleemstel
ling zou moeten formuleren voor een wel3ijnsstudie. 
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Deze werkgroep, die bestond uit P. Dordregter (voorzit
ter), J. Fokkens, R. Pans (sekretaris) en R. Vos, 
schreef hiertoe een notitie getiteld 'Welzijnsbelcid : 
tussen sloop en renovatie', welke werd besproken in de 
sektievergadering van 31 maart 1976 en die het sektiebe
stuur aanleiding gaf om voort te gaan op de ingeslagen 
weg. 
Er werd een uitgebreide werkgroep welzijnsbeleid opge
richt, bestaande uit :Th. de Bakker', C. Bolle, 
G. Bunnik, F. Buurmeijer, P. Dordregter (voorzitter)', 
w. Dorrepaal, M. Dotinga', J. Fokkens, J. Jacobs', 
R. Pans', w. Steeman, P. Tania, J. Visser, R. vos en 
P. IJssels. Uit deze werkgroep is een schrijversgroep 
geformeerd, die intensiever ver9adert en die stukken op
stelt voor de vergaderingen van de gehele werkgroep. De 
leden van de schrijversgroep zijn met een ' aangegeven. 
De werkgroep streeft ernaar om uiterlijk april 1977 een 
nota te publiceren. Een globale opzet van deze nota is 
inmiddels vastgesteld. 

In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van het 
samengaan van De Gemeente met het nieuw opgerichte alge
mene opinie- en informatieblad 'Roos in de Vuist'. Dit 
samengaan geschiedde overigens onder voorwaarden. Onder 
meer zou de Roos in de Vuist gemiddeld 7 pagina's speci
fieke informatie voor raads- en Statenleden bevatten, 
te verzorgen door de Gemeente-redaktie, die als sub
redaktie zou blijven voortbestaan. Voorts werd als voor
waarde gesteld dat de Roos in de Vuist tenminste gelijk
waardige informatie moest bieden aan raads- en staten
leden als De Gemeente. Tenslotte werd afgesproken, dat 
het sektiebestuur na een jaar zou beslissen of het in
tegratie-experiment zou worden voortgezet dan wel weder
oprichting van De Gemeente de voorkeur zou verdienen. 
Het sektiebestuur heeft zich uitvoerig over deze vraag 
beraden. Uiteindelijk werd besloten dat samengaan met 
Roos in de Vuist de voorkeur verdiende, mits de mogelijk
heid zou worden geschapen voor aanvullende informatie, 
specifiek gericht op raads- en statenleden. In bepaalde 
opzichten, zo stelde het sektiebestuur, schoot de for
mule van de Roos in de Vuist namelijk tekort. Het meer 
'algemene' karakter van het blad laat maar moeilijk toe 
dat de toch wat meer specifieke vragen met betrekking 
tot het gemeentelijk en provinciaal bestuur voldoende 
uitvoerig aan de orde kunnen komen. Aanvullendé informa
tie als kompensatie voor het verlies aan diepgang werd 
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noodzakelijk geacht. 
Overleg met het Partijbestuur heeft ertoe geleid, dat 
de gevraagde kompensatie geboden werd in de vorm van een 
speciale kwartaaluitgave. Daarnaast behoudt de sektie 
het aandeel in de Roos in de Vuist. De thans gekozen op
zet is overigens experimenteel. Voorjaar 1977 zal het 
sektiebestuur opnieuw beslissen of er sprake is van een 
bevredigende formule. 
Dè Gemeente-redaktie is verantwoordelijk voor de inhoud 
van het kwartaalblad, waarvan het eerste nummer kort 
na afsluiting van dit verslagjaar verscheen. Het blad, 
dat de naam 'Lokaal bestuur' draagt, krijgt een twee
ledig karakter. In de eerste plaats dat van thema-nummer, 
in de tweede plaats dat van bron van korte informatie en 
dokumentatie ten behoeve van lokale en provinciale 
politiek. Voor dit laatste doel zijn een aantal vaste 
medewerkers aangetrokken. Hierbij gaat het niet zozeer 
om vaktechnische informatie, als wel om politieke weg
wijzers. 
De Gemeente-redaktie verzorgde in de Roos in de Vuist 
een groot aantal artikelen over een veelheid aan onder
werpen. Vermelding verdienen onder meer de beschouwing
en over programkolleges, partijdemokratie en daarmee 
samenhangende problemen (naar aanleiding van de 'winter
krisis' in Amsterdam) en de reeks artikelen over de 
Gemeentelijke Sociale Diensten. Een artikelenreeks over 
milieubeleid is in voorbereiding in samenwerking met 
de Ve1~niging Milieudefensie. In dit verslagjaar traden 
Bob Mater en Wim van 't Veld af als lid van de redaktie. 
De vakatures werden aangevuld door Jur Hoeksema, Ton 
Horrevorts en Jos Staatsen. Aan het einde van dit ver
slagjaar bestond de redaktie uit : Frans Goudswaard, 
Jur Hoeksema, Ton Horrevorts, Eisse Kalk, Bob Lodder 
(voorzitter), Pieter Nieuwenhuijsen (sekretaris), Ralph 
Pans, Jos Staatsen, Piet Stoftelen en Roel in 't Veld. 
Lodder, Nieuwenhuijsen en Pans maken deel uit van de 
algemene redaktie partijpers, verantwoordelijk voor de 
Roos in de Vuist en PK. Voor wat betreft het S.G.e.P.
aandeel in de Roos in de Vuist fungeert het sektiebe
stuur als lezersraad. 

~~Qg~~ID2-~~-E~Qg~~~Q11~S~2 

De W.B.S. heeft de laatste jaren met kracht de politise
ring van het plaatselijk en provinciaal bestuur bepleit. 
Het rapport 'Gemeentelijke demokratie' (1970) was de 
eerste stoot hiertoe. Enkele jaren later volgde de 
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•Leidraad voor de college-vorming' (1973) van de Sektie 
Gemeente, Gewest en Provincie. Dit advies zou, naar zou 
blijken, grote invloed hebben op de gang van zaken bij 
de kollegevorming in 1974. 
Inmiddels heeft het sektiebestuur niet stil gezeten. Om 
de gebeurtenissen van 1974 te evalueren hield de politi
koloog Menno Welters een onderzoek naar de gang van zaken. 
De resultaten van dit onderzoek, dat zich uitstrekte 
over vrijwel alle gemeenten boven 20.000 inwoners, als
mede de provincies en het openbaar lichaam Rijnmond, 
werd zomer 1976 gepubliceerd. Een van de belangrijkste 
konklusi~s was, dat in ongeveer tweederde van de onder
zochte gemeenten en provincies als resultaat van de kol
legevorming een beleidsprograrn tot stand kwam, dat het 
kollege was geacht uit te voeren. Hoewel cijfers uit 
vroeger jaren niet voorhanden zijn kan zonder meer gekon
kludeerd worden, dat in 1974 een belangrijke stap is 
gezet op weg naar politisering van het lokaal en provin
ciaal bestuur. De resultaten van het onderzoek betekenen 
een aanmoediging voor het sektiebestuur om op de inge
slagen weg voort te gaan. 
Intussen waren de voorbereidingen in gang gezet voor 
een nieuw advies over de kollegevorming, waarin onder 
meer de opgedane ervaringen sinds 1974 zouden worden 
verwerkt. Op 14 september stelde het sektiebestuur dit 
advies ('Programs en Prograrnkolleges') vast. Het was 
voorbereid door een werkgroep onder voorzitterschap van 
Piet Stoffelen met de sektiesekretaris als rapporteur .. 
In het advies wordt voortgeborduurd op de uitgangspun
ten, zoals geformuleerd in 'Gemeentelijke demokratie' 
en de 'Leidraad'. Gelet op de inmiddels opgedane prak
tijkervaringen werden nadere randvoorwaarden geformu
leerd en nuanceringen aangebracht. Uitvoerig is voorts 
ingegaan op de problemen waarvoor afdelingen en gewesten 
komen te staan bij de opstelling van een verkiezings
program. Aan de hand van een draaiboek is getracht de 
afdelingen (gewesten) enige steun te bieden bij dit moei
lijke karwei. 
Een derde aktiviteit op het gebied van de kollegevorming 
betreft de publikatie van een doktoraal-skriptie van 
W.C. Vierhout over dit onderwerp. Aan het eind van dit 
verslagjaar lag het boekje ter perse. Het is_getiteld 
'Het gevecht om de colleges', een politiek-juridische 
beschouwing over prograrnkolleges. 
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Gelet op de vele taken van de sekretariaatsmedewerkers 
zijn de mogelijkheden tot het verrichten van te publi
ceren studies zeer beperkt. De sektie is daarom geïnte
resseerd in werkstukken van derden, die relevant kun
nen zijn voor het sektiewerk. Zo kon aan het W.B.S.
pakket worden toegevoegd de brochure 'Onroerend goed
belasting', opgesteld door de Werkgroep Gemeentefinan
ciën van het gewest Zuid-Holland van de P.V.D.A. 
Voorts lag aan het eind van dit verslagjaar de brochure 
'Kanten van de kabel' ter perse. Met deze brochure, 
geschreven door V.A.R.A.-medewerker Ton Verberne, wordt 
getracht aan raadsleden politieke, bestuurlijke en 
technische informatie te verschaffen over kabeltelevisie. 

Op 18 oktober 1975 en 14 januari 1976 organiseerde de 
Evert Vermeer Stichting in samenwerking met de sektie 
een diskussiedag over de problemen, die rezen bij de 
spreiding en opvang van Surinamers. Voor beide bijéén
komsten was zeer grote belangstelling, zowel van Neder
landse als van Surinaamse zijde, de media besteedden 
er ruime aandacht aan. 
Op 29 mei 1976 organiseerde de sektie een studiedag 
over verkeer en vervoer. Dit naar aanleiding van de be
handeling van het Meerjarenprogramma Personenvervoer 
in de Tweede Kamer. 

§2~!è!!2~!2~h_!~~~Q~ 

In het werk van de sektie valt de nadruk in de praktijk 
sterk op de raadsleden. Telkens blijkt dat onder deze 
groep de behoefte aan adviezen en informatie het grootst 
is. Partijgenoten, die als provinciaal statenlid werk
zaam zijn, kloppen veel minder vaak aan bij het sekre
tariaat. Dit is niet zo verwonderlijk. De kennis van 
zaken in de statenfrakties is in het algemeen groter 
dan in raadsfrakties. De provincies komen de laatste ja
ren in politiek en bestuurlijk opzicht echter steeds 
meer ip het beeld, ze krijgen steeds meer taken en wor
den daardoor steeds belangrijker. Het funktioneren van 
de provincies, en daarmee van de statenleden, is aan 
snelle verandering onderhevig. En de veranderingen zul
len nog veel ingrijpender worden als de reorganisatie 
binnenlands bestuur zijn beslag zou krijgen. 
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Met het oog op deze ontwikkelingen achtte de sektie het 
zinvol om, mede op verzoek van een aantal frakties, 
over te gaan tot oprichting van een permanent overleg
orgaan van statenfrakties, voortaan te noemen het Socia
listisch I.P.O. Op 10 oktober 1975 vond de oprichtings
vergadering plaats. In de loop van het verslagjaar is 
vergdderd over de reorganisatie binnenlands bestuur, 
de positie van Statenleden en de mogelijkheden van een 
provinciaal grondbeleid. 

~9Y!2~~!ng_e!j_e~2~~~~2~2n~!!~~~n 

Eind mei 1976 wendde het Dagelijks Bestuur van de partij 
zich tot het sektiesekretariaat met het verzoek te onder
zoeken of de partijgenoten in Hoorn het op prijs zouden 
stellen enige ondersteuning van de sektie te krijgen 
bij het zoeken naar een oplossing van de reeds geruime 
tijd in die gemeente bestaande bestuurskrisis. Het 
dagelijks bestuur van de sektie heeft daarop besloten 
een kommissie, bestaande uit H. van Leeuwen, R. Pans en 
T. Stom, met deze missie te belasten. Een direkte bij
drage tot de oplossing van deze bestuurskrisis heeft 
deze kommissie niet kunnen leveren. Wel heeft zij een 
rapport opgesteld met betrekking tot de politieke kri
sis binnen de afdeling Hoorn van de P.V.D.A. die naar 
haar mening in belangrijke mate aan de wortel lag van 
de krisis in.het gemeentebestuur. Zij heeft dit rapport 
aan het Partijbestuur doen toekomen dat op dat moment 
een oordeel had te vellen over het royement van twee 
Hoornse P.V.D.A.-raadsleden. 
Vastgesteld moet worden, dat deze aktiviteit bijzonder 
veel tijd in beslag heeft genomen, terwijl de feitelijke 
doorwerking daarvan gering moet worden geacht. Het lijkt 
raadzaam om in de toekomst een grote mate van terughou
dendheid te betrachten ten aanzien van dez~ aangelegen
heden. De sektie acht het primair haar taak om door mid
del van publikaties en studies bij te dragen tot het 
voorkomen van dergelijke konflikten. 

Ook regionaal, op het niveau van de partijgewesten, 
vindt een veelheid aan aktiviteiten plaats. De geweste
lijke vertegenwoordigers in het sektiebedtuur organi
seren in hun gewesten diskussie- en studiebijeenkomsten. 
In een aantal gewesten werken deze sektiebestuurders 
met een steungroep, ook wel gewestelijke S.G.G.P. genoemd. 
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In een enkel gewest is een soort deskundigenregister 
gevormd, waar raadsleden op kunnen terugvallen. De 
S.G.G.P.-Friesland hield een enquete onder alle raads
frakties in de provincie. Om wat beter zicht te krijgen 
op datgene wat regionaal plaatsvindt zijn in het afgelo
pen jaar de gewestelijke vertegenwoordigers in het be
stuur als afzonderlijke groep enige malen bij elkaar ge
weest. Als belangrijkste wens kwam hier naar voren, dat 
er een meer systematische opzet moet komen van het scho
lingswerk, indien enigszins mogelijk gedecentraliseerd 
(per gewest) opgezet. Het sekretariaat zal trachten, 
samen met de Stichting Vorming en Scholing van de partij 
tot voorstellen hierover te komen. 
In de afgelopen periode heeft zich overigens het gebrek 
aan financiële middelen voor het regionale sektiewerk 
in belangrijke mate doen voelen. Hoewel de raads- en 
statenledenmeer bijdragen aan het F.B.A., heeft dit 
niet geleid tot de nodige verbetering van de financiële 
armslag voor de direkte serviceverlening binnen de ge
westen aan raads- en Statenleden. Verbetering op dit 
punt is gewenst. 

Y2r~!~S-~~-ê2h2!!~g 

Ook dit jaar adviseerde de sektie de Stichting Vorming 
en Scholing bij de opzet van scholingsweekends voor 
raadsleden in de daartoe bestemde vormingscentra. De 
indruk bestaat overigens, dat het deelnemen aan weekends 
een erg zware opgave is voor de toch al druk bezette 
raadsleden. Bovendien is het thans aangeboden pakket 
van scholingsmogelijkheden nogal verbrokkeld. In dit 
licht moet men de wens zien om tot meer s~;stematische 
scholingsprogramma's te komen, die gedecentraliseerd 
kunnen worden verwerkt. 

Regelmatig overleg vond plaats met vertegenwoordigers 
van P.P.R., P.S.P. en D'66 over lokale en provinciale 
politiek. In het bijzonder is gesproken over de progres
sieve samenwerking in raden en staten. Het overleg dient 
er primair toe, dat de partijen elkaar op de hoogte hou
den van elkaars opvattingen, perceptieg, studies, etc. 
In het verleden besteedde de sP-ktie verschillende malen 
aandacht aan het burgemeestersvraagstuk. Zo werden twee 
nota's gepubliceerd, te weten 'De gekozen burgemeester' 
en 'De burgemeester en de P.V.D.A.'. Deze nota's kregen 

76. 



niet veel weerklank binnen de kring van de P.V.D.A.
burgemeesters. Om die reden besloot het sektiebestuur 
een derde poging te wagen om het vraagstuk van de benoe
ming van de burgemeesters en van het funktioneren van de 
P.V.D.A.-burgemeester mede in relatie tot de door de 
sektie gepropageerde politisering van het lokale bestuur 
ten principale ter diskussie te stellen. Deze maal werd 
gestreefd naar een grote mate van betrokkenheid van de 
partijgenoot-burgemeesters bij de opstelling van een 
nota over dit vraagstuk. 
T. Horrevorts (medewerker Tweede Kamerfraktiel en R. Pans 
werden helast.met de opzet van deze nota. Besloten werd 
een schriftelijke enquete te houden onder d~ P.V.D.A.
burgemeesters, welke inmiddels verzonden is. Wanneer 
de nota te zijner tijd gereed zal zijn zullen er bespre
kingen worden georganiseerd met de partijgenoot-burge
meesters. 
Zoals in voorgaande verslagperioden schreven de medewer
kers van het sektiesekretariaat artikelen in de partij
bladen en incidenteel in andere bladen. Tevens werden 
zij verschillende malen gevraagd een inleiding te houden 
of een spreker te leveren voor partijafdelingen en 
kursussen voor raadsleden over tal van onderwerpen. 
Vermeldenswaard is daarbij, dat het onderwerp 'De ver
houding tussen vertegenwoordigers en de achterban' 
hoog skoorde op de lijst van gevraagde spreekbeurten. 

Het sektiebestuur vergaderde op 9 oktober, 19 december, 
10 maart, 7 april, 13 mei, 4 juni en 14 september. 
Het bestond uit de volgende leden : J.H. Schurer (Fries
land), F.L. Bussink (Groningen), J. van de Belt (Drentel, 
P. Hofstee (Overijssel), H.A.M. Jans (Gelderland), E.J. 
van Tellingen (Utrecht), T. Stom (Noord-Ho:land-Noord), 
B. Buddingh' (Noord-Holland-Zuid), A. Ranner (Leiden), 
A.P. Schouwenaar (Zeeland), H. Einmahl (Noord-Brabant
Oost), F.L. Derks (Noord-Brabant-West), J. Andriesma 
(Limburg), H. van Leeuwen (Amsterdam), J.W.M. Hardon 
(Den Haag), C.M.L. Roozemond (Rotterdam), J. van den 
Bergh (Partijbestuur), C.M.L. Roozemond (Partijbestuur); 
voor het curatorium hadden zitting : G.W.B. Borrie, 
P.Ph. Dordregter, H.B. Engelsman, H. Lodder en R.J. in 
't Veld. DP. fraktieleden van de Tweede en Eerste Kamer 
belast met binnenlandse zaken waren adviaerende leden. 
Sekretaris was Pieter Nieuwenhuijsen, bijgestaan door 
Ralph Pans. 
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Het dagelijks bestuur, dat eenmaal per maand vergaderde, 
bestond uit : J. van den Bergh, B. Buddingh', P.Ph. 
Dordregter, H.B. Engelsman (voorzitter), H.M. Franssen, 
T. Horrevorts, H. Lodder, P. Nieuwenhuijsen, R. Pans, 
C.M.L. Roozemond, A.P. Schouwenaar en P.R. Stoffelen. 
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HOOFDSTUK III - DE SEKTIE DIE STAND HIELD 

In het vorige verslagjaar werd gebroken met de gewoonte 
het W.B.S.-werk in sekties te organiseren. In het vorige 
jaarverslag werd zulks uitgebreid gemotiveerd en ook in 
dit stuk zijn we daarop, zij het kort, teruggekomen. 
Twee sekties echter zijn overeind gebleven. In de eerste 
plaats de S.G.G.P., waaraan het vorige hoofdstuk gewijd 
was. Dat is geen wonder, als men althans let op het 
bijzondere karakter daarvan. 
Ook de sektie V.R.O., Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, hield stand. Dat kwam minder doordat zij een 
bijzondere positie binnen de W.B.S. innam, dan door de 
grote hardnekkigheid waarmee sektieleden en voorzitter 
het bestaansrecht ervan verdedigden. Een keten breekt 
op zijn zwakste schakel wordt weleens gezegd, maar som
mige schakels blijken zo sterk r1at de herinnering aan 
de keten nooit helemaal wegge~;ist kan worden. Dit laatste 
geldt, in W.B.S.-verband, voor de sektie Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening. 

De sektie V.R.O., bestaande uit dertig deskundigen op 
het gebied van de Ruimtelijke Ordening en aangevuld met 
de leden van de fraktiekommissie V.R.O., kwam in het 
verslagjaar tien maal bijeen, onder voorzitterschap van 
Max van den Berg (Amsterdam) en met Paul Friese als 
sekretaris. 
Op 2 september 1975 werd gesproken over het verkiezings
program V.R.O., naar aanleiding van een zeer voorlopig 
ontwerp. Talrijke suggesties werden gedaan voor de sub
kommissie die was belast met de voorbereiding van het 
ontwerp-hoofdstuk V.R.O. Eveneens werd het jaarplan 
vastgesteld, met als hoofdthema's de verstedelijking en 
de grondpolitiek. 
Een werkgroep Verstedelijking werd opgericht, onder voor
zitterschap van A. Everts, met W. Sa1et als sekretaris. 
De werkgroep kreeg als opdracht de behandeling van de 
Verstedelijkingsnota, het tweede deel van de Derde Nota 
Ruimtelijke Ordening, voor te bereiden. 
Eveneens werd een werkgroep Grondpolitiek opgericht, 
onder voorzitterschap van C.M. van den Hoff, met W. 
Nieuwenhuis als sekretaris. Hun opdracht was ee.n diskus
sienota over de grondpolitiek te schrijven, als middel 
om de ruimte te ordenen. 
Op 7 oktober vergaderde de sektie over de nota 'Inspraak 
bij Planologische Kernbeslissingen', geschreven door 
Eisse Kalk, c.s. De kern van deze nota is de aanbeveling 
om inspraak en advies te scheiden. Zolang de RaRo, een 
advieskollege van de minister van V.R.O., eveneens de 
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inspraak organiseert dreigt, volgens de nota, het gevaar 
dat de inspraakresultaten versmelten met het advies, 
zodat alternatieve beleidskeuzes onzichtbaar worden voor 
het parlement. De sektie spreekt af dat de fraktiekommis
sie V.R.O. aan de bel gaat trekken. 
Op 4 november 1975 behandelt de sektie de Rijksbegroting 
V.R.O. Een nqtitie van N. Salomons geeft aanleiding tot 
verdeelde suggesties aan de fraktiekommissie. 
Op 2 december 1975 verschijnt de werkgroep verstedelij
king met haar koncept-rapport. Behandeling leidt tot tal
rijke suggesties aan de werkgroep. 
Op 6 januari 1976 komt het V.R.O. deel van het koncept
beginselprogramma aan de orde. Onderschepte notities van 
leden van de beginselprogramkommissie, die belast zijn 
met het schrijven van het hoofdstuk V.R.O., zijn aan
leiding voor de sektie een eigen beginselprogram-hoofd
stuk V.R.O. te gaan schrijven. A. Dekker neemt het voor
touw. 
Op 3 februari 1976 verschijnt de werkgroep verstedelij
king met een tweede koncept-rapport. Wederom geeft dit 
koncept aanleiding tot talrijke suggesties aan de werk
groep •. Intussen hebben een aantal sektieleden zich bezig
gehouden met het beginselprogram-hoofdstuk V.R.O., dit 
naar aanleiding van de notitie-Dekker. Leden van de be
ginselprogramkommissie eveneens, want de sekretaris van 
de kommissie Wouter Gortzak schrijft een brief aan de 
sektie, waarin hij verzoekt te stoppen met deze sektie
aktiviteit. Hoewel hij zich verontschuldigt, omdat aan
vankelijk het tegendeel is gesuggereerd, blijkt dè sek
tie thans de beginselprogramkommissie voor de voeten te 
lopen. De sektie besluit terug te komen op het begin
selprogram wanneer de definitieve tekst van het ontwerp 
is gepubliceerd. 
Op 2 maart 1976 behandelt de sektie het ontwerp-rapport 
grondpolitiek. De vergadering besluit de konklusies van 
het rapport te ondersteunen, een aantal nuanceringen aan 
te brengen, deze voor te leggen aan het curatorium en 
tenslotte de definitieve tekst te toetsen aan het frak
tiestandpunt. Daarna zou tot publikatie besloten kunnen 
worden. Verder praat de vergadering over de inspraakpro
cedure rond de pas verschenen Verstedelijkingsnota. 
Besloten wordt dat een Roos in de Vuist 'special' gewijd 
moet worden aan deze regeringsnota. Dat de sektie op 
basis van het studiemateriaal van de werkgroep verstede
lijking een kommentaar op de nota geeft, daarover een 
konferentie organiseert en tenslotte partijleden zal op
roepen kommentaren in te leveren op de nota, waarvoor de 
W.B.S. als brievenbus fungeert. De werkzaamheden van de 
werkgroep verstedelijking zouden vooral gericht moeten 
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worden op het schrijven van het koncept-kommentaar op de 
nota. 
Op 6 april 1976 bespreekt de sektie het koncept-kommen
taar op de Verstedelijkingsnota van de gelijknamige werk
groep. Verder heeft H. Priemus een notitie aangeleverd 
over 'het spanningsveld tussen planologische doelstelling 
en volkshuisvestingsbeleid'. Inmiddels is het speciale 
Roos in de Vuist nummer over de Verstedelijkingsnota ver
schenen met artikelen van Paul Friese en Eisse Kalk en 
een kommentaar van Max van den Berg. 
Op 11 mei komt het tweede koncept-kommentaar op de Ver
stedelijkingsnota aan de orde. Besloten wordt dat voor
zitter en sekretaris mandaat krijgen om het definitieve 
kommentaar te schrijven. 
Op 1 juni 1976 wordt naar aanleiding van een notitie
Giebels gesproken over de verkorting van de procedure 
rond het bestemmingsplan. Ook Everts heeft een notitie 
aangeleverd. Tenslotte wordt het sektiejaar geëvalueerd. 
De sektie konkludeert dat gepaste terughoudendheid is 
gewenst, wanneer de illusie de kop op steekt om partij
leden bij het sektiewerk te betrekken. Beter zou zijn 
de sektie te profileren door middel van ingenomen stand
punten in kommentaren of rapporten, zodat de partij te 
weten komt dat we er zijn. 
Op 12 juni 1976 houdt de sektie haar konferentie over de 
Verstedelijkingsnota in de Universiteit van Amsterdam. 
De opkomst is gering. De diskUssie levendig. Besloten 
wordt de resultaten van deze konferentie te verwerken in 
het sektiekommentaar op de Verstedelijkingsnota en dit 
aan te bieden aan de RaRo in het kader van de inspraak
procedure Verstedelijkingsnota. Tevens wordt een verslag 
gemaakt van de konferentie. 
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HOOFDSTUK IV - DE ~~RKGROEPEN 

De aktiviteiten van de werkgroepen, waarvan verschillen
de nieuwe in het leven werden geroepen, vormden de kern 
van de W.B.S.-aktiviteiten gedurende het verslagjaar. 
Deze werkgroepen zijn als regel gezelschappen, samen
gesteld met gebruikmaking van het deskundigenregister, 
die bijeen worden geroepen voor de bestudering van een 
specifiek probleem. De meeste werkgroepen worden vanuit 
de W.B.S.-staf aktief begeleid, bij voorbeeld doordat 
een W.B.S.-stafmedewerker er sekretaris van is en aller
lei ondersteunende werkzaamheden door het W.B.S.-sekre
tariaat worden verricht. Maar ook funktioneren er enkele 
werkgroepen vrijwel geheel op eigen kracht. Dat laatste 
is enerzijds spijtig (hoe meer steun vanuit de W.B.S.
staf gegeven kan worden hoe beter dat meestal voor de 
werkgroepen is), anderzijds echter is het zeer verheu
gend (er worden daardoor meer aktiviteiten in W.B.S.
verband verricht dan anders mogelijk zou zijn) . In de 
meeste gevallen gaat het initiatief tot de instelling 
van een werkgroep uit van de ~v.B.'S. (zij het vaak aan de 
hand van suggesties van buitenaf) , in enkele gevallen 
zijn werkgroepen tot stand gekomen door initiatievenvan 
W.B.S.-deskundigen, vrijwilligers dus. 
In de hoofdstukken over de S.G.G.P. en de sektie V.R.O. 
werd al een aantal werkgroepen genoemd. De overige 
worden hieronder beknopt behandeld. 

~~f~SfQ~E-QllQ~f~!j§. Dit gezelschap, al bijeen gekomen 
in het kader van het Projekt Gelijkheid, hield zich be
zig met de voorbereiding van een publikatie over 'Onder
wijs en vorming in de toekomst'. W.B.S.-stafmedewerker 
Yvonne van Baarle verzorgde de eindredaktie van het boek 
dat in februari 1976 verscheen. De werkgroep, haar taak 
voltooid hebbend, werd daarna opgeheven. 

~~f~SfQ~E-~Qll~Q~f~llllQ~~· Na de verschijning van de Kon
taurennota werd partijleden-deskundigen verzocht vanuit 
hun specifieke invalshoek daarop kommentaar te leveren. 
De werkgroep Kontourennota, opgezet met de bedoeling een 
WBS-kommentaar voor te bereiden, werd geen sukses. Door 
drukke andere bezigheden van de leden moest de werkgroep 
na enkele bijeenkomsten ontbonden worden. Yvonne van 
Baarle is er vervolgens toe overgegaan aan de hand van 
de binnengekomen reakties, de reeds gevoerde diskussie 
in de werkgroep en op grond van ~igen inzichten, een 
kommentaar op de Kentaurennota voor te bereiden. 
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~§E~SE2§E_~~!~~~E· In september 1976 heeft Yvonne van 
Baarle een nieuwe werkgroep kultuur in het leven geroe
pen. Deze werkgroep zal zich aanvankelijk voornamelijk 
bezighouden met de inventarisatie en doordenking van 
ideeën over een mogelijke socialistische kultuurpolitiek. 

~§E~SE2§E_ê~r!~~ill§Eê_!~-~§~§E!~~~· Onder invloed van de 
Molukse gijzelingszaken en enigszins bevreesd dat zich 
over 25 jaar soortgelijke problemen zouden kunnen voor
doen met de Surinamers in Nederland, werd een bijeen
komst belegd over de vraag of de oprichting van een werk
groep 'Surinamers in Nederland' zinvol zou kunnen zijn. 
De deelnemers aan deze bijeenkomst, allen betrokken bij 
de positie van minderheden of bekend met de Surinaamse 
problematiek (in Suriname zelf of in Nederland) beslo
ten van de oprichting van een werkgroep af te zien. 
De belangrijkste beleidsbeslissingen over de positie van 
Surinamers in ons land worden, zo meenden zij, genomen 
voordat een werkgroep een rapport op tafel zou kunnen 
leggen. Wel waren allen bereid in voorkomende gevallen 
de partij van advies te dienen. 

~§E~Sf2§E-~§Ef2E!êill§· Onmiddellijk na de Zuidmolukse 
akties in Wijster en Amsterdam, eind 1975, werd een werk
groep terrorisme in het leven geroepen. Doelstelling van 
de werkgroep was : 
- te komen tot een begrips-analyse van het terrorisme, 
- het analyseren van de oorzaken van het moderne terro-

risme, 
- het beschouwen van de reakties van staat en maatschap-

pij op het terrorisme, 
- het zoeken naar mogelijke reakties. 
De werkgroep is vier maal- bijeen geweest. Er werd een 
aantal notities vervaardigd over de defini~ring van het 
begrip terrorisme. De ingewikkeldheid van de materie, 
gepaard aan de beperkte beschikbare tijd van de meeste 
werkgroepleden leidde ertoe dat de werkgro8p niet veel 
verder gekomen is dan de eerste fase van het onderzoek. 
Gevreesd moet worden dat de werkgroep in de goede be
doelingen zal blijven steken. W.B.S.-medewerker Ralph 
Pans was voorzitter van de werkgroep, Han Janse de Jonge 
sekretaris. 

Y§EY2!S:E~EE2E~-~!j~g§~2~~h§!~êS§~~E~· Na publikatie 
van het rapport wijkgezondheidscentra wordt besloten een 
tweede rapport te schrijven, vooral bedoeld als handlei-
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ding voor raadsleden die in hun gemeente een centrum 
willen oprichten. Marjan van den Bergh, Jaap van den 
Bergh en Jan Hamel nemen op zich deze handleiding samen 
te stellen. Peter Schumacher wordt aangetrokken voor 
het begrijpelijke Nederlands en de kompositie. In janua
ri nemen leden van deze werkgroep deel aan een kursus 
wijkgezondheidscentra, georganiseerd door de Stichting 
Vorming P.V.D.A. en inventariseren kn~lpunten voor de 
totstandkoming of funktionering van centra. Het schrij
ven van de definitieve tekst wordt vele malen uitgesteld 
vanwege tijdgebrek der werkgroepleden. Naar het zich 
laat aanzien zal publikatie niet eerder dan in 1977 te 
verwachten zijn. Koördinator van deze werkgroep is Paul 
Friese. 

~~~~g~~~E-~~g!gg~~~~-~g_Y~!~2h~!êY~2!!gg. Deze kerngroep, 
gedeeltelijk voortkomend uit de werkgroep woningbouw en 
volkshuisvesting, werd in december 1974 opgericht. Leden 
zijn A. Buur, D. Hamersma, E. Kalk, H. Priemus en Paul 
Friese. In het najaar van 1975 wordt besloten dat Paul 
Friese een begin maakt met het schrijven van de tekst. 
In januari 1976 trekt Buur zich terug. Begin 1976 wordt 
de ontwerp-tekst besproken. In het voorjaar, mei om 
precies te zijn, is de ontwerp-tekst gereed voor behan
deling in het curatorium. Dit doet vele suggesties voor 
het aanbrengen van veranderingen. Nadat Friese deze 
heeft verwerkt kan tot publikatie worden overgegaan. 

~~~~gr~~E-~~!!~g!~~g2~-~~2!~!E~!!!j~g. Aangezien in de 
Partij van de Arbeid onvoldoende inzicht bestaat in de 
ontwikkelingen in buitenlandse zusterpartijen, wordt be
sloten tot instelling van een werkgroep, die tot taak 
krijgt de buitenlandse ontwikkelingen te volgen. Deze 
werkgroep komt in het verslagjaar vier maal bijeen en 
bereidt als eerste publikatie een boek voor over de ver
houding tussen socialistische en kommunistische partijen 
in de verschillende Westeuropese landen. Als tweede stu
die-onderwerp wordt de toestand in de Bondsrepubliek ge
kozen. Deze werkgroep wordt gekoördineerd door Wouter 
Gortzak. 

~~!~S!~~E-E~!!!j:E~!!!!~~~:E!~2~22~g. Teneinde de partij
politieke ontwikkelingen in Nederland tot permanent 
onderwerp van studie te kunnen maken, wordt overgegaan 
tot de oprichting van een werkgroep partij-politieke
processen. De groep valt uiteen in een vooral op 'praat-
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werk' gericht kollege dat met enige regelmaat ontwikke
lingen in de Nederlandse politiek bespreekt en een meer 
'werkzaam' gezelschap dat gespecialiseerd is in methoden 
en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
Dat laatste gezelschap houdt zich bezig met de analyse 
van het door verschillende bureaus verrichte politikolo
giscil onderzoek. De werkgroep wordt gekoördineerd door 
Wouter Gortzak, het sekretariaat wordt waargenomen door 
Lies Janssen. Zelfstandige publikaties worden niet voor
bereid, wel artikelen ten behoeve van organen als Socia
lisme & Democratie en Roos in de Vuist. 

~~E~SEQ~E-~!~~~~-~èE~~~~~- Een van buitenaf gekomen idee. 
De W.B.S. werd benaderd met een voorstel tot het instel
len van een werkgroep nieuwe warenwet. Een voorstel dat 
met instemming werd begroet. De werkgroep kwam enkele 
malen bijeen en bereidt voor 1977 een rapportage van 
haar bevindingen voor. De koördinatie van de werkgroep 
berust bij Lucas Reijnders. 

~~E~SEQ~E-rë~è9~~~!29g~-!~~~2~E!~· Gekoördineerd door 
D. Dolman en J. van der Hoeven heeft de werkgroep far
macie geruime tijd gewerkt aan de opstelling van een 
rapport over farmaceutische voorzieningen in Nederland, 
over produktie en konsumptie van het geneesmiddel, over 
de prijs en de kwaliteit ervan. Het rapport werd aan 
het W.B.S.-curatorium aanqeboden en zal, nadat een aan
tal wijzigingsvoorstellen-erin verwerkt is, worden ge
publiceerd. Ook deze werkgroep heeft vrijwel zonder di
rekte steun van het W.B.S.-sekretariaat gefunktioneerd. 

~~E~SEQ~E-~~E~S~!~g~~g~!~· Ingesteld na de ekenomenkon
ferentie van de W.B.S. in januari 1976 kwa~.a deze werk
groep vier maal bijeen. Er werd nadere aandacht besteed 
aan Van Gelders' boek Wereld in Wanorde en er werd ge
diskussieerd over de Struktuurnota Lubbers. Een kommen
taar op die nota is in voorbereiding. De werkgroep wordt 
gekoördineerd door W.B.S.-stafmedewerker Wim van Gelder. 

Behalve de werkgroepen kent de W.B.S. ook het zogenaamde 
wethoudersoverleg, een vertrouwelijk beraad tussen wet
houders van grotere gemeenten over zaken die voor de be
trokkenen van belang zijn. Het afgelopen jaar hebben 
drie van dergelijke overlegstrukturen gefunktioneerd en 
wel het : 
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~~th2~~~~êQY~~!~g_§Q~!~1~-~~~~~-~~-~~!~!j~ê~~~g~!~g~~= 
heden. Op 19 februari 1976 vond voor de eerste maal een 
ovërÏeg van wethouders sociale zaken en welzijnsaange
legenheden in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners 
plaats. Het wethoudersoverleg komt in beginsel eenmaal 
per maand bijeen. 
Op 15 april ~976 vergaderden de wethouders over de indi
rekte financiering (de financiering van dienstverlenende 
instellingen via bijstandsuitkeringen aan de individuele 
kliënt) en op 26 augustus 1976 over de kriteria voor het 
welzijnswerk aan de hand van het rapport van de Neder
landse Organisatie Kring ('Beheersing van het sociaal
kultureel werk') en het advies van de zogenaamde bij
sturingskommissie. Tevens werden ervaringen uitgewisseld 
en aktuele knelpunten besproken. W.B.S.-stafmedewerker 
Ralph Pans voert het sekretariaat van het overleg, voor
zitter is C. Breedveld. 

~~~hQ~~~~êQY~~!~g_Q~~~~~!jê· Vijf maal vond gedurende 
het verslagjaar een bijeenkomst plaats van het wethou
dersoverleg onderwijs. Gesproken werd over onderwerpen 
als de regionalisering van het onderwijsbeleid, de -
schoolbegeleidingsdiensten, de naleving van de leer
plicht, de demokratisering van het openbaar onderwijs en 
de onderwijsparagrafen uit P.V.D.A.-verkiezings- en 
beginselprogramma's. Het sekretariaat van deze werkgroep 
berus~ bij Yvonne van Baarle. Voorzitter is H. Jacobs. 

~~1h2~~~~êQY~~!~g_§t~~êY~~~!~~~!~g. Aan dit overleg, dat 
periodiek bijeenkomt in Utrecht, nemen deel de wethouders 
stadsvernieuwing van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Groningen, Leiden, Deventer en Maastricht. Het 
doel is uitwisseling van informatie en te streven naar 
een gemeenschappelijke stadsvernieuwingspolitiek voor 
de P.V.D.A. Voorzitter is Max van den Berg (Amsterdam), 
W.B.S.-stafmedewerker Paul Friese is sekretaris. 
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HOOFDSTUK V - OVERIGE AKTIVITEITEN 

Behalve door het doen funktioneren van werkgroepen maken 
de W.B.S.-medewerkers zich ook nog op een aantal andere 
manieren nuttig, zowel voor de W.B.S. zelf als, in direk
te zin, voor de Partij van de Arbeid. 
Onder 'overige aktiviteiten' ten behoeve van de W.B.S. 
valt bij voorbeeld het begeleiden van stagiaires. Dat 
is een beetje een droevig hoofdstuk. Er komen telkenjare 
nogal wat verzoeken van studenten binnen om bij de W.B.S. 
een stage te mogen lopen. Vrijwel geen van die verzoeken 
kan worden ingewilligd. De voornaamste reden daarvan is 
ruimtegebrek; er zijn geen kamers 'over' waar gedurende 
enkele maanden tijdelijke medewerkers een plaatsje kun
nen krijgen. Een tweede reden is het tijdgebrek van de 
stafmedewerkers. Een stagiaire moet 'begeleid' worden 
hetgeen aandacht vraagt, en wat erger is, tijd. Dat 
laatste artikel vooral is slechts spaarzaam aanwezig. 
Vandaar dat de meeste verzoeken bij de W.B.S. een stage 
te mogen lopen moeten worden afgewezen. In feite worden 
door .de W.B.S.-staf slechts die stagiaires aangenomen, 
die hun werk voornamelijk elders kunnen verrichten en 
die, zo op het eerste oog, weinig begeleiding behoeven. 
Ouderwets koopmanschap zou men de W.B.S.-houding jegens 
stagiaires kunnen noemen, omdat geprobeerd wordt uit 
minimale inspanningen onzerzijds maximaal nut te halen. 
Paul Friese begeleidde de stage van enkele studenten van 
de Sociologische Fakulteit van de Universiteit van Ut
recht en de Hogere Ekonomische School te Rotterdam. 
Yvonne van Baarle hield zich bezig met twee Groningse 
studenten die onderzochten welke maatstaven, anders dan 
het kriterium 'beroepsniveau vader', gebruikt kunnen 
worden om vast te stellen of een bepaald gebied als 
onderwijsstimuleringsgebied moet worden aangewezen. 
Een Amsterdamse sociologiestudent tenslotte begon een 
onderzoek naar het begrip 'passende arbeid'. 

Op verschillende plaatsen in dit jaarverslag is al aan
dacht besteed aan de konferenties en studiedagen die de 
W.B.S. organiseerde. De meeste belangstelling trok onge
twijfeld de ekonomenkonferentie, die op 24 januari 1976 
in Utrecht wërd-gëfiöüdën-ën-wääraan door ruim honderd 
deskundigen werd deelgenomen. 
De konferentie werd geopend door W.B.S.-curatoriumvoor
zitter A. Vondeling en daarna opgesplitst in vièr dis
kussiegroepen, waar de volgende onderwerpen aan de orde 
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gesteld werden : 
1. Werkgelegenheid en winst 
2. Overheid en bedrijfsleven 
3. Kollektieve voorzieningen en partikuliere uitgaven 
4. Wat kan men in Nederland doen? 
Ieder onderwerp werd ingeleid, waarna grondige diskussies 
volgden. Van de konferentie werd een verslag gemaakt dat 
inmiddels uitverkocht is. 
Nog niet genoemd tenslotte is de §tyg!~g~S-2Y~f_g~-~2n= 
tourennota, op 12 juni 1976 (één van de vele zeer hete 
dagën-van-deze zomer) in de Universiteit van Amsterdam. 
Ook hier werd in gespreksgroepen over verschillende on
derwerpen gesproken en wel over : 
1. De politieke aspekten 
2. Sociale bewustwording en maatschappelijke weerbaar-

heid 
3. Kunstvakonderwijs 
4. Vrouwen en onderwijs 
5. Volwassenenedukatie. 
Ook van deze studiedag is een verslag gemaakt. 

De W.B.S. is lid van de Socialist International Research 
Counci·l (S.I.R.C.), een kollege dat helaas niet erg be
vredigend funktioneert. Weliswaar belegt deze S.I.R.C. 
met enige regelmaat internationale bijeenkomsten, waar 
voldoende interessante onderwerpen aan de orde komen, 
maar de nadere uitwerking van deze onderwerpen laat te 
wensen over. Zo werd bij enkele konterenties besloten 
inleidingen en diskussies om te werken tot publikaties, 
maar het bleef vooralsnog bij goede voornemens. Het 
rapport 'Industriële Demokratie in (West-)Europa' bij 
voorbeeld is, ondanks de inspanningen van W.B.S.-mede
werker Wim van Gelder, niet voltooid. 
Gedurende het verslagjaar vonden twee bijeenkomsten van 
de S.I.R.C. plaats. De eerste in Amsterdam, op 17 en 
18 november 1975, waar gesproken werd over ekonomische 
planning en werkgelegenheidspolitiek. 
Een tweede bijeenkomst werd gehouden in Parijs. Daar 
werd aandacht besteed aan multinationale ondernemingen 
en aan de ekonomische wereldkrisis. 
Namens de W.B.S. werden de bijeenkomsten bijgewoond door 
Wim van Gelder. Willen de bijeenkomsten van de S.I.R.C. 
werkelijk zinvol zijn, dan zullen de bijeenkomsten een 
minder vrijblijvend karakter moeten krijgen en zal er 
meer met het materiaal dat op die bijeenkomsten besproken 
wordt gedaan moeten worden. De W.B.S. neemt zich in 
ieder geval voor zorg te dragen voor meer vertalingen 
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van inleidingen en konklusles van deze bijeenkomsten. 
In dit verband wordt als eerste een vertaling voorbe
reid van een inleiding van de Franse socialist Michel 
Rocard. 

De kommissie, die tot taak had gekregen een nieuw ont
werp op te stellen voor een beginselprogramma voor de 
Partij van de Arbeid voltooide gedurende het verslag
jaar haar werkzaamheden. W.B.S.-direkteur Wouter Gortzak 
koördineerde de werkzaamheden van de kommissie, Toon 
van der Aa en Lies Janssen, twee studenten die ook in 
andere opzichten vaak allerlei hand- en spandiensten 
aan de W.B.S. verrichten, hebben als sekretaris van de 
beginselprogramkommissie voortreffelijke diensten bewe
zen. 

Sub-kommissie P.V.D.A./P.P.R. Verkiezingsprogramma, 

~~~~~~~~~-y~g~Q~-----------------------------------
Deze sub-kommissie had als opdracht het hoofdstuk Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening te schrijven ten be
hoeve van de Centrale Programkommissie van P.V.D.A. en 
P.P.R. Leden van de sub-kommissie voor de P.V.D.A. waren 
Hans Kombrink, Nora Salomons, Max van den Berg en Paul 
Friese. 
De sub-kommissie kwam vaak bijeen en schreef tenslotte 
een ontwerp-hoofdstuk, waarin het beheer van de gebouwde 
omgeving en de eigendomsverhoudingen centraal werden ge
steld. Tijdens haar werkzaamheden cirkuleerden aller
hande koncepten van koncepten van het onderhavige pro
grammahoofdstuk, waarvan andere partijgenoten dermate 
onder de indruk kwamen, dat zij het initiatief namen tot 
het schrijven van een alternatief hoofdstuk. Het tegen
offensief van deze partijgenoten kreeg zijn neerslag in 
een rose boekje, waarin met name het onversneden eigen 
woningbezit werd aangeprezen. Tot de ondertekenaars van 
dit alternatief behoorden vooraanstaande partijgenoten 
als Marcel van Dam en Jan Schaefer, beiden staatssekre
taris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De 
tegenstelling tussen de beide hoofdstukken werd dermate 
opgeschroefd dat in allerlei kranten het bericht kwam 
als zouden de staatssekretarissen aftreden indien het 
ontwerp-hoofdstuk van de sub-kommissie zou worden over
genomen door de beide partijbesturen. Berichten, die 
niet werden tegengesprokèn. Teneinde orde te scheppen 
in de spraakverwarring werd door de Nerkgroep Volkshuis-
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van de partij en de W.B.S. een bijeenkomst georganiseerd 
in Utrecht, waarvoor alle P.V.D.A. en P.P.R. raads-, 
staten- en Kamerleden, als ook andere. geïnteresseerden 
op het gebied van de V.R.O. werden uitgenodigd. Verte
genwoordigers van de sub-kommissie en de alternatieve 
groep waren aanwezig en lichtten hun standpunten toe. 
De duidelijkheid begon te dagen en voor de korte termijn 
bleken weinig verschillen in beleidsaanpak. 
Na publikatie van de uiteindelijke versie van het ont
werp-verkiezingsprogramma, zoals dat was opgesteld door 
de beide partijbesturen, konden beide groepen weinig 
terugvinden van hun oorspronkelijke principes. Het ont
werp-hoofdstuk V.R.O. was een rommelig, onsamenhangend 
en aan vele kanten rammelend wensenlijstje geworden. De 
procedure van voorbereiding had gefaald en dat kwam tot 
uitdrukking in de tekst van het ontwerp-hoofdstuk. Maar 
een onderzoek naar dat falen, en niet alleen van de 
voorbereiding van het onderhavige ontwerp-hoofdstuk, 
werd niet door het Partijbestuur op gang gebracht. 
Slechts de honderden amendementen en het afhaken van de 
P.P.R. vanwege de Amsterdamse kwestie vormden voor het 
Partijbestuur het motief om een nieuw verkiezingsprogram 
te gaan schrijven. 
Tezelfdertijd namen Hugo Priemus en Paul Friese het ini
tiatief tot het formuleren van een kompromis tussen de 
ideeën van de inmiddels ter ziele gegane sub-kommissie 
en hun opponenten. Dat lukte en binnen het tijdsbestek 
van een achternamiddag. Toch werd dit kompromis, onder
tekend door Van Dam, Schaefer, Hofhuis, Kombrink, Prie
mus en Friese niet in behandeling genomen door het Par
tijbestuur, omdat niet aan de voorwaarde was voldaan per 
artikel amendemente.n te formuleren. Daarmee kwam een 
eind aan de turbulente voorbereiding van het ontwerp-ver
kiezingsprogrammma hoofdstuk Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening. 

De meeste werkzaamheden van de W.B.S.-medewerkers zijn 
hiermee wel opgesomd. Toch is de opsomming allerminst 
volledig. Zo hielden alle W.B.S.-medewerkers lezingen 
voor P.V.D.A.-afdelingen. Iedere W.B.S.-medewerker 
schreef één of meer artikelen in bladen als Socialisme 
& Democratie, Roos in de Vuist en PK. 

Yvonne van Baarle was erg aktief op het terrein van de 
vrouwenemancipatie. Zij hield een twintigtal lezingen 
over onderwerpen als 'vrouwen en politiek', 'vrouwen en 
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onderwijs', 'emancipatiestromingen in de geschiedenis' 
en 'de relatie tussen socialisme en feminisme'. Zij 
maakte een studiereis naar Frankrijk in het kader van 
het Nederlands-Frans Kultureel Verdrag (thema 'De vrouw 
in de maatschappij en aan de arbeid'; 23-29 november 
1975). Zij werkte mee aan het Rooie Vrouwen-kommentaar 
op de Kontourennota en aan de beleidsnota voor het 
Rooie Vrouwen-kongres van 30 oktober 1976, nam deel aan 
de werkgroep 'politiek', die het hoofdbestuur van de 
Rooie Vrouwen ondersteunt, en aan de bijeenkomsten van 
de vrouwenklub in de Tweede Kamer. Zij was, tenslotte, 
lid van de sub-groep pre-pensionering van de Commissie 
Open School en van de Amsterdamse P.V.D.A.-werkgroep 
Kultuur. 

Paul Friese maakte zich verdienstelijk bij het geven van 
adviezen aan P.V.D.A.-leden betrokken bij het struktuur
onderzoek bouwnijverheid. Hij nam deel aan een forum op 
de T.H.-Delft over het bouwbeleid van Gruijters en was 
lid van de P.V.D.A.-werkgroep volkshuisvesting. 

Er zijn gedurende het verslagjaar enkele pogingen gedaan 
het publikatiebeleid van de W.B.S. nieuwe impulsen te 
geven. 
Het tijdschrift Socialisme & Democratie, formeel een 
W.B.S.-uitgave, maar met een onafhankelijke redaktie 
(zij het dat de redakteuren benoemd worden door het 
W.B.S.-curatorium), werd in een nieuw jasje gestoken. 
De grote redaktie werd in tweeën gesplitst. Een 'kern
redaktie' is verantwoordelijk voor de te verschijnen 
nummers. Het globale redaktiebeleid komt ter sprake in 
de algemene redaktie, die daartoe zo'n vier keer per 
jaar bijeenkomt. Redaktievoorzitter is Th.J.A.M. van Lier, 
redaktiesekretaris is H. Beereboom. 
Als vroeger verschenen er W.B.S.-cahiers bij uitgeverij 
Kluwer (tevens uitgeefster van S.&D.). Ook de W.B.S.
cahiers ondergingen, zoals blijkt uit het boekje 'Socia
listisch Woonbeleid', een face-lift. Ook bleef de W.B.S. 
brochures in eigen beheer produceren (zoals Van Gelders' 
Wereld in Wanorde) • Daarnaast ontstond een vorm van 
samenwerking met een nieuwe uitgeverij, De Trommel, 
waarbij de W.B.S. onder andere redevoeringen van Van 
Kemenade deed uitkomen, een monografie 'Het Gevecht om 
de Colleges' het licht deed zien en de opstellenbundel 
'De Rooie Familie' ui tg af. 
In alle gevallen werd gepoogd de leesbaarheid van de 
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W.B.S.-uitgaven voor een breder publiek te bevorderen. 
Een belangrijk probleem blijft de verkoop van W.B.S.
boeken. De interesse ervoor blijkt steeds weer groot, 
maar in de verkoopcijfers komt dat niet tot uitdrukking. 
Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om de ver
koopcijfers te kunnen verbeteren. Verantwoordelijk voor 
het W.B.S.-publikatiebeleid binnen de W.B.S.-staf zijn 
Wouter Gortzak en Ludy van Boxel. 
Pieter Nieuwenhuijsen, Ralph Pans en Margat Gunderman 
hebben specifieke verantwoordelijkheid voor de 
W.B.S.-S.G.G.P.-publikaties. 
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HOOFDSTUK VI - HET CURATORIUM 

Het curatorium kwam gedurende het verslagjaar in tot.aal 
zeven maal bijeen. Hoewel uiteraard allerlei huishoude
lijke zaken in behandeling kwamen, werd het grootste 
deel van de tijd toch wel besteed aan het W.B.S.
studieprogramma en aan diskussies over door de W.B.S. 
uit te brengen rapportèn en diskussienota's. 
In de eerste bijeenkomsten werd uitgebreid aandacht be
steed aan de stafnotitie 'W.B.S., haar taak en werkwij
ze'. Nadat het curatorium daarin enkele wijzigingen had 
aangebracht, werd deze notitie aanvaard als richtsnoer 
voor toekomstiq handelen. 
Eên van de uitvloeisels van de nieuwe opzet van het 
W.B.S.-werk, die in deze notitie wordt uiteengezet, wa~ 
de poging P.V.D.A.-leden enigermate te betrekken in de 
toekomstige studieprogrammering. De P.V.D.A.-leden wer
den middels een oproep in het blad Roos in de Vuist ver
zocht suggesties aan te reiken voor mogel'ijke studie
onderwerpen. Dit verzoek leverde een stortvloed aan 
reakties op, in de meest uiteenlopende richtingen. Uiter
aard was het niet mogelijk alle gesuggereerde thema's 
in behandeling te nemen, maar een fors aantal ervan is 
op de een of andere manier in het studieprogramma ver
werkt. Alle verzoeken tot het aansnijden van defensie-
of internationaal-politieke onderwerpen werden van de 
hand gewezen, aangezien werkgroepen bij het buitenland
sekretariaat van de P.V.D.A. daarvoor in de eerste 
plaats verantwoordelijk zijn. Het curatorium en de 
W.B.S.-staf heeft het veel plezier gedaan dat, blijkens 
de talloze suggesties, zoveel P.V.D.A.-leden aktief be
langstelling hebben voor de werkzaamheden van de W.B.S. 
Met het behandelen van de binnengekomen suggesties ging 
veel tijd van het curatorium heen. 
Op achtereenvolgende curatoriumvergaderingen werd voorts 
aàndacht besteed aan de diskussienota 'Wereld in Wanorde' 
die, met een aantal wijzigingen als zodanig door het 
curatorium werd aanvaard, aan de diskussienota 'Grondpo
litiek', een naar iedereen inmiddels heeft kunnen zien 
nog steeds zeer omstreden kwestie, aan het rapport 'So
cialistisch Woonbeleid' en aan het farmacie-rapport, dat 
als 'Winst op recept' zal worden gepubliceerd. In alle 
gevallen werden de nota's en rapporten aan een scherpe 
kritiek onderworpen. Er werden veel wijzigingen voor
gesteld die, dikwijls, in de eindteksten werden meege
nomen. 

Jacques Weijel, al geruime tijd een aktief en inspire
rend curatoriumlid, overleed na een slopende ziekte. 
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Mr. G.E. Langemeijer trok zich terug omdat hij, zoals 
hij het zelf uitdrukte, het wat kalmer aan wilde gaan 
doen. Het plotselinge heengaan van Weijel was voor alle 
curatoren en stafleden een grote schok. Dat Langemeijer 
zich wilde terugtrekken werd, hoe begrijpelijk op zich
zelf ook, door iedereen ten zeerste betreurd. 
Als nieuwe cu~atoriumleden benoemde het P.V.D.A.-bestuur 
de Rotterdamse ondernemer Mr. L.J. Pieters, de Nijmeegse 
rechtssocioloog C.J.M. Schuyt en de Rotterdamse arts 
H.A. van Geuns. 
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HOOFDSTUK VII - DE NIEU~~ WERKWIJZE 

Een goed idee heeft soms onthutsende konsekwenties. Zo'n 
goed idee was de gedachte een poging te wagen partijleden 
te betrekken bij de opstelling van het studieprogramma. 
Het leverde een karrevracht aan ideeën en suggesties op, 
veel meer dan ooit met de huidige beperkte mankracht' 
valt aan te vatten. Toch werken de ideeën in velerlei 
opzicht in de programmering door. In de eerste plaats 
omdat enkele suggesties direkt in het programma terug 
te vinden zijn. Bovendien omdat vele andere ideeën in 
de een of andere vorm in reeds geplande aktiviteiten 
zijn meegenomen. 
Omdat iedere goede gedachte er één is en omdat er onder 
P.V.D.A.-leden vele goede gedachten aanwezig zijn, zul
len W.B.S.-staf en -curatorium ook in de toekomst op
roepen tot het aanreiken van studiesuggesties doen. 
Er zit natuurlijk één gevaar in de werkwijze. Omdat 
lang niet alle ideeën ook feitelijk in he't studieprogram
ma verwerkt kunnen worden en sommige er als het ware in 
'verstopt' worden raken sommigen wellicht teleurgesteld; 
nu hebben ze een suggestie ingeleverd en nu gebeurt er 
niets mee. We hebben er echter het volste vertrouwen in 
dat de meeste ideeënleveranciers overtuigd zullen zijn 
van de ernst waarmee hun suggesties onder de loep wor
den genomen en we zullen daarom op de ingeslagen weg 
voortgaan. 
De ambities van de W.B.S. zijn groot, er is een forse 
spanning tussen wat gewenst wordt en wat mogelijk is. 
Dat is geen reden om onze ambities maar lager te stel
len, maar veeleer een reden om zo aktief mogelijk aan 
de slag te gaan en dat te blijven doen. 
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Bijlage 1 - Persoonlijke gegevens 

!~§~D-2~~~~2~!~-E~~-lQ_§~E~~~~~-!~Z~ 

R. Hajer . 
P.J.G. Kapteijn 
T. Koopmans 
J. Hoogland 
A.P. Oele 
Th. Quené 
W.A.A.M. de Roos 
E. van Spiegel 
Th.A. Stevers 
H. Versloot 
H. Verwey-Jonker 
K.D. Dorsman (penningmeester} 
C. Poppe 
A. Vondeling (voorzitter) 
E. van Thijn 
F. van den Burg 
E. Dekker 
L.J. Pieters 
H.A. van Geuns 
C.J.M. Schuyt 
W. Gortzak (sekretaris) 
L. van Boxel (verantwoordelijk sekretariaatsmedewerker) 

Q~-~~~~ê~=~~~~~~~~~~§-~~-~~~-~~~!Y!~~!~~~-!~-!~Z~L!~Z~ 

XY2~~~-Y~~-~~~~!~ {socioloog) 

Taken : {vrouwen)emancipatie, onderwijs, kultuur; 
voorbereiding studie 'vrouwenemancipatie' (in eerste 
instantie 'vrouwen en politiek'); 
voorbereiding W.B.S.-kommentaar op de Kontourennota; 
redaktie W.B.S.-cahier 'Onderwijs en vorming in de toe
komst'; 
redaktie bundel 'De aanhoudende zorg van Jos van Keme
nade'; 
sekretariaat werkgroep kultuur; 
sekretariaat wethoudersoverleg onderwijs; 
begeleiding onderzoek 'kriteria voor het aanwijzen van 
onderwijsstimuleringscholen'; 
en namens de W.B.S. : 
medewerking 'vrouwenklub' van de Tweede Kamerfraktie; 
medewerking Amsterdamse werkgroep kultuur; 

96. 



medewerking werkgroep politiek van de Rooie Vrouwen; 
medewerking {overheids)werkgroep Pre-pensionering van de 
Commissie Open School; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist; 
advisering individuele partijleden; 
lezingen vooral voor Rooie Vrou'l'len-afdelingen. 

~!:!9LY2!LêQ!~1 

Taak : sekretariaatsmedewerker, betrokken bij het werk 
van Wouter Gortzak. 

Taken : ekonomie, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, 
gezondheidszorg; 
sekretariaat sektie ruimtelijke ordening; 
koördinatie werkgroepen verstedelijking en grondpolitiek; 
koördinatie werkgroep wijkgezondheidscentra; 
sekretariaat werkgroep volkshuisvesting; 
sekretariaat wethoudersoverleg stadsvernieuwing; 
en namens de W.B.S. ·: 
medewerker partijwerkgroep volkshuisvesting; 
medewerking sub-kommissie P.V.D.A./P.P.R. Verkiezings
program, hoofdstuk V.R.O.; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist; 
advisering individuele partijleden. 

Taken : ekonomie, financiën; 
rapport Wereld in Wanorde; 
werkgroep werkgelegenheid; 
rapport Industriële demokratie in (West-)Europa; 
internationale kontakten; 
en namens de W.B.S. : 
lezingen voor onder andere partij-afdelingen; 
lid personeelsvertegenwoordiging partijbureau; 
vertegenwoordiger vakbeweging partijbureau; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist. 

~Q9~~~-~Q~~~2~ {sociograaf) 

Taak : W.B.S.--direkteur; 
sekretaris curatorium W.B.S.; 
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koördinatie werkgroep buitenlandse zusterpartijen; 
koördinatie werkgroep partij-politieke-processen; 
en namens de W.B.S. : 
koördinatie beginselprogramkommissie; 
adviserend lid D.B./P.B. van de P.V.D.A.; 
algemeen bestuur S.V.P.; 
kernredaktie e~ algemene redaktie Socialisme & 
Democratie; 
medewerking kampanjekommissie P.V.D.A.; 
medewerking partijkommissie Linkse Krant; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist; 
lezingen voor partij-afdelingen. 

Taak : sekretariaatsmedewerker, betrokken bij het werkç 
van de S.G.G.P. 

Taak : sekretariaatsmedewerker, betrokken bij het-wer~ 
van Yvonne van Baarle, Paul Friese en \'lim van Gelder. 

Taak : sekretariaat S.G.G.P.; 
sekretaris S.G.G.P.; 
adviesverlening; 
sekretaris redaktie De Gemeente; 
sekretaris landelijk overleg Statenfrakties; 
overleg raads-/statenleden P.P.R., P.S.P., D'66; 
sekretaris werkgroep Partij in Aktie; 
voortgang Bestuursreorganisatie; 
en namens de W.B.S. : 
lid algemene redaktie Partijpers; 
lid werkredaktie Roos in de Vuist; 
artikelen P.K •. , Roos in de Vuist. 

Taak : medewerker S.G.G.P.; 
tweede sekretaris S.G.G.P.; 
adviesverlening; 
sekretaris werkgroep welzijnsbeleid; 
studie 'De Socialistische Burgemeester'; 
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sekretaris wethoudersoverleg Sociale Zaken en Welzijns
aangelegenheden; 
voorzitter werkgroep terrorisme 
lid redaktie De Gemeente; 
aktiviteiten in het kader van bijzondere W.B.S.-publika
ties en bijzondere W.B.S.-bijeenkomsten; 
spreekbeurten in het kader van vormings- en S.G.G.P.
aktiviteiten; 
en namens de W.B.S. : 
lid algemene redaktie Partijpers; 
lid werkredaktie Roos in de Vuist; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist. 

Taak : bibliotheek en dokumentat.ie; 
en namens de W.B.S. : 
lid personeelsvertegenwoordiging partijbureau; 
lid Korte Termijn Staf partijbureau. 
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Bijlage 2 - W.B.S.-publikaties 

Wirn van Gelder De Wereld in Wanorde eigen 
beheer 

Werkgroep Grond- Grondpolitiek 
politiek een diskussienota 

Verslag konferentie De Wereld in 
\\lanorde 

Verslag studiedag Kontourennota 

Ton Verberne 

Menno Walters 

Kanten van de kabel 

Kollegevorming en 
Polarisatie 

De aanhoudende zorg van Jos van 
Kemenade 

Th. van Tijn e.a. De Rooie Familie 

W.C. Vierhout 

Werkgroep Onder
wijs 

Paul Friese 

Het Gevecht om de 
Colleges 

Onderwijs en vorming 
in de toekomst 

Socialistisch 
woonbeleid 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

Trommel 

Trommel 

Trommel 

Kluwer 

Kluwer 
Kluwer 

Prijs 

7,50 

5,00 

uit
verkocht 

3,50 

4,00 

7,50 

9,75 

13,90 

7,50 

11,50 

15,50 

'Eigen beheer-uitgaven' Z1Jn te bestellen via gironummer 
3479700 t.n.v. P.V.D.A.-Pers met vermelding van titel. 
'Trommel-uitgaven' zijn te bestellen via gironummer 
34353 t.n.v. De Trommel in Aktie met vermelding van titel. 
'Kluwer-uitgaven' zijn te bestellen via postbus 23 
te Deventer. 
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STICHTING VORMINGSWERK P.V.D.A, 

VOORWOORD 

In het vorig jaarverslag hebben wij ons als nieuwe stich
ting gepresenteerd. We vestigden de aandacht op de verde
re uitbouw van het vormingswerk in de partij, mogelijk ge
maakt door overheidssubsidie. We trokken twee nieuwe mede
werkers aan om aan de beide prioriteiten: vormingswerk 
met de Rooie Vrouwen en vormingswerk in gewesten en afde
lingen ruime uitvoering te kunnen geven. We stalden onze 
goede voornemens uit. 
De goede voornemens werden plannen, aktiviteiten, die de 
nieuwe stichting wat meer handen en voeten hebben gegeven. 
We hoorden vaak: de S.V.P. wat is dat voor een klub? An
deren suggereerden dat de S.V.P. tot wonderen in staat zou 
zijn. 
Enfin, staf en bestuur timmerden aan de weg, voorzichtig 
en niet te opvallend, want je moet kunnen vallen en op
staan in de aanloopfase. Dit jaarverslag heeft een voor
lopige vorm. In volgende jaren hopen wij met een uitge
breider evaluatieverslag te komen. 
Twee zaken hebben centraal gestaan de afgelopen periode: 
Ten eerste werd een aantal nieuwe aktiviteiten en kursus
sen ontwikkeld, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan 
het werken in de partij-afdeling. 
De drempelkursus en in de afdelingen zelf georganiseerde 
scholingsbijeenkomsten vormen daarvan voorbeelden. 
Verder werd een poging ondernomen om voor raadsleden in 
de eigen regio weekenden op te zetten. Het gedecentrali
seerde werk kreeg op deze wijze langzaam maar zeker vorm, 
naast de reeds bestaande aktiviteiten. We realiseren ons 
dat we nog in een beginfase zitten. Het scholingswerk in 
de partij zal vooral gedragen moeten worden door het 
plaatselijk en gewestelijk kader. Vanuit het bureau zullen 
wij daarbij adviserend en ondersteunend moeten werken. 
We zijn ons bewust dat het scholingswerk niet vanuit 
"Amsterdam" kan worden uitgevoerd, maar ter hand moet 
worden genomen door de scholingskommissies in het land. 
Wij zijn voornemens om regelmatig ontmoetingsbijeenkomsten 
te beleggen voor leden van deze scholingskommissies waar
aan door staf en bestuur van de S.V.P. wordt deelgenomen. 
Voor verdere informatie leze men het aktiviteitenverslag. 
Al denkend en pratend over vormingsaktiviteiten in de par
tij, werd de behoefte aan een wat duidelijker plaatsbepa
ling van het vormingswerk t.o.v. het overige partijwerk 
groter. Dit leidde tot de tweede grote klus van de afgelo
pen periode: het opstellen van een beleid3notitie. Zo'n 
stuk komt niet uit de lucht vallen. Vele notities en.dis
kussies gingen eraan vooraf. De staf en het bestuur hebben 
er lang en grondig aan gewerkt. We vonden dat noodzakelijk 
en zinvol. Noodzakelijk om de richting te bepalen waarin 
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het werk van de stichting zich moet gaan begeven. Een lijn 
uit te zetten, waaraan niet alleen staf en bestuur houvast 
hebben, maar ook degenen met wie en voor wie we ons werk 
doen. Ook noodzakelijk om de vrij plotseling ontstane stich
ting (t.g.v. het verkrijgen van overheidssubsidie per 1-1-
'75) een herkenbare plaats te geven in het totale partijge
beuren. Zinvol omdat het plezierig en nuttig is met staf, 
bestuur en andere betrokkenen de gèdachten over .wat je nu 
eigenlijk wilt en kunt doen, te scherpen. We hebben vastge
steld dat onderstaande uitgangspunten niet voor de eeuwig
heid kunnen gelden. Werken binnen een partij die wil aan
sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en daaraan 
mede politieke richting wil g.~ven, betekent dat je bewege
lijk moet blijven op alle hieronder verder omschreven on
derdelen. Als doel van ons werk hebben we vastgesteld: het 
begeleiden en ondersteunen van het politiek en organisato
risch funktioneren van leden en kiezer van de P.v.d.A., 
d.w.z. hen helpen bij het nastreven van maatschappelijke 
veranderingen, waarvoor ook de P.v.d.A •. kiest. Ideologisch 
sluiten we ons aan bij doelstelling en programma van de 
P.v.d.A. Aansluitend bij de diskussie in onze partij over: 
het wegblijven van onze traditionele aanhang versus de op
komst van jonge intellektuelen: het omgaan met elkaar in 
partijgenootschappelijk verband, zal de aandacht van de 
S.V.P. vboral gericht zijn op de kwaliteit van de partici
patie. Optimale deelname aan het politieke en organisato
rische werk van de partij moet met name mogelijk gemaakt 
worden voor degenen die thans onvoldoende aan bod komen. 
Onze hulpmiddelen hiervoor zijn beperkt en liggen grofweg 
in de sfeer van voorlichting, bewustwording en aktie. We 
zullen ze zoveel mogelijk gebruiken om ondersteuning te 
geven aan degenen die de meeste moeite hebben met of het 
minst in staat zijn tot het formuleren van eigen politieke 
idealen, het vertalen daarvan in politiek beleid. Ook wil
len we ondersteuning bieden aan degenen die bestuurlijk en 
organisatorisch bezig zijn partijbeleid te formuleren of 
uit te dragen. Dit alles vanuit onze beperkte invalshoek. 
Dit betekent o.a. dat we zullen proberen op te sporen wel
ke faktoren in partijbeleid of partijorganisatie belemme
rend werken ten aanzien van die politieke participatie, op
dat ze worden weggenomen. Dat betekent ook, dat we mede 
waarborgen dienen te kreëren op basis waarvan het die par
tijleden en kiezers mogelijk wordt mee te doen, die we re
kenen tot onze natuurlijke achterban en die thans onvoldoen
de aan bod lijkante komen. En dat betekent - tenslotte -
dat we degenen die verantwoordelijk zijn in de partijorga
nisatie voor het vormgeven en mogelijk maken van het poli
tieke meedoen van leden en kiezers, met de ons ter beschik
king staande middelen, ondersteunen of begeleiden. Deze uit
gangspunten zullen we voor ogen houden bij het ontwikkelen 
van verdere aktiviteiten het komende jaar. We hopen dat 
ieder die de partij een warm hart toedraaqt en er zich voor 
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verantwoordelijk voelt -op welk niveau dan ook- zich mede 
hiervoor inzet. We kunnen het niet alleen af. 

STAF 

Op het bureau van de S.V.P. werken vier medewerkers. Hoewel 
zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor voorbe
reiding en begeleiding van het vormings- en scholingswerk, 
is er een onderlinge taakverdeling. Grofweg ziet deze er 
als volgt uit: 
Jan van Bergen (koördinatie, financiën, raadsleden, alge

mene internaatskursussen) 
Dinie Melton (vormingswerk Rooie Vrouwen, vanaf 1-10-1976 

voor 4/5 in dienst) 
LiaSnijders (administratie, dokumentatie, archief,V.S.O.) 
Wim Bos (vormingswerk in afdelingen en gewesten, aktie-

werk) 
Wekelijks vonden stafvergaderingen plaats, waar de voort
gang van het werk, de subsidie en adviesaanvrage uit de 
partij, de beleidsdiskussie en de ontwikkeling van nieuwe 
aktiviteiten hoofdpunten van gesprek vormden. 

BESTUUR 

In de periode 1975/1976 maakten onderstaande partijgenoten 
deel uit van het bestuur: 
- dhr. E. van den Brink, direkteur Nationale Kommissie 

voor Ontwikkelingssamenwerking (voorzitter); 
dhr. L. Velders, personeelschef (sekretaris/penningmees
ter) ; 
mw. J. Bakker, direktrice "De Bern" (vice-voorzitter); 
dhr. F. Buurmeijer, lid partijbestuur; 
mw. c. Dales, agogisch adviseur; 
dhr. J. Goorhuis, kursusleider; 
dhr. W. Gortzak, direkteur W.B.S.; 
dhr. G. Heyne den Bak, partijsekretaris; 
dhr. A. Kranendonk, kursusleider; 
mw. W. Velders-Vlasblom, wethouder; 
dhr. J. v.d. Woord, personeelschef; 
mw. M. Wüthrich, sekretaris Rooie Vrouwen; 
dhr; w. v.d. Zandschulp, lid partijbestuur. 

Het dagelijks bestuur, dat vijfmaal bijeen kwam werd ge
vormd door: E. van den Brink, L. Velders, J. Ba~ker en 
F. Buurmeijer. Het voltallige bestuur vergaderde viermaal 
en heeft zich uitvoerig beziggehouden met het vaststellen 
van de beleidsnotitie en het uitwerken van de gestelde pri
oriteiten in het vormingswerk binnen de partij. 
Tussen staf en bestuur is op een plezierige manier hieraan 
samengewerkt. Het dagelijks bestuur hield zich vooral 
bezig met het doorspreken van de verschillende aktivitei
ten en werkterreinen van de stafleden en de voorbereidin
gen van de algemene bestuursvergaderingen. 
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AKTIVITEITEN 1 OKTOBER 1975 - 1 OKTOBER 1976 

~~~~~~-~~~~~~~~EE~!!i~~-~~-E2!!~!~~~-Y2~!~s_l~Q~YQt 
Deze tweejarige kursus van in totaal 16 weekenden bevat 
een inleiding in de ekonomie en sociologie en behandelt de 
verschillende geestelijke stromingen, van waaruit de poli
tieke partijen zijn ontstaan: katholicisme, calvinisme, 
marxisme, kommunisme, liberalisme en socialisme. Verder 
komen door kursisten zelf gewenste aktuele maatschappelijke 
en politieke onderwerpen aan de orde. 
Bij de Arbeidersgemeenschap der Woodbroekers in Bentveld 
en in Kortehemmen en op vormingscentrum De Born werd met 
eerstejaars gestart, totaal + 60 kursisten. 
Wij hebben ons afgevraagd of-de kursus niet te zeer op zich 
zelf staat en er dus eigenlijk nauwelijks enige nawerking 
vanuit gaat voor het werken in de afdeling. Daarnaast blij-
ken de inleiders niet altijd te voldoen. Mede aan de 
hand van vragenlijsten aan kursisten zullen we over doel 
en opzet van deze kursus verder van gedachten wisselen. 

~!~~~~~!~:-~ll-Y~~g~~~~t~~~~!~~ 
Deze kursus bestaat uit 3 weekenden en bevat een intensieve 
oefening in het gesprek, de diskussie en de besluitvorming. 
Inzicht en vaardigheid in doelmatige kommunikatie wordt be-. 
oogd. Zowel op Kerk en Wereld als op De Born vond deze-kur
sus plaats. 

~~~~~~~~~~~ 
Het betrof hier een nieuwe kursus, bestaande uit 2 weeken
den, voor afdelingsbestuurders. Er is met name gesproken 
over het politiek en organisatorisch runnen van afdelingen. 
Aan de hand van tevoren gestelde vragen konden de deelne
mers invloed uitoefenen op het programma. Een van de posi
tieve kanten vond ~en de geboden gelegenheid om vanuit de 
verschillende afdelingen ervaringen uit te wisselen. 
Een kursus werd op De Born geven en een in Kortehemmen. 

~~~~~~-Y22~-2~~~~~~~~~~~ 
Al weer vele jaren ziet de partij ombudswerk als een be
langrijke aktiviteit. Een ombudsteam bestaande uit Tweede 
Kamerleden en de landelijke ombudsmedewerker houden zich 
met de begeleiding van de vele ombudsmannen en -vrouwen in 
het land bezig. Scholing van nieuwelingen en vervolgkur
sussen voor reeds werkzame ombudslieden blijken steeds in 
een behoefte te voorzien. Leren.met andermans problemen om 
te gaan is niet zo eenvoudig. Toch is dat juist de taak van 
de ombudsmedewerkers en vervullen zij om die wijze een be
langrijke schakel tussen de burger die vastgelopen is en de 
instantie of partij die betrokkene kanjhelpen. Om hen bij 
dit werk te steunen, werden 3 weekénden gehouden. 
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~~E2~22~~-Y92E-Eèè~2!~~~~ 
Aangezien we de laatste jaren een afnemende belangstelling 
voor landelijk georganiseerde weekenden hebben gekonsta
teerd, met name onder raadsleden, hebben we gezocht naar 
een andere aanpak. Wij bleven uitgaan van weekendkursussen, 
aangezien de te bespreken problemen en de wijze van werken 
zich niet lenen voor avondbehandeling. 
we hebben geprobeerd na te gaan waaraan men het meeste be
hoefte had in de regio zelf en hebben vervolgens de kursus
sen in die regio's gepland. Samen met een vertegenwoordi
ger van de landelijke Sektie Gemeente, Gewest en Provincie 
hebben we over de kursusinhoud overlegd met de regionale 
vertegenwoordigers. Ook voor deze laatsten bleek het niet 
eenvoudig aan te geven met welk thema we in een grote be
hoefte zouden voorzien. 
Uiteindelijk kwam een planning tot stand van twee weeken
den voor elk van de vijf vastgestelde regio's. Tussen 
haakjes het aantal deelnemers. 
Regio Noord Holland: Verstedelijking (20) 

Welzijnsbeleid (40) 
Regio Zuid Holland en Zeeland: Ruimtelijke Ordening (23) 

Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling (10) 
Regio Groningen, Friesland en Drente: Politiek funktioneren 

in de raad (-), Ruimtelijke Ordening (-) 
Regio Overijssel, Gelderland en Utrecht: Meerjarenbegroting 

(18), Politiek funktioneren in de raad (24) 
Regio Brabant en Limburg: Politiek funktioneren (21) 

Onderwijs (23) 
Het aantal deelnemers aan deze regionale bijeenkomsten was 
absoluut gezien redelijk, maar in verhouding tot het poten
tieel aantal deelnemers matig. De twee weekenden in de re
gio Groningen, Friesland, Drente gingen niet door wegens 
gebrek aan belangstelling. 
Nu moet aan bovenstaande onmiddellijk worden toegevoegd dat 
er in de regio's door de besturen zelf van tijd tot tijd 
themabijeenkomsten over regionale problemen worden georga
niseerd, waaraan men eerder blijkt deel te nemen dan aan de 
wat breder opgezette weekenden. Wij hebben dit seizoen ook 
weer enkele weekenden gèorganiseerd, waaraan mên uit het 
hele land kon deelnemen: vergadertraining voor raadsleden 
(18), gemeentefinanciën (20) en gezondheidszorg (15). 
In nabesprekingen met bestuursleden van de S.G.G.P. is naar 
voren gekomen dat weekenden toch een te zwaar beslag zouden 
leggen op raadsleden. Bovendien acht men de behoefte aan 
regionale themabijeenkomsten op avonden of op zaterdag be
ter te realiseren. Landelijke kursussen over algemene on
derwerpen als gemeentefinanciën, vergadertraining e.d. 
blijft men wel noodzakelijk vinden. Daarnaast zal meer ge
tracht worden gewestelijke bijeenkomsten te beleggen. 
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~~~!~'!!~!:~ 
Gedurende het afgelopen jaar werd de aktiekommissie door 
het partijbestuur opgeheven. Redenen: de verschillende 
aktiegroepen zoals huurombudswerk, bedrijfsdemokratisering, 
enz. funktioneren nagenoeg zelfstandig: daarnaast wordt 
vaak een beroep gedaan op het DB als het gaat om financië
le, organisatorische of politieke ondersteuning. Besloten 
werd om het DB van de partij de rol van de vroegere aktie
kommissie te lat~n overnemen, mede vanwege de grotere ver
gaderdichtheid. 
Vanuit de S.V.P. is 1/3 mankracht beschikbaar voor het ak
tiewerk (Wim Bos). Deze is in het verslagjaar vooral aan
gewend ter ondersteuning van de werkgroep bedrijfsdemokra
tisering. De S.V.P. vertegenwoordiger heeft met name mee
gewerkt aan het opzetten van regionale bijeenkomsten en 
het tot stand brengen van een zogeheten "werkboekje", ter 
voorbereiding van het partijstandpunt over het wetsontwerp 
ondernemingsraden-nieuwe-stijl. 
Daarnaast heeft Wim Bos meegewerkt aan een werkboekje 
grondpolitiek om de diskussie in de partij over de wetsont
werpen gebruikswaarde en voorkeursrecht te begeleiden. 

~~E~SE~~E-'!!~E~~~~~-j~~g~;:~~ 
De bestaande werkgroep, die tot doel had een systeem van 
P.v.d.A. gastsprekers op te zetten voor werkende jonger~n 
in hun onderwijssituatie, ging voort met haar werkzaamhe
den. In de loop van het verslagjaar werd vanuit de S.V.P. 
Wim Bos aan de werkgroep toegevoegd en trok Jan van Bergen 
zich terug. 
De werkgroep heeft zich vooral beziggehouden met de opzet 
van een informatiemap, bedoeld voor de gastspreker. Daar
naast werd gepoogd via publikatie in de partijpers gast
sprekers te werven. In mei 1976 werd een studiedag belegd, 
waar de werkgroep ên de aangemelde gastsprekers (+ 15 per
sonen) aanwezig waren. Besloten werd o.a. het pro]ekt in 
het najaar van 1976 opnieuw te starten. 

~~g!~~~!EE~SE~ë~~~!~~!~ 
Elders in het jaarverslag van de partij vindt u een uitge
breider verslag hierover. Wat de S.V.P. betreft, kunnen we 
hier volstaan met de vermelding dat de diskussie in de af
delingen over een nieuw beginselprogramma is doorgelopen. 
Alle afdelingen en diskussiegroepen kregen de samengebun
delde reakties op de diskussienota, samengesteld door de 
beginselprogramkommissie onder de hoopgevende titel: 
Beginselen als het ware .••.• In een begeleidende brief 
hebben we de afdelingen aangespoord met de diskussie over 
onze beginselen bezig te blijven ook na deze eerste diskus
sieronde.Via de P.K. ontvingen de leden het koncept van de 
beginselprogramkommissie ter bespreking in de afdeling. Aan 
diskussienota, begeleidingsartikelen en extra partijkrant-
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pagina's leverde de S.V.P. financiële ondersteuning. Ook 
de weekenden op vormingscentra van de programkommissie kon
den door de s.v.P. worden gesubsidieerd. 

~~E~9E~~E-Y~!~~~~!~Y~~~!~9 
Deze aktieve werkgroep {waarvan elders een uitgebreider 
verslag) hield zich ook het afgelopen seizoen weer bezig 
met de begeleiding van huurornbudslieden in de partij. 
Daarnaast werden diverse landelijke en regionale diskussie
bijeenkomsten belegd over de huren, woningbouw, grondpoli
tiek e.d. Waar mogelijk hebben we geadviseerd bij de opzet 
van e.e.a. en gaven we financiële ondersteuning. 

~E~~~~~~~!~9E~~E 
Begin rnaart werd o.a. de S.V.P. uitgenodigd voor een ge
sprek over een op te zetten experiment in êên van de 
P.v.d.A.afdelingen. De ideeën waren geleverd door de pre
sentatiegroep. Gezien onze eigen plannen m.b.t. vorming en 
scholing voor afdelingen, kostte het enig passen en meten 
om een juiste werkvorm voor het experiment te vinden. Be
sloten werd dat de S.V.P. in de pérsonen van Dinie Melton 
en Wim Bos in een z.g. begeleidingsgroep haar bijdrage zou 
leveren. In een latere fase werd als doelstelling van het 
experiment uiteindelijk vastgesteld: 
- toeneming van het kwantitatieve aandeel van lager betaal

den en lager geschoolden aan het afdelingsleven: 
- verbreding van. het werkterrein van de afdeling of uit

breiding en intensivering van kontakten met aanverwante 
groepen: 

- het stimuleren en verbeteren van deelneming van de afde-
ling aan landelijke besluitvormingsprocessen. 

In het kader van de Tijdelijke Arbeidsplaatsen Regeling, 
werd per 1 oktober 76 Hans Osterloh aangetrokken, die de 
praktischeuitvoeringvan het projekt- ondersteund door de 
begeleidingsgroep - ter hand zou nemen. 
De afdeling Bleiswijk werd geschikt bevonden om te dienen 
als plaats waar het experiment doorgang zou vinden. 

DE S.V.P. IN RELATIE TOT ANDERE AKTIVITEITEN 

!~-~!~E9!_~~~~~~~-ê~!~~~!~9 
Samenwerking met de W.B.S. vond met name plaats met betrek
king tot raadsleden. Met de Sektie Gewest, Gemeente en Pro
vincie werden kursussen voor raadsleden voorbereid. Soms 
bleek het moeilijk de juiste inleiders te vinden voor deze 
kursussen. Ook het W.B.S. deskundigen-register biedt in 
dit opzicht onvoldoende belangstellenden. 

~~-Y~E~~!g!~g_y~~E-ê~~!~!!ê~!ê~~~-QEY~~9!~g 
In 1973 werd de werkgroep progressieve opvoeding opgericht. 
Van meet af aan is de sektor vorming nauw bij voorberei
ding en begeleiding betrokken geweest. De toer~alige partij 
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voorzitter André van der Louw zag hierin de mogelijkheid 
Rooie Familie en A.J.C. herinneringen opnieuw gestalte te 
geven. Er werden in de loop der jaren enkele bij-
eenkomsten georganiseerd, waaraan ouders en onderwijzers 
deelnamen. Plannen groeiden voor de oprichting van een 
vereniging. Interne verdeeldheid, het ontbreken van een 
weldoordachte doelstelling en werkwijze, overspannen ver
wachtingen van de partijtop en externe beïnvloeding waren 
oorzaken van het niet tot stand komen van de geplande 
stichting. Niettemin bleef gedurende h~t verslagjaar een 
kleinekernaktief, met als resultaat de oprichting van de 
Vereniging voor Socialistische Opvoeding op 10-4-1976. Met 
beperkte financiële en organisatorische ondersteuning bleef 
ook de S.V.P. hierbij betrokken. Met name enkele vormings
dagen werden door ons mede voorbereid. 

ê!!2~!!~~-~~E~~E~~~~E~~~~~~ 
Deze organisatie, in het leven geroepen door de politieke 
partijen en gesubsidieerd door CRM, houdt zich bezig met 
het uitgeven van schriftelijke kursussen op politiek en 
maatschappelijk gebied. Ook de P.v.d.A. zorgt voor een 
belangrijke afname van een aantal kursussen. 
Het bestuur bestaat hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers 
van politieke partijen; namens de P.v.d.A. maakt Jan van 
Bergen deel uit van het bestuur. 
In het bestuur is een begin gemaakt met besprekingen over 
de uitbouw van de Stichting tot een landelijk service cen
trum voor politieke vorming. Uiteraard kan ook het vormings 
werk van politieke partijen hiervan gebruik gaan maken. 

VORMINGSWERK ROOIE VROUWEN 

!~!~!~!~~ 
De Rooie Vrouwen willen in de partij aktiever hun stem la
ten horen en invloed uitoefenen op de politieke besluit
vorming. Tegelijkertijd is het een grote zorg om aan de 
integratie op een zodanige manier vorm te geven dat die 
integratie niet kritiekloze aanpassing betekent. Het is 
nodig dat mannen en vrouwen op gelijkwaardige basis in de 
politiek aktief kunnen zijn. Pas daarna kan er van ge
lijke invloed sprake zijn, niet daarvoor. Vorming en 
scholing zijn belangrijke middelen om aan dit doel te wer
ken. 

~!~~~~-~~!~!~~~!!~~~~ 
In het vroege najaar van 1975 is er vanuit de Rooie Vrou
wen de vraag gesteld of de S.V.P. funktionaris voor het 
Rooie Vrouwen vormingswerk de drempelkursussen wilde gaan 
koördineren. Behalve de drempelkursussen werd er voor veel 
zaken van het Rooie Vrouwenwerk een beroep gedaan op de 
S.V.P., zoals: 
- organisatie en voorbereiding Rooie Vrouwendagen; 
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- voorbereiden en bijwonen van vormingskursussen op De 
Born; 
advisering en ondersteuning van Rooie Vrouwengroepen in 
het land. 

Een duidelijke struktuur voor het werk was er (nog) niet, 
de vragen om ondersteuning en meedenken waren incidenteel. 
In de nieuwe organisatiestruktuur van de Rooie Vrouwen 
worden diverse taken gedelegeerd aan werkgroepen om de 
landelijke kerngroep te ondersteunen en te adviseren. 
Om ophetwerken in deze nieuwe struktuur zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn, werden in het verslagjaar de 3 werk
groepen politiek, aktie en vorming ingesteld. Vanaf 3 fe
bruari 1976 is de werkgroep vorming regelmatig bij elkaar 
gekomen, waardoor het werken vanuit de S.V.P. met de Rooie 
Vrouwen ook uit de incidentele sfeer is gekomen. 
In de werkgroep vorming heeft de S.V.P.medewerkster q.q. 
zitting. In de praktijk betekent dit dat ze, evenals de 
andere werkgroepsleden, de wensen vanuit het veld in de 
werkgroep kan inbrengen, adviezen uitwisselen, plannen 
doorpraten, kortom: de werkgroep maakt samen met de S.V.P. 
medewerkster het beleid, werkt het uit en legt dit ter 
goedkeuring voor aan het hoofdbestuur dat de eindverant
woordelijkheid heeft. 
Voor de S.V.P. medewerkster geldt daarbij dat ze in haa~ 
funktioneren gebonden is aan de beleidsuitgangspunten van 
de S.V.P. De inhoudelijke kant van het vormingswerk moet 
getoetst worden aan de S.V.P. doelstelling en mag daarmee 
niet in tegenspraak zijn. 
Doel en taak van de 3 werkgroepen werden door het H.B. als 
volgt geformuleerd: 
- uitdenken van beleidslijnen en strategieën; 
- vooruitdenken op komende ontwikkelingen; 
- informeren en adviseren van de landelijke kerngroep; 
- informeren en adviseren van partijgenoten, gewestelijke 

en plaatselijke kerngroepen; 
- organiseren en stimuleren van het uitvoerend werk. 
Met dit "huiswerk" is de werkgroep vorming in februari aan 
de slag gegaan. In het begin zijn we vooral bezig geweest 
met het overdenken en formuleren van het doel"Wat willen 
we met vorming binnen een politieke vrouwenorganisatie en 
welke groepen willen we vooral bereiken?" 
Als resultaat werden de aktiviteiten gebaseerd op het vol
gende: 
- vorming en organisatorische scholing zijn beide nodig; 
- er moeten initiatieven worden ontplooid voor de Rooie 

Vrouwengroepen in het land en voor vrouwen die niet aan 
een drempelkursus toekomen; 

- Vroeger werd er in de groepen veel gewerkt met diskussie
materiaal uit Amsterdam; dit wordt sinds een paar jaar 
niet meer gedaan, waardoor er. in veel groepen een leemte 
is ontstaan. Met name de oudere groepen hebben behoefte 
aan diskussiestukken die in die leemte voorzien. 
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- Binnen de Rooie Vrouwenbeweging bestaan (zoals overal) 
verschillende opvattingen over doel en richting van het 
Rooie Vrouwenwerk. Naast organisatorische scholing i.v.m. 
de nieuwe struktuur, zal daarom ook veel aandacht besteed 
worden aan de inhoudelijke kant van het Rooie Vrouwenwerk. 

Qr~~E~!~~E2~22~~ 
Het koördineren van de drempelkursussen heeft het afgelopen 
jaar veel tijd.gevraagd. Aan sommige groepen werd vooraf 
informatie gegeven over de drempelkursus, zodat men met wat 
meer gerichte verwachtingen kon beginnen. 
Voor een kursus die een paar maanden duurt en waarvoor je 
o.a. 2 x een lang weekend naar een vormingscentrum gaat, 
bleek dat wel nodig. Omdat het aantal drempelkursussen werd 
uitgebreid tot tien, was het voor het vormingscentrum De 
Born niet langer mogelijk om voor 10 groepen de weekends 
te begeleiden. Er werden daarom kontakten gelegd met het 
vormingscentrum Vredeveld te Zeegse (Drente) en met de 
volkshogescholen Olaertsduyn te Rockanje en Noord Brabant 
te Oisterwijk. 
Het zoeken van leidsters, de ondersteuning en begeleiding 
van nieuwe leidsters en het incidenteel optreden als infor
mante vormden de hoofdmoot van de koördinatie rond drempel 
kursussen. In de volgende afdelingen en gewesten werd er 
een opgezet: 
Gewest: Noord Holland Zuid 

Amsterdam 
Rotterdam 
Utrecht 

Afdeling: Roermond 
Zutphen/Apeldoorn 
Steenwijk/Emmeloord 
Deventer 
Roozenburg/Maassluis 
Delft 

De drempelkursussen hebben hun bestaansrecht bewezen. Ze 
hebben vrouwen gestimuleerd om metterdaad aktief in de 
partijafdelingen mee te werken. De training van de groep 
leidsters werd verder uitgebouwd. 

Verder waren er in het verslagjaar initiatieven voor kursus
sen en' thema-avonden van plaatselijke Rooie Vrouwen of van 
de gewestelijke kerngroepen. Bij alle werd ondersteuning 
verleend, financieel en/of advies m.b.t. de opzet en inhoud 
van de vormings- en scholingsaktiviteiten. Het voert te ver 
om deze hier allemaal te noemen. Ze varieerden van een in
cidentele thema-avond (vaak over de abortuswetgeving) tot 
komplete kursussen over de vrouw in de politiek (Rooie 
Vrouwen gewest Friesland). 
De S.V.P. funktienaresse heeft verder sinds september 1975 
meegedaan in de werkgroep die de Rooie Vrouwendagen heeft 
voorbereid. Zo werd de voorbereidingsdag geleid voor de 
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diskussieleidsters voor de Rooie Vrouwendag "Zo zijn we 
niet getrouwd" op 13 december 1975. 
Hoewel De Born niet alle drempelkursussen voor haar reke
ning heeft kunnen nemen, zijn de kursussen voor plaatselij
ke en gewestelijke kontaktvrouwen wel op De Born gehouden, 
evenals het weekend voor het hoofdbestuur. De S.V.P. was 
aktief betrokken bij de voorbereiding van deze kursussen, 
nam aan sommige deel, evenals aan de nabespreking. 
Verder werden er regelmatig H.B. vergaderingen bijgewoond 
en werd deelgenomen aan een voorbereidingsgroepje voor het 
nieuwe diskussiestuk. In het afgelopen jaar werd tevens al 
wat voorbereidend werk gedaan voor de z.g. basiskursus. 
Deze kursus bestaat uit vijf bijeenkomsten in de plaats 
zelf en is bedoeld voor vrouwen die niet aan een drempel
kursus toekomen, b.v. omdat twee weekends van huis voor 
veel vrouwen een onoverkomelijke moeilijkheid is. 

DE S.V.P. IN GEWESTEN EN AFDELINGEN 

Zoals in de inleiding reeds gezegd, heeft de S.V.P. een 
serieus begin gemaakt met het leggen van prioriteit bij 
het vormingswerk in het land, dicht bij de leden en kie
zers. D.w.z. dat we met al onze diskussies, plannen en ak
tiviteiten proberen uit te gaan van de vraag: wat gebeurt 
er in de partij-afdeling, wie zijn daar bezig, hoe wordt 
er gewerkt en hoe kunnen wij vanuit de invalshoek van het 
vormingswerk daarbij tot steun zijn. 
Op De Born en in Kortehemmen organiseerden wij voor het 
eerst een kursus voor afdelingsbestuurders. Het programma 
werd hoofdzakelijk gevuld door de inbreng van de afdelings
vertegenwoordigers zelf: hun ervaringen, ideeën, aktivitei
ten waren interessant en bruikbaar genoeg om bij stil te 
staan. Toch kregen we de indruk dat ook hier de weekenden 
een drempel vormen voor deelname op grote schaal. Geduren
de het verslagjaar is dan ook gewerkt aan een opzet voor 
een introduktiekursus voor het afdelingswerk, welke in de 
regio op vier avonden kan worden opgezet. In het nieuwe 
seizoen zal hiermee worden gestart. 
Ook is een start gemaakt met het maken van een informatie
pakket voor nieuwe afdelingsbestuurders. Dit omdat gebleken 
is dat veel nieuw gekozen afdelingsbestuurders niet of nau
welijks op de hoogte zijn var.c de taken die van hen verwacht 
worden. 
Wat de scholing van leden betreft, is met name geprobeerd 
extra aandacht te geven aan de vrouwelijke leden. De z.g. 
drempelkursus bleek in een grote behoefte te voorzien (zie 
blz. 10) 
Het is ons duidelijk dat scholingsbijeenkcmsten in afdelin
gen door leden zelf of een plaatselijke scholingskommissie 
zullen moeten worden opgezet en uitgevoerd. Alleen zij zelf 
kunnen aangeven waar de behoefte ligt, wat er geboden moet 
worden en hoe de opvang daarna in het partijwerk het best 
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gerealiseerd kan worden. Vanuit de landelijke S.V.P. hebben 
we t.a.v. dit laatste geprobeerd waar mogelijk steun te 
bieden. Soms dacht een van ons mee bij de voorbereiding 
van zo'n gewestelijk of plaatselijk scholingsprogramma, in 
vele gevallen subsidieerden we deze aktiviteiten en in weer 
andere gevallen konden we sprekers en materiaal leveren of 
suggesties daaromtrent doen. 
We hebben een begin gemaakt met een kursus aanbod, welke in 
de afdeling zelf door een plaatselijke scholingskommissie 
kan worden georganiseerd. Ook hiermee hopen we geïnteres
seerde leden en kiezers te helpen aktief mee te denken en 
praten over zaken die op dit moment volop de aandacht heb
ben. 
Het komende seizoen hopen een aantal afdelingen te starten 
met de eerste kursus in deze serie, over ekonomie. 

Ten behoeve van de afdelingen werd een model-enquete ont
worpen. Met behulp van deze model-enquete kunnen afdelings
besturen een inzicht krijgen in de wensen en verlangens van 
hun leden. 
Daarnaast werd een handleiding onder de titel "Het werkplan 
in de P.v.d.A-afdeling"ontwikkeld. De nota vond zijn oor
sprong in de eerdergenoemde weekends voor afdelingsbestuur
ders. Tijélens deze weekends werd veelvuldîg opgemerkt dat 
het voor een afdeling moeilijk is een eigen beleid-te~oeren 
omdat van binnen en buiten de partij aan de afdelingen ver
plichtingen worden opgelegd. De nota wil een hulp zijn om 
tot dat eigen beleid te komen. De achtereenvolgende fasen 
die daartoe moeten worden doorlopen zijn: 

a. Het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke pro
blemen die gelden voor de plaats waar de afdeling ge
vestigd is. 

b. Het vaststellen van de feitelijke situatie van de afde
lingnaar opbouw van het ledenbestand en aktiviteiten. 

c. Het bekend zijn met de verwachtingen die vanuit het ge
west en partijbestuur t.o.v. àe afdeling zijn uitgespro
ken (bijv. aan de hand van de bestaande werkschema's.) 

d. Het vaststellen van de prioriteiten van al die zaken die 
de afdeling zou willen aanpakken. 

e. Het opstellen van het werkplan van de afdeling, uitgaande 
van het beschikbare kader en de bestaande financiële 
middelen. 
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EVERT VERMEER STICHTING 

Het verslagjaar 1975/76 was het eerste jaar waarinde Evert 
Vermeer Stichting volgens de nieuwe bestuurlijke opzet 
werkte. Als uitvloeisel hiervan en tegelijkertijd hiermee 
werden de nieuwe aktiviteiten van de EVS aangepakt. 
Het eerste doel van de Evert Vermeer Stichting is nu de le
den van de Partij van de Arbeid persoonlijk in hun eigen 
situatie te bereiken en de ontwikkelingsproblemen onderhun 
aandacht te brengen. De EVS wil vervolgens de in de ontwik
kelingsproblematiek geïnteresseerde partijleden laten deel
nemen in de me~ingsvorming en beleidsvoorbereiding binnen 
de partij. 
De aktiviteiten van de Evert Vermeer Stichting kunnen in 
drie groepen onderscheiden worden: 
1. Aktiviteiten in afdelingen en gewesten. 
2. Studiedagen. 
3. Projekten. 

1. AKTIVITEITEN IN AFDELINGEN EN GEWESTEN 

De hoogste prioriteit in het werk van de EVS werd verleend 
aan het opzetten van aktiviteiten in gewesten en afdelingen. 
Deze bestonden uit de organisatie van bijeenkomsten en het 
funktioneren van groepen. 
~~-ê!i~~~~Q~2~~~ 
Op initiatief van de gewestelijke EVS-vertegenwoordigers 
zijn bijeenkomsten georganiseerd over de rol van multinati
onals, in Gelderland over de AKZO en in Zeeland over Pêchi
ney en Montedison. Verder is de EVS-Gelderland met een 
stand aanwezig geweest op een grootscheeps opgezette Derde
Wereld-manifestatie -in Arnhem. In Rotterdam is tezamen met 
de Rooie Vrouwen een dag georganiseerd over Suriname en de 
plaats van de Surinaamse vrouw in Suriname en Nederland. 
Ook in Rotterdam is in samenwerking met het gewestelijk 
bestuur een avond gewijd aan de opvang en begeleiding van 
Surinaamse migranten. In het kader van de Spanje-aktie 
heeft de gewestelijke vertegenwoordiger in Drente een afde
lingsbijeenkomst georganiseerd met Rico Consuelo, de voor-
zitter van de P.S.O.E.Nederland. · 
ê~_Q!:Q~E~~ 
Bovengenoemde bijeenkomsten zijn bedoeld om in brede kringen 
van de partij belangstelling te vragen voor de Derde-Wereld 
problematiek. De EVS gaat er echter vanuit, dat dezebijeen
komsten vooral dan geslaagd zijn wanneer enkele deelnemers 
ook op langere termijn zich met de proble~atiek willen be
zighoude.n. Daarom probeert de EVS langs deze en andere we
gen partijgenoten (en sympathisanten van de partij) bijeen 
te brengen in een groep. Deze moet, evenals andere werkgroe
pen in de partij, een normale plaats binnen de PvdA zien te 
verkrijgen. 
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De groep kan het beleid van kabinet, fraktie en partij op 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking kritisch be
zien, agendapunten op de gewestelijke vergadering en de af
delingsvergaderingen voorbereiden, zoals de amendering van 
verkiezings- en beginselprogram en plaatselijke kwesties 
die een relatie hebben met ontwikkelingsbeleid, de partij 
adviseren over het meedoen aan akties, etc. 
Via het algemeen bestuur van de EVS, waarin de 16 geweste
lijke vertegenwoordigers zitting hebben, kunnen de werkzaam
heden van de groepen op elkaar worden afgestemd. Ook is 
hiermee een kanaal aanwezig naar de internationaal sekreta
ris en het partijbestuur, de kommissie ontwikkelingssamen
werking en de fraktie. 
Dit jaar hebben verschillende groepen in het land gedraaid. 
Duidelijk is gebleken dat de mogelijkheden voor het opzetten 
van groepen verschillen, naar gelang er sprake is van een 
landelijk of stedelijk gewest. Gaat het bij de landelijke 
gewesten in eerste aanleg om het opbouwen van een organisa
tie van kontaktpersonen in de verschillende regio's van het 
gewest, in de stedelijke gewesten kan direkter gepoogd wor
den een EVS-groep te formeren. 
De groepen die dit jaar funktioneren doen dit dan ook bijna 
allemaal in de grote steden: Amsterdam(twee groepen) ,Rotter
dam(twee groepen), Den Haag en Groningen. 
Daarnaast heeft er een groep gedraaid in de kop van Noord
Holland. Dit is geen gewestelijke groep van Noord-Holland
Noord, maar een groep bestaande uit leden en sympathisanten 
van de PvdA uit drie dicht bij elkaar gelegen afdelingen: 
Schoor!, Bergen en Warmenhuizen. Van de zeven groepen zijn 
er vier dit jaar voor het eerst van start gegaan. De EVS
groep Rotterdam, die zich bezighoudt met fondswerving (o.a. 
voor adoptie van een gezin in Zuid-Afrika) bestaat reeds 
vele jaren. Enkele jaren bestaan al de Werkgroep Buitenland 
Amsterdam en de Werkgroep Socialisme en Derde Wereld in Gro
ningen~ twee groepen die een aktieve deelname hebben gehad 
aan de beleidsvoorbereiding binnen de partij op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking .De vier nieuwe groepen hebben een 
ander karakter. In samenwerking met de Rooie Vrouwen heeft 
de EVS twee groepen kunnen formeren(Amsterdam en Rotterdam) 
die zich dit jaar hebben beziggehouden met Suriname en de 
Surinamers. De groepen deden dit aan de hand van de dokumen
tatiemap "Suriname tussen afhankelijkheid en bevrijding",een 
gezamenlijke uitgave van de Evert Vermeer Stichting,de Soli
dariteits Beweging Suriname en De Horstink. Het werk van de
ze groepen was vooral gericht op interne scholing en bewust
wording. Andere scholingsgroepen zijn ontstaan in Den Haag 
en Noord-Holland. In deze groepen is een diversiteit aan 
onderwerpen aan de orde gesteld. In Den Haag bijvoorbeeld 
de voedselvoorziening in de wereld,de EEG en de Derde Wereld, 
Vrede en Veligheid, etc. 
In Noord-Holland werd gesproken over onder meer Suriname,de 
wereldhandelsstruktuur,de internationale arbeidsverdeling en 
het probleem van de buitenlandse werknemers. 
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2. STUDIEDAGEN 

Naast de bovenbeschreven aktiviteiten heeft de Evert Ver
meer Stichting gedurende dit verslagjaar twee informatie
en diskussiedagen georganiseerd over de opvang en spreiding 
van Surinaamse Nederlanders. Gedurende 1975 kwamen er enke
le tienduizenden Surinamers naar Nederland. Dit hield ver
band met de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 
1975. De overkomst van deze -toen nog- rijksgenoten stelde 
rijk en gemeenten voor grote problemen.Velen vonden onder
dak bij familie, maar anderen moesten ondergebracht worden 
in kontraktpensions. De EVS organiseerde op 18 oktober 1975 
en op 14 februari 1976 twee bijeenkomsten, speciaal bestemd 
voor gemeentebestuurders van de PvdA over deze problematiek. 
Met de migratiestroom naar Nederland kwam de Derde Wereld
problematiek dicht bij huis. De bijeenkomsten werden belegd 
in samenwerking met de Sektie Gemeente,Gewest en Provincie 
van de Wiardi Beekman Stichting en de Werkgroep Volkshuis
vesting. Mede naar aanleiding van deze EVS-aktiviteiten 
stelde het partijbestuur van de PvdA een kommissie in, die 
een advies opstelde omtrent mogelijke oplossingen van dit 
vFaagstuk. Het niveau van en de opkomst bij deze twee bij
eenkomsten heeft het bestuur van de EVS doen besluiten te 
streven naar de organisatie van ~~n à twee studiedagen per 
jaar. 

3. PROJEKTEN 

De oudste aktiviteiten van de EVS zijn de projekten in de 
Derde Wereld. Ook dit jaar konden weer enkele projekten 
worden gesteund. Het bestuur hanteert voor de beoordeling 
van de projekten de volgende criteria: 

!.Bevorderen de projekten de demokratisering en/of de so
- ciale en politieke bewustwording -waarbij speciaal gelet 

wordt op de zelfwerkzaamheid van de mens- en/of de ekono
mische ontwikkeling, ten dienste van een socialistische 
samenleving? 

2.Bieden de projekten mogelijkheden tot feed-back? Zijn er 
-reële mogelijkheden~nwezig dat er over het projekt in

formatie (terug)komt, die een basis van diskussie (en 
wellicht aktie.) kan vormen voor plaa.tselijke of regionale 
groepen? 

3.Komen de projekten niet in aanmerking voor subsidiëring 
- bij de overheid; zijn er geen andere o"rganisaties, bijv. 

niet verbonden aan politieke partijen, die de projekten 
willen ondersteunen? 

De volgende projekten werden financieel gesteund: 
- Boerenkonfederatie "Pedro Aquirre Cerda 11 in Chili via de 

Beheersraad Strijdfonds Chili (f 5000,-) 
- Steun aan he:t uitbrengen van, de film 11 S,ierra de Teruel 11 

door Cineclub (f 2500,-) 
- Zuidelijk Afrika Kongres (f 1000,-) 
- Onderwijsprojekt in Morogoro (Tanzania) (f 3700,-) 
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Enkele ingediende projekten waren aan het einde van het ver
slagjaar nog in onderzoek, zodat ze hier hog niet vermeld 
staan. 
Uiteraard bleven "De Vrienden van Mayflower" ook dit jaar ak
tief. Weer werd f 35.000,- bij elkaar gebracht. De overgang 
van de Mayflowerschool van Tai Solarin in handen van de Ni
geriaanse overheid kan leiden tot een heroverweging van het 
projekt. Exakte besluiten hieromtrent zijn nog niet genomen. 
Ook dit jaar was mevrouw S.Sixrna-van Dok weer de stuwende 
kracht achter ·"oe Vrienden van Mayflower". 

êE~!!i~=~~H~_!2.7.§. 
In het kader van de Spanje-aktie 1976, georganiseerd rond 
1 mei door de PvdA,hebben de Evert Vermeer Stichting en de 
FJG, een informatiemap uitgegeven. Beide organisaties beslo
ten hiertoe om de informatie over de situatie in Spanje, 
die d.m.v. publikaties van de PvdA werd gegeven, zoveel mo
gelijk aan te vullen. 

FINANCIEN 

De Evert Vermeer Stichting kon Z1Jn aktiviteiten uit drie 
bronnen financieren. De PvdA draagt bij door de bureau- en 
huisvestingskosten van de EVS voor haar rekening te nemen. 
Verder heeft het partijbestuur op zich genomen de-erKende 
gewetensbezwaarde militaire dienst, die bij de EVS werkt, 
te financieren. Ook de gewesten dragen hun steentje bij in 
de vorm van een reiskostenvergoeding van het gewestelijk be
stuurslid. De Evert Vermeer Stichting wordt met ingang van 
1 januari 1976 gesubsidieerd door de Nationale Kommissie 
Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking, 
vooral voor het werk in de gewesten. Een belangrijke finan
cieringsbron wordt gevormd door de bijdragen van de indivi
duele partijleden. Bij de donateursaktie van oktober 1975 
hebben velen zich opgegeven als donateur. 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Aan het einde van 
van de EVS er als 
voorzitter 
sekretaris 

penningmeester 

leden 
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het verslagjaar 1975/76 zag het bestuur 
volgt uit: 
J.C. Koning (benoemd door de partijraad) 
H.v.d.Bergh (als internationaal sekreta-

ris van de PvdA) 
J. Kieboom-Akkerman (benoemd door de par-

tijraad) 
G.J.Heyne den Bak (als algemeen sekreta
ris van de PvdA, tevens lid van het dage
lijks bestuur), 
Th. Sandstra (voor Groningen), 
G. de Jong (voor Friesland), 
E. van Dinteren (voor Drente,tevens lid 
van het dagelijks bestuur) , 



Verder waren lid 
zetel 

M.Hemelt(voor Overijssel), 
G.Lems(voor Gelderland), 
M.van Zandbergen-van Michelen(voorUtrecht) 
S. Eggers(voor Noord-Holland-Noord), 
H.Biersteker(voor Noord-Holland-Zuid) 
K.J.Doornbos(voor Zuid-Holland), 
P.Korstanje(voor Zeeland), 
A.van der Graaf(voor Noord-Brabant-West, 
tevens lid van het dagelijks bestuur) , 
R.Preso-Elzerman(voor Noord-Brabant-Oost), 
W.Timmermans(voor Limburg,tevens lid van 
het dagelijks bestuur) , 
A.Verbaan(voor Amsterdam), 
J.Henderson-van Nieuwenhuyzen(voor Rot
terdam), 
N.Ott-Gootjes(voor Den Haag). 

van het algemee~bestuur,op een kwaliteits
B.Geugjes-Zeehandelaar, 
A.Thomassen-Lind(tevens lid van het dage
lijks bestuur) , 
K.Roskam, 
A.van der Hek, 
P.Jeuken. 

Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onderwerpen aan de 
orde als: het werk in de gewesten, projektentoewijzing,stu
diedagen, verkiezingsprogramma van de PvdA. Steeds wordt 
ook geprobeerd om tijdens een algemene bestuursvergadering 
een inhoudelijk punt aan de orde te stellen, om niet te ver
zanden in alleen organisatorische zaken. Verder werden twee 
zgn. "brainstormdagen" georganiseerd om het algemeen bestuur 
de gelegenheid te geven wat langer over het beleid van de 
EVS op lange termijn te spreken.Tevens kan tijdens deze bij
eenkomsten gesproken worden over de methodiek van de organisatie 
van aktiviteiten rond de ontwikkelingsproblematiek. 

PERSONEELSBEZETTING 

De Evert Vermeer Stichting is door de minister van Sociale 
Zaken aangewezen als tewerkstellingsobjekt voor erkende 
dienstweigeraars. Op deze plaats werkt sinds 1 september 
1975 Kees Tazelaar. Daarnaast werkt Cor de Vos half-time bij 
de EVS sinds 1 januari 1974. 
De taakverdeling tussen beide medewerkers is globaal als 
volgt: Kees Tazelaar begeleidt de gewestelijke EVS-bestuur
ders in hun aktiviteiten rond de ontwikkelingspràhlematiek. 
Cor de Vos houdt zich bezig met de inhoudelijke aspekten 
van de ontwikkelingsproblematiek(o.a. ook als sekretarisvan 
Kommissie Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA) en met de 
externe kontakten van de EVS. 
De taak van de medewerkers omvat ook de voorbereiding en de 
uitvoering van de bestuursbesluiten. Verder organiseren zij 
gezamenlijk de studiedagen van de EVS. 
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TOT SLOT 

De eerste doelstelling van de Evert Vermeer Stichting is be
langstelling wekken voor de Derde Wereld-problematiek. De 
EVS konstateert tot haar leedwezen dat binnen de PvdA nog 
weinig aktief wordt meegedacht over de relatie tussen Neder
land en de Derde Wereld en dat bij de beleidsbepaling de 
Derde Wereld-problematiek weinig aan bod komt. Hieraan wil 
de EVS iets doen. Uit het .verslag blijkt dat het eerste be
gin er is. Maar meer aandacht voor de ontwikkelingssamen
werking is juist zo belangrijk omdat zeer veel politieke 
beslissingen hun direkte of indirekte invloed hebben op de 
situatie in de Derde Wereld. Het machtscentrum in de wereld 
is nog steeds gekoncentreerd in het rijke noorden. 
De leden van de PvdA -een partij die de solidariteit hoog 
in het vaandel heeft geschreven- hebben de taak de politie
ke beleidslijnen, die door kabinet, fraktie en partij wor
den uitgestippeld, ook te toetsen aan de gevolgen die zij 
hebben voor de Derde Wereld. 
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CENTRUM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN POLITIEK 

BESTUUR 

Het bestuur van het CLP, gekozen door de deelnemers tijdens 
de jaarvergadering op 22 november 1975, bestaat uit· de heer 
Joh.S.Wijne(voorzitter) ,mevrouw E.M.Storm-de Haas(sekreta
resse), mevrouw J.Eckhardt-Heijboer(penningmeester) ,de heer 
J.P.G.van Bergen, mevrouw G.J.van den Bosch-Brethouwer, me
vrouw A.A.in 't Veld, de heer Th.Jansma, de heer J.J.Lind, 
de heer A.Soetendorp, de heer P.I.Veenstra,de heer E.P.van 
Veldhuizen. 
In de afgelopen_periode heeft het bestuur in totaal acht 
maal vergaderd, steeds in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. 
Op voorstel van de voorzitter werd op 6 mei 1976 besloten 
de heer W.J.Sanderse uit Woerden te vragen ter versterking 
van het bestuur, omdat in de praktijk was gebleken dat met 
name de voorzitter en de sekretaresse te weinig tijd hadden 
om alle voorstellen van het bestuur uit te werken. Op 8 
juni 1976 woonde de heer Sanderse voor het eerst een be
stuursvergadering bij. 

AKTIVITEITEN 

De heer Jaap Goorhuis uit Drachten was op verzoek van het 
Centrum, op persoonlijke titel, opgenomen in de beginsel
programkommissie van de Partij van de Arbeid en heeft ten 
aanzien van de beginselen twee bijdragen geleverd. Eênover 
de begrippen vrijheid, gelijkheid en solidariteit en êên 
over het begrip arbeid. 
Op 23 april 1976 beëindigde de werkgroep abortus, met als 
koördinator de heer Lind, haar werkzaamheden met het aan
bieden van haar bevindingen aan de Tweede en Eerste Kamer. 
Dit stuk werd ook toegestuurd aan deredakties van periodie
ken van verschillende politieke partijen en aan alle deel
nemers van het CLP. 
De werkgroep mondiale ordening en vorming (sekretaris de 
heer M.de Groot) heeft gemeend niet alleen te moeten opere
ren en daarom kontakt gezocht met de Evert Vermeer Stichtin~ 
De werkgroep komt met de EVS maandelijks bijeen. 
Op 3 juni 1976 vroeg het partijbestuur van de Partij van de 
Arbeid advies omtrent de viering van 1 mei 1977,omdat de dag 
van de arbeid dan op een zondag valt. Het gevraagde advies 
betreft eventuele bezwaren van christelijke partijgenoten en 
anderen tegen een massameeting/demonstratie op zondag. Het 
bestuur meent dat op levensbeschouwelijke gronden weinig be
zwaar zal bestaan tegen de viering van 1 mei op zondag, mits 
bij de programmering rekening gehouden zal worden met be
staande levensbeschouwelijke achtergronden bij partijgenoten. 
Mevrouw Van den Bosch en de heer Jansma verklaarden zich be
reid ten aanzien van de programmering van 1 mei 1977 het par
tijbestuur te adviseren. 
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Op 23 juni 1976 bood de heer Jansma een koncept-beleidsplan 
aan, dat op de volgende vergaderingen besproken werd en aan 
de deelnemers van het Centrum werd toegezonden. 
Op 4 september 1976 belegde het Centrum in de Internationale 
School voor Wijsbegeerte te Leusden een studiedag over pola
risatie. Inleiders waren de heren Erik Jurgens en Stan Poppe. 
In het nummer van Tijd en Taak van 4 september 1976 schreven 
beide inleiders een stuk over polarisatie, dat tevens een 
bijdrage was voor de diskussies op de studiedag. In het num
mer van Tijd e~ Taak van 18 september 1976 gaf de heer Jur
gens een reaktie op de studiedag. 
Tijdens de lunchpauze interviewde de NOS-radio enkele mensen 
leden en niet-leden van het Centrum. In de uitzending "Meer 
over minder" op 24 september 1976 zijn de gesprekken met de 
heer Wijne en mevrouw Van der Gaast, die namens het partij
bestuur van de PvdA de studiedag bijwoont, uitgezonden. 
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FINANCIELE OVERZICHTEN 

121. 



REYN , de BLAEY EN CO. 
Registeraccountants 

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

Mijne Heren, 

Amsterdam, 4 maart lfJT/T7 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1975 tot en1muet 
30 september 1976 van de Partij van de Arbeid gekontroleerd. 

VERKLARING 

Op grond van ons onderzoek Z1Jn 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 1976 en van het resultaat 
over het op die datum geêindigde boekjaar. 

RESUL'rAAT 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1975/1976 
en 1974/1975 geeft het volgende beeld (in duizenden guldens): 

1975/1976 1974/1975 Meer I (Minder) 

Baten 
Kontributies, netto 3.612 3.213 399 
Fonds Bi~zondere Aktiviteiten 1.062 1.062 

~,;g~~ 3.213 1.461 

Lasten 
Bestuur 526 434 92 
Service-apparaat 1.119 1.096 23 
Voorlichting en publiciteit 481 396 85 
Kongres en partijraden 87 ::.32 (45) 
Sekretariaat Buitenland 196 87 109 
Rooie vrouwen 229 146 83 
Gewesten 203 81 122 
Jongerenwerk 34 33 1 
Subsidies 2 B ( 6) 
Stichting Vormingswerk 130 lOB 22 
Verkiezingsfonds 444 133 311 
Aktiefonds 11 41 (30) 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 431 128 303 
Fonds Internationale Solidariteit 71 93 (22) 
Evert Vermeer Stichting B B 
Fonds Bijzondere Aktiviteit 72 72 
Diversen 98 15 83 

Transporteren 4.142 2.931 1.211 

122. 



transport 4.142 2.931 1.211 
Toegevoegd aan voorzieningen 531 205 326 
Toegevoegd aan kapitaal 1 77 {76) 

~,;,gZ~ ~,;,é~~ ~,;,~g~ 

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

l. De netto-kontributie-opbrengst steeg ten opzichte van 1974/1975 met 
12,4 %. 
De bruto-kontributie-opbrengst steeg met 11,9 %. 
De kontributie-aandelen vertoonden relatief een kleine daling, van 
25,2% naar 24,7 %van de bruto-kontributie-opbrengsten. 
Van de stijging van de kontributie-aandelen met 9,6 % ging een zeer 
belangrijk gedeelte naar de afdelingen, de aandelen van de gewesten 
namen veel minder toe. Aan de gewesten wordt echter vanaf het verslag
jaar een bijdrage gegeven voor gewestelijke steunpunten, welke naast 
de kontributie-aandelen wordt verstrekt. 
Het percentage leden dat zijn kontributie niet betaalde, bleef in het 
verslagjaar gehandhaafd op 0ngeveer 8 %. 
Verwacht mag worden dat dit percentage in de komende jaren gaat dalen 
door een aantal genomen maatregelen. Te noemen valt daarbij de afvoe
ring als I:id -nu ook voor acceptkwitantiebetaling- bij een kontributie 
achterstand van één jaar en het streven naar automatische inkasso als 
betaalwijze van de kontributie. De voortgaande daling van het aantal 
acceptkwitanties is gunstig te achten. Juist in deze betaalwijze is 
het kontributieverlies het hoogst. 
Het ledental van de Partij was de laatste jaren als volgt: 

30 september 1973 97.787 
30 september 1974 103.140 
30 september 1975 101.113 
30 september 1976 95.118 

Het ledental daalde in het verslagjaar met 5.995 leden,of bijna 6 %. 
De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van f 41,97 tot 
f 48,97, of met 16,2 %. 

2. De interestbate steeg van rond f 183.000 tot rond f 203.000, veroor
zaakt door de hogere bedragen welke als deposito's konden worden aan
gehouden. 
De interestbate wordt rechtstreeks toegevoegd aan het kapitaal. 

3. vanaf het verslagjaar is het Fonds Bijzondere Aktiviteiten volledig 
geintegreerd in de begroting van de Partij. De opbrengsten bestaan 
ten dele uit nabetalingen over het voorafgaande jaar. De begrote bij
dragen over het verslagjaar werden ruim gehaald, doch blijven nog 
onder hetgeen als maximum berekend kan worden. 

4. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale kosten in totaal, 
exklusief de neveninstellingen, rond f 1.540.000 betaald, tegenover 
rond f 1.240.000 in het voorafgaand~ jaar, een stijging van 24 %(vo
rig jaar 10,7 %). Dit hoge percentage is voornamelijk veroorzaakt 
door de begrote personeelsuitbreiding met vijf personen. De loonkos
tenstijging was echter door de loonmaatregel van de ove~heid veel 
minder dan de begrote 15%, zodat in totaal de salarissen en sociale 
kosten ruim f 170.000 beneden de begroting bleven. 
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5. vergelijking van de begroting van 1975/1976 met de uitkomsten (zie 
bijlage 2)laat zien dat de begrote kontributie-inkomsten ruimschoots 
zijn gerealiseerd (+ 7,7 %). Enerzijds was het gemiddeld betalend 
ledental iets lager dan begroot ("/. 2,2 %)en mede daardoor was ook 
het aandeel van de gewesten en de afdelingen in de bruto-kontributie
ontvangsten lager dan begroot (24,7% in plaats van 26,1% begroot), 
anderzijds was de gemiddelde kontributie per betalend lid hoger dan 
begroot(+ 7,7 %). Aan de lastenzijde bleven vrijwel alle uitgaven 
binnen de begroting, met name de loonkostenstijging, die reëel lager 
wÇts dan begroot. 
Door de hogere inkomsten en de lagere lasten dan begroot, bleef een 
overschot bestaan hetwelk gebruikt is om een aantal voorzieningen 
en het verkiezingsfonds te versterken. 

FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de fi
nanciële positie blijken: 

Dadelijk beschikbare middelen 
Vorderingen op korte termijn 

Schulden op korte termijn 
Voorzieningen 
Fondsen 

Werkkapitaal 

Kapitaal JII reserves 
Deelnemingen 
Voorz.bijz.bestemmingen 

Werkkapitaal 

30-9-1976 
(x f 1.000) 

4.556 
917 

5.473 
1.052 

930 
1.361 

3.343 

~,;,~~~ 
2.130 

321 
321 

~,;,~~~ 

Het werkkapitaal steeg derhalve met rond f 328.000. 

30-9-1975 
(X f 1.000) 

3.080 
798 

3.878 
860 
595 
621 

2.076 

!.:~~~ 
1.801 

269 
270 

1 

~,;,~~~ 

De financiële positie heeft zich verder in gunstige zin ontwikkeld. 
De hoogte van de dadelijk beschikbare middelen zorgt voor een ruime mate 
van flexabiliteit op korte termijn. 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

De ledenadministratie, met daaraan gekoppeld de kontributie-inning, ver
toonde in het verslagjaar geen spektakulaire wijzigingen. De in voorgaan
de perioden doorgevoerde maatregelen werden verder uitgewerkt. 
Als nieuwe maatregel is te noemen de afvoering van per acceptkwitantie 
betalende leden na een jaar kontributie-achterstand, uiteraard na de nodi
ge aanmaningen en brieven, zodat deze maatregel tl1ans voor alle leden 
geldt. Het ledental zal zo na verloop van tijd weer met de realiteit van 
betalende leden overeenkomen. 
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De rekening-courantadministratie met de penningmeesters van de afde-
lingen werd verder uitgebouwd. Vorderingen op de afdelingen komen 
bijna niet meer voor. 
In het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar 
verdere automatisering van met name de verwerking van mutaties. 
Uitgangspunten van het onderzoek zijn een betere en snellere service
verlening en besparingen van kosten. 
De financiële administratie voldoet naar onze mening ruim aan de daar
aan te stellen eisen. Het maandelijkse overzicht van begrotings- en 
kostenbewaking vormt daarin een essentieel element. 

Wij verklaren ons gaarne tot nadere toelichtingen bereid. 

Hoogachtend, 
Reyn, de Blaey en Co 

l.K. Bakker 
Registeraccountant 

Drs. W.van der Meer 
Registeraccountant 

125. 



Reyn, de Blaey en Co,registeraccountants 

AKTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas-, bank- en girorekeningen 
Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Afdelingen 
Gewesten 
Debiteuren 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse vorderingen en vooruit-
betaald 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Inventaris en apparatuur 

DEELNEMINGEN 

N.V.Maatschappij tot Exploitatie 
en Administratie van Verenigings-
gebouwen 
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PARTliD WAN DE 
==========: 

BALANSEN OP 30 SIIE'RTEMBER 
==========================~ 

30-9-1976 

f 309.597,53 
4.246.051,96 

f 4.555.649,49 

f 5.686,46 
2.384,--
8.161,18 

698.898,45 

202.125,92 

f 917.256,01 

f 1,--

f 321.592,40 

f 5.794.498,90 

30-9-1975 

f 280.402,38 
2.800.000,--

f 3.080.402,38 

f 44.475,69 
6.500,--

16.768,96 
446.853,35 

282.806,11 

f 797.404,11 

f 1,--

f 269.273,85 

f 4.147.081,34 



Bijlage 1, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

30-9-1976 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGSTEN 

Crediteuren f 500.410,34 
Afdelingen 146. 266,12 
Gewesten 133.280,96 
Diverse schulden en vooruitontvangen ____ =2~7=2~·=6=5=8~·=5=0 

f 1.052.615,92 

VOORZIENINGEN 

Bijzondere verplichtingen personeel f 
Bijzondere bestemmingen 

206.576,92 
321.000,--
230.000,--Bijdrage Dr.Wiardi Beekman Stichting 

Retour-kwitanties 
Afdelingen 
Kongressen 
Aanschaf apparatuur en inventaris 

FONDSEN 

Spanje-aktie 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Aktiefonds Rooie Vrouwen 

KAPITAAL EN RESERVES 

-,--
20.000,--

120.100,--
353.019,18 

f 1.250.696,10 

f 117.717,38 
731.135,62 
506.766,26 

5.273,77 

f 1.360.893,03 

f 2.130.293,85 

f 5.794.498,90 
============== 

30-9-1975 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

301.404,99 
78.343,49 
93.714,14 

386.267,9b 

859.730,58 

163.017,85 
270.000,--
150.000,--
20.000,--
20.000,--
2.600,--

240.000,--

865.617,85 

- --, 
300.000,--
316.356,73 

4.415,74 

620.772,47 

1. 800.960,44 

4.147.081,34 
============== 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 2, 
behorende bij ons r~rt 
d.d. 4 maart 1977 

BATEN 

Begroot over 
1975/1976 1975/1976 1974/1975 

Kontributies, netto 
Fonds Bijzondere Akti
viteiten 

LASTEN 

Bestuur 
Service-apparaat 
Voorlichting en 
publiciteit 
Kongres en partijraden 
Sekretariaat Buitenland 
Rooie vrouwen 
Gewesten 
Jongerenwerk 
Subsidies 
Stichting Vormingswerk 
Verkiezingsfonds 
Aktiefonds 
Dr.Wiardi Beekman Stichting 
Fonds Internationale 

Solidariteit 
Evert Vermeer Stichting 
Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
Diversen 
Toegevoegd aan 
voorzieningen 
Toegevoegd aan kapitaal 
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f 3.354.600 f 3.612.203,89 f 3.213.281,47 

825.000 1.061.604, 73 -,--

f 540.300 f 525.921,23 f 434.442,87 
1.227.300 1.118.602,32 1. 096.426,28 

486.800 480.953,71 395.760,28 
90.500 87.479,82 132.182,08 

217.300 195.602,31 87.353,37 
227.000 228.849,84 146.081,08 
201.500 203.361,20 81.135,33 
33.400 33.525,31 32.663,50 
8.900 2.085,-- 7.536,22 

116.600 130.000,-- 107.611,71 
125.000 444.000,-- 133.195,27 

50.000 10.513,13 41.331 ,os 
491.300 431.000,-- 127.500,--

80.000 71.477,80 92.872,59 
8.100 8.243,01 -,--

85.000 71.671101 -,--
65.600 98.510,13 14.852,26 

125.000 531.000,-- 204.863,77 
1.012,74 77.473,81 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 3, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

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

Kas-, bank- en girorekeningen 

Kas 
Postgiro 18218 
Postgiro 130095 
Postgiro 230000 
Postgiro 3479700 
Postgiro 2882 
Postgiro 451963 
Postgiro 2590 
Postgiro 30624 
Postgiro 315193 
Gemeentegiro P 3230 
Gémeentegiro P 10710 
Hollandse Koopmansbank 63.50.11.778 
Hollandse Koopmansbank 63.50.12.677 
Algemene Spaarbank Nederland 2882 

Depositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank, tot 1-12-1976 à 14 % 
Hollandse Koopmansbank, tot 24-12-1976 à 12 % 
Algemene Bank Nederland,tot 2-12-1976 à 14 % 
Algemene Bank Nederland,tot 20- 8-1977 à 11 % 

Afdelingen 

f 2.373,21 
19.996,05 
10.158,36 

3.245,64 
60.188,96 
1.085,98 
2.425,75 

68.266,90 
188,86 
130,64 

1.2S5, 76 
2.924,35 

113.883,56 
18.230,79 
5.212,72 

f 750.000,--
400.000,--

2.496.051,96 
600.000,--

Dit betreft debetsaldi in rekening-courant van een aantal afdelingen. 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 3/2, 

Gewesten 

Betreft een vordering op de gewesten. 

Debiteuren 

behorende bij ons rapppcrt 
d.d. 4 maart 1977 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van diverse verkopen. 
Een voorziening voor dubieuze vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht. 

Rekening-courant instellingen 

Dr.Wiardi Beekman Stichting 
Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Het Thiele Wibaut Fonds 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Porti 
G.A.K., sociale lasten 
Te vorderen interest 
Radio- en T.V.-uitzendingen 
Personeelsvoorschotten 
F.J.G. 
Diversen 
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30-9-1976 30-9-1975 

f 444.874,84 f 

257.132,33 
·;. 576,66 
./. 2.532,06 

f 

266.108,23 

150.926,01 
27.956,35 
1.862, 76 

10.757,95 
60.861,64 
45.489,85 
12.496,82 
26.949,59 
36.273,52 
9.296,55 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants 

Inventaris en apparatuur 

Bijlage 3/3, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

Betreft de "pro-forma"-waarde van de aanwezige inventaris en apparatuur. 
Alle aanschaffingen worden direkt ten laste gebracht van de voorziening 
aanschaf apparatuur en inventaris. 

Deelnemingen 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie 
van verenigingsgebouwen: 

Aandelen 
Vordering in rekening-courant 

De Partij bezit alle aandelen van deze N.V. 

f 1.000,--
320.592.,40 

De N.V. is eigenaresse van het pand Tesselschadestraat 31 te Amsterdam. 

Crediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten en materialen. 

Afdelingen 

Betreft de schulden in rekening-courant aan de afdelingen, voornamelijk 
uit hoofde van de aandelen in de kontributie-ontvangsten over het 
laatste kwartaal van het boekjaar. 

131. 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 3/4, 
behorende bij ons ra~t 
d.d. 4 maart 1977 

Gewesten 

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

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie A.O.W./A.w.w. e.d. 
Tweede Kamerfraktie 
Accountantskosten 
Onderzoek Linkse krant 
Onroerend-goed-belasting 
Salarissen 
Vereniging voor Socialistische Opvoeding 
Kontributies Com.Etats Unis d"Europe 
Reiskosten 
Kruisposten 
Diversen 

Voorzien:_r,g bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Af: Aanvullende W.A.O.-uit~sringen 

Aanpassing ingegane pensioenen 

Toegevoegd ten laste van de staat 
van baten en lasten 

voorziening op 30 september 1976 

De voorziening is o.m. bestemd voor: 

- aanpassing ingegane pensioenen 

f 18.307,27 
173.133,66 

f 

f 

19.932,25 
58.299,67 
32.350,--
44.427,50 
10.432,--
50.135,09 
7.232,68 
7.000,--
7.644,-
s-.668,--

29.537,31 

163.017,85 

191.440,93 

f"/. 28.423,08 

235.000,--

verplichtingen uit de C.A.O. ten aanzien van degenen die een W.A.O.
uitkerlng genieten of genoten hebben. 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 3/5, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

Voorziening bijzondere bestemmingen 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Toegevoegd ten laste van de staat van 
baten en lasten 

f 270.000,--

51.000,--

Voorziening op 30 september 1976 ~===4~l~~~~~;; 

Voorziening bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Niet uitbetaalde bijdrage 1975/1976 

Voorziening op 30 september 1976 

f 150.000,--
80.000,--

Dit bedrag is gereserveerd voor de Dr.Wiardi Beekman Stichting. 

Voorziening retour-kwitanties 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Retour-kwitanties 

Vrijval voorziening ten gunste van kontributies 

Stand op 30 september 1976 

Retour-kwitanties komen vrijwel niet meer voor. 
Het restant van de voorziening kon daarom vrijvallen. 

f 

f 

20.000,--
14.677,60 

5.322,40 
5.322,40 

133. 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants 

Voorziening afdelingen 

Bijlage 3/6, 
behorende bij ons ra~ 
d.d. 4 maart 1977 

Betreft de voorziening voor dubieuze vorderingen op de afdelingen. 
Alhoewel de voorziening op 30 .september 1976 de vordering op de af
delingen overtreft, is besloten de voorziening ongewijzigd te handhaven. 
In de nieuwe begroting 1976/1977 is voor "sanering afdelingen" geen post 
meer opgenomen. Voor zover toch nog sanering van afdelingen dient te 
geschieden, kan dit ten laste van deze voorziening komen. 

Voorziening kongressen 

Partijkongressen 1977: 

Reservering 1975/1976 
Toegevoegd ten laste van de staat van 
baten en lasten 

Voorziening op 30 september 1976 

f 64.500,--

45.000,--

Betreft reserveringen voor het verkiezingakengres en het partijkongres 
in 1977. 

Kengres Rooie Vrouwen: 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Reservering 1975/1976 

Voorziening op 30 september 1976 

Totaal voorziening kongressen 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 3/7, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

Voorziening aanschaf apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1975 
Onttrokken in verband met diverse aanschaf
fingen 1975/1976 

Doorberekend in de bureau- en huisvestings
kosten 1975/1976 
Toegevoegd ten laste van de staat 
van baten en lasten 

Voorziening op 30 september 1976 

f 

f 

240.000,--

175.980,82 

64.019,18 

89.000,--

200.000,--

Deze voorziening is bestemd voor aanschaf apparatuur en vervanging 
inventaris in de komende jaren. 

Spanje-aktie 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Stand op 30 september 1976 

f 253.217,79 
135.500,41 

De ontvangsten zijn het gevolg van een door de partij gevoerde aktie. 

Specifikatie uitgaven: 

Drukwerk "de Trommel" 
Extra kosten P.K.nummer 
Verzendkosten acceptgirokaarten 
Computerkosten 
Reiskosten Spanje 
Portokosten 
Kosten informatiemap 
Diverse kosten 

f 33.716,--
21.510,--
22.654,--
20.819,--
16.735,--
6.123,--
4.200,-

-----'9'-'. 7 43 , 41 

~===~4~,;~~~,!,~~ 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlaqe 3/B, 
behorende bij ons rapppmrt 
d.d. 4 maart 1977 

TOELICHTING BALANS ===============:== 
Verkiezingsfonds . 

Stand op 1 oktober 1975 
Ontvangsten: 
Bijdrage Partij van de Arbeid 
Diverse bijdragen 

Uitgaven: 

Salaris 
Extra kosten partijkrant 
Subsidies afdelingen voor 
verkiezingen 
N.I.P.O. onderzoeken 
Kopie- en typekosten 
Reizen Bonn/Bochum 
Diversen 

Stand op 30 september 1976 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1975 

f 444.000,--
33.909,25 

f 2.406,86 
18.924,49 

8.424,--
11.850,60 

2.494,75 
1.036,65 
1.636,28 

Bij: Gereserveerd uit kontributie-ontvangsten: 4 % 

Stand op 30 september 1976 

f 300.000,--

477.909,25 

f 777.909,25 

46.773,63 

f 731.135,62 ============= 

f 316.356,73 
190.409,53 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen, ter financiering van de ver
kiezingen van de gemeenteraden. 

136. 



Reyn, de Blaey en Co, registerdccountants 

Aktiefonds Rooie Vrouwen 

Stand op 1 oktober 1975 
Diverse bijdragen 

Af: Diverse uitgaven 

Stand op 30 september 1976 

Kapitaal en reserves 

Stand op 1 oktober 1975 
Bij: Rentebaten 

Fonds Bijzondere Aktiviteiten, 
bijdrage S.G.G.P. 
Toevoeging ten laste van de staat van 
baten en lasten 

Stand op 30 september 1976 

Bijlage 3/9, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

f 

f 

4.415,74 
1.512,74 

5.928,48 
654,71 

f 1.800.960,44 
203.320,67 

125.000,--

1.012,74 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 4, 

Kontributies 

Kontributies, bruto 
Vrijval voorziening retour-kwitanties 

Kontributie-aandelen: 
- afdelingen landelijke gewesten 
- landelijke gewesten 
- aktiviteitenpot landelijke 

gewesten 
- stedelijke gewesten 
- spaarfonds afdelingen 

- aandelen retour-kwitanties 

Kontributies, netto 

Interest 

behorende bij ons ra~t 
d.d. 4 maart 1977 

f 439.696,75 
325.702,50 

60.081,--
162.848,--
190.409,53 

f 1.178.737,78 
3.266,30 

f 4.782.352,97 
5.322,40 

f 4.787.675,37 

f 1. 17 5. 4 71 , 48 

~=l,;g,l;~,;~~lJ.~2 

De renteLaten (ad f 203.320,67) worden vanaf het boekjaar 1974/1975 
rechtstreeks ten gunste van hetkapitaal gebracht, teneinde het kapitaal 
te beschermen tegen de invloed van inflatie. 

Fonds Bijzondere Aktiviteiten 

Betreft de in het boekjaar ontvangen bijdragen. Deze zijn als volgt 
te splitsen, naar jaren waarover verschuldigd: 

Bijdragen vorige jaren 
Bijdragen 1975/1976 

138. 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants 

Bestuur 

Salarissen en sociale kosten 
Onkosten voorzitter en sekretaris 
Kostenvergoeding D.B. en P.B. 
Vergaderingen 
Autokosten 
Diverse kommissies 
Accountant 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Diverse kosten 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale kosten 
.Bureaukosten 
Huisvesting 
Computerkosten 
Bijdrage sanering afdelingen. 
Kosten afdelingsbezoeken 
Overige kosten 

Voorlichting en publiciteit 

Blad P.K. 

Drukkosten 
Verzendklaar maken 
Porti 
Honoraria, kosten redaktie, foto's e.d. 

Bijlage 4/2, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

f 

f 

f 

338.085,42 
11.926' 80 
18.633,--
9.756,38 

21.306,05 
9.603,25 

26.500,--
42.117,03 
40.513,34 
7.479,96 

752.473,41 
123.521,93 
77.128,49 

148.296,13 
9.885,06 
7.276,05 

21,25 

145.086,57 
39.477,02 
99.845,46 
32.627,36 

f 317.036,41 
Af: Abonnementen, losse verkoop 

Advertentie-opbrengst 
f 2.726,75 

13.918,75 
16.645,50 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 4/3, 
behorende bij ons rapppart 
d.d. 4 maart 1977 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 
Blad Roos in de Vuist 
----------------~----
Salarissen en sociale kosten 
Drukkosten 
Verzendklaar maken 
Porti 
Computerkosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Kosten abonneewerving 
Honoraria, kosten redaktie, foto's e.d. 
Diverse kosten 

Af: Abonnementen 
Opbrengst advertenties 

Per saldo opbrengst 

y~~!~=~~~~2 
Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Ledenwinakties 
Reis- en verblijfkosten 

f 319.611,90 
2.766,48 

Af: Opbrengsten brochureverkopen f 17.603,70 
Overschot radio- en T.V. uitzen-
dingen 3.649,80 

~~~E:!::~~!~~!~ 
Blad P.K. 
Blad Roos in de Vuist 
voorlichting 

Totaal voorlichting en publiciteit 

140. 

f 85.419,08 
127.826,55 

21.621,16 
35.591,94 
6.301,47 

10.000,--
2.300,--
4.154,54 

19.146,08 
3.782,95 

f 316.143,77 

f 

322.378,38 

92.410,72 
23.477,64 
9.742,62 

78.794,08 
3.625,85 

f 208.050,91 

21.253,50 

f 300.390,91 
·;. 6.234,61 

186.797,41 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 4/4, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 4 maart 1977 

~~!~=y~=~~=~~!~~=~~~!e~ 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 
Kongres en Partijraden 

Partij kongres: 

Reservering kongres 1976/1977 
Diverse kosten 
Partijraadsvergaderingen 
Diverse bijeenkomsten 

Sekretariaat Buitenland 

Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Socialistische Internationale 
Buitenlandse vertegenwoordigingen 
Diverse kosten 

Rooie Vrouwen 

Kosten bestuur 
Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Reservering kongres 
Computerkosten 
Internationaal kontakt 
Ledenwinakties: uitgaven inzake 

brochure 
Af: inzamelin(J 

Diverse kosten 

Af: Brochureverkoop 
Interest 
Kosten diverse 
vrouwendagen 
Ontvangen subsidie 

f 31.726,11 
32.450,--

f 18.978,93 
3.866,50 

f 4.886,34 
138,76 

723,89 

f 

f 

f 

f 

64.500,--
505,20 

20.735,32 
1. 739,30 

95.877,34 
16.558,83 

8.701,32 
16.829,08 
39.210,56 
18.425,18 

20.683,93 
134.321,13 

24.478,27 
18.353,98 
8.000,--
6.948,76 
2.380,06 

15.112,43 
4.320,27 

f 234.598,83 

5.748,99 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 4/5, 
behorende bij ons ra~t 
d.d. 4 maart 1977 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 
Gewesten 

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

Jongerenwerk 

Federatie van Jongerengroepen: 

Bijdrage vaste kosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Akties 
Computerkosten 

Subsidies 

Comité Etats Unis d'Europe 
Diversen 

Aktiefonds 

Werkgroep Bedrijfsdemokratisering 
Werkgroep huren r.n saneren 
Ombudswerk 
Presentatietraining 
Bijdrage krant Emancipade 
Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek 
Diverse subsidies en bijdragen 

Af: Bijdrage Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid 

,142. 

f 

f 

f 

f 

f 

160.000,--
29.786,20 
12.700,--

875,--

7.100,--
12.599,11 
6.520,19 
6.350,59 

955,42 

1.750,--
335,--

4.324,55 
9.736,02 
2.818,98 
2.230,35 
7.500,--
4.000,--
4.282,78 

34.892,68 

24.379,55 



Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijdrage 4/6, 
behorende bij ons rapport 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 
Fonds Internationale Solidariteit 

Uitgaven: 

P.S.O.E. 
M.P.L.A. 
Indiase socialistische partij 
Radicale Partij van Chili 
Chileense boerenkonferentie 
Chileense demonstratie 
African National Courreil 
Socialistische gezinnen Indonesië 
Diverse uitgaven 

Diverse bijdragen 

Fonds Bijzondere Aktiviteiten 

Beheerskosten 
Computerkosten 
Diverse uitgaven 

Diversen 

Diverse personeelskosten 
Schadeloosstelling gewezen personeelslid 
Kosten inzake gewest Amsterdam 
Bijdrage onderzoek Linkse krant 
Antwoordkaarten kontributie-aanpassing 
Oninbare vorderingen 
Diverse kosten 

Af: Nagekomen baten afgeschreven 
vorderingen 
ontvangen huur 
Bijdrage Europees Parlement 
Legaten 
Diversen 

Per saldo een last van 

f 20.102,50 
12.184,96 
5.265,79 
2.000,--

10,--

f 

f 

f 

f 

10.000,--
10.000,--
7.500,--

10.000,--
5.000,--
2.000,--

15.000,--
10.000,--

2.512,20 

72.012,:.,0 
534,40 

él8.500,--
17.559,42 
15.611,65 

31.962,51 
43.000,--
10.686,60 
33.333,34 
12.469,45 
1.500,--
5.121,48 

f 138.073,38 

39.563,25 
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Reyn, de Blaey en Co, registeraccountants Bijlage 4/7, 
behorende bij ons ra~ 
d.d. 4 maart 1977 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN =============================--======= 

Toegevoegd aan voOrzieningen 

Bijzondere verplichtingen personeel 
Bijzondere bestemmingen 
Aanschaf apparatuur en inventaris 
verkiezingskongres 1977 

144. 
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51.000,--
200.000,--
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

De ontwikkeling van de partijfinanciën in het verenigings
jaar 1975/1976 is gunstig geweest. Ondanks een dalend le
dental (van ruim 101.000 teruggelopen tot ruim 95.000) 
werden de geraamde inkomsten ruimschoots overtroffen; ener
zijds omdat meer kontributie binnenkwam,ongeveerf 260.000, 
anderzijds omdat achterstallige betalingen aan het Fonds 
voor Bijzondere Aktiviteiten alsnog geïnd konden worden tot 
een bedrag van ongeveer f 180.000. De hogere kontributie
ontvangsten werden mede gerealiseerd, omdat meer leden in 
een hogere kontributiegroep zijn gaan betalen. 
Omdat de uitgaven ook dit jaar weer maandelijks bewaakt 
werden, kon aan de uitgavenkant eveneens binnen de begro
ting gebleven worden. Belangrijk hierbij was ook, dat door 
de regeringspolitiek met betrekking tot de lonen beduidend 
minder aan salarissen behoefde te worden uitgegeven dan 
geraamd. Wordt deze meevaller verwaarloosd, dan zouden de 
geraamde uitgaven slechts f 4000 binnen de begroting geble
ven zijn. Dit wijst erop dat voor een goede exploitatie de 
partij praktisch geheel afhankelijk is van een gunstig ver
loop aan de inkomstenkant van de begroting. Gelukkig wordt 
de tendens zichtbaar, dat telkenjare de verwachtingen aan 
de inkomstenzijde in gunstige zin blijken te worden over
troffen. 
Eén en ander resulteerde in een fors batig saldo. In goed 
overleg met de Financiële Kommissie werd daaraan een zin
volle bestemming gegeven, in het bijzonder het Verkiezings
fonds kon worden bedach.t, zodat per 30 september 1976 
f 730.000 voor de verkiezingen reeds was gereserveerd. 
Ook dit jaar is de voorziening bijzondere verplichtingen 
personeel, waaruit de pensioenaanspraken worden gefinan
cierd, weer extra gedoteerd zodat de partij haar verplich
tingen goed zal kunnen nakomen. Eveneens zijn middelen ge
reserveerd om de op het partijsekretariaat in gebruik zijn
de apparatuur, indien nodig, te kunnen vervangen en op 
peil te houden. 
Hoewel dus positieve geluiden gehoord kunnen worden, mag 
niet onvermeld blijven dat de onzekerheid rona het Fonds 
voor Bijzondere Aktiviteiten jn de naaste toekomst ertoe 
zou kunnen leiden, dat het uitgavenpatroon van de partij 
moet worden teruggeschroefd als dit Fonds, door welke oor
zaken dan ook, minder zou gaan opleveren. Hoewel de admi
nistratie van het Fonds en de behandeling van de korres
pondentie aanzienlijk zijn verbeterd, blijft een vrijwel 
konstant percentage van ongeveer 25 weigerachtïg zijn/haar 
bijdragen te voldoen. Op den duur is een dergelijke situa
tie onaanvaardbaar. 
De financiële administratie werd verder geautomatiseerd 
alsook de verr.ekeningen met afdelingen en gewest;en. In de 
kontributieadministratle werd ingevoerd dat nu ook leden, 
die per acceptkwitantie betalen en meer dan drie kwartalen 
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achterstand in hun betaling hebben, worden afgevoerd als 
zij aan een aanmaning geen gehoor geven. Mede door deze 
maatregel kan worden bereikt, dat het kontributieverlies 
van 8% in de naaste toekomst zal worden teruggedrongen tot 
onder de 6%. 

146. 

HANS OUWERKERK 
penningmeester 



Reijn, De Blaey & Co Registeraccountants 

Amsterdam, 11 januari 1977 

Aan het Curatorium van de 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Mijne Heren, 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 
1975 tot en met 30 september 1976 van Uw Stichting ge
kontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek Z1Jn wij van oordeel dat de 
in de bijlagen 1 en 2 bij dit rapport opgenomen jaar
rekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 30 september 1976 en 
van het resultaat over het op diedatum geëindigde boek
jaar. 

Hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co 

l.K.Bakker Drs.W.van der Meer 
Registeraccountant Registeraccountant 
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Reijn, De Blaey & Co 

AKTIVA 

Postgirorekening 
Depositorekening 
Effekten 
Bibliotheek 
Subsidie overheid 
Te vorderen interest 
Aandeel in blote eigendom 

LASTEN 

Salarissen en sociale last~n 
Bureaukosten 
Studie- en werkgroepen 
Huisvestingskosten 
Bibliotheek 
Abonnementen 
Diverse vergaderingen 
Kosten bureauleiding 
Sektie Gewest,Gemeente en Provincie/ 
Roos in de Vuist 
Accountant 
Projekt beginselprogramma 
Kosten donatie-aktie 
Internationale kontakten 
Computerkosten 
Diverse kosten 
voordelig saldo 
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30-9-1976 

f 107.406,22 
117.731,51 
13.408,--

1,--
265.015,--

475,22 
P.M. 

1975/1976 

f 452.607,85 
68.109,22 
10.740,47 
42.787,28 
4.069,54 
5.717,21 
5.221,69 
4.301,40 

65.000,--
2.000,--

-,--
18.948,39 
1.271, 70 
2.196,89 
4.098,44 

DR. WIAiEDI BECKMAN =================== 

BALANSEN ==========-

30-9-1975 

f 1.103,50 
112.172,50 
14.128,--

1,--
257.463,61 

431,16 
P.M. 

STATEN VAN BATEN ================= 

1974/1975 

f 403.924,17 
46.173,85 
6.673,76 

37.152,15 
4.499,38 
5.679,27 
2.424,54 
3.652,50 

60.439,59 
1.600,--
3.160,56 
5.539,71 
3.197,35 
2.907,--
9.045,69 

183,66 



PASSIVA 

Stichtingskapitaal 
Algemene reserve 
Egalisatiereserve 
Subsidie "De Centrale" 

Bijlage 1, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 11 januari 1977 

30-9-1976 

f 2.000,--
10.726,53 
46.435,58 

-,--

30-9-1975 

f 2.000,--
10.755,96 
66.435,58 
40.000,--

Partij van de Arbeid, rekening-courant 444.874,84 266.108,23 

BATEN 

Donaties 
Donatie-aktie 1973/1974 
Donatie-aktie 1974/1975 
Donatie-aktie 1975/1976 
Brochures 
Interest 
Subsidie "De Centrale" 
Subsidie OVerheid 
Bijdrage Partij van de Arbeid 
Bijdrage idem: Fonds Bijzondere 
Aktiviteiten 
Bijdrage verkiezingsfonds 
Diverse baten 

Nadelig saldo 

1975/1976 

f 74.850,20 
-,--

2.375,--
99.579,55 
11.533 '72 
6.055,43 

40.000,--
196.238,--
111.000,--

115.000,--
-,--

30.408,75 

29,43 

!=g~Z,;,,\/2~"'.2~ 

1974/1975 

f 63.643,80 
10.985,42 
48.077,49 

- --. 
5.706,15 

10.647,69 
50.000,--

172.012,63 
102.500,--

105.000,--
17.300,--
10.380,--

!=~2g,;,~~~".!§ 
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Reijn, De Blaey & Co 

BALANS 

Effekten 

Bijlage 2, 
behorende bij ons rappomtt 
d.d. 11 januari 1977 

Betreft nominaal f 16.000,-- obligaties 7~% Bank Nederlandsche Gemeen
ten 1971/1996, gewaardeerd tegen 83,80%, de beurskoers op balansdatum. 
De effekten berusten in open bewaargeving bij de Hollandse Koopmans
bank te Amsterdam. 

Subsidie overheid 

Betreft de (per saldo) nog te ontvangen subsidie over de kalender
jaren: 

1975: Afrekening(voorlopig) 
Af: Ontvangen voorschot 

1976: Afrekening(voorlopig) 
tot en met 30 september 

f 178.370,--
65.000,--

f 113.370,--

151.645,--

!=~§~~~l~~;; 
Subsidie over de jaren tot en met 1974 is volledig afgerekend. 

Aandeel in blote eigendom ========~~~~ 
Uit de nalatenschap van de heGr P. Tak heeft de Dr. Wiardi Beekman 
Stichting rechtverkregenop één derde gedeelte van het kapitaal, 
onder last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van mevrouw 
S.T. Frankfort, geboren 8 april 1921. 
Volgens gegevens van de bewindvoerder is op 31 december 1975 het 
kapitaal groot f 66.839,22. De Dr. Wiardi Beekman Stichting is dus 
blote eigenaar van één derde gedeelte of f 22.279,74 
(1974: f 18.417,35) 
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Reijn, De Blaey & Co. Bijlage 2/2, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 11 januari 1977 

TOELICHTING JAARREKENING ======================== 

Algemene reserve 

Stand op 30 september 1975 
Af: Nadelig saldo.boekjaar 1975/1976 

Stand op 30 september 1976 

Egalisatiereserve 

f 10.755,96 
29,43 

Deze reserve is bedoeld om de vermindering in inkomsten, als gevolg 
van de teruglopende subsidie van "De Centrale", voorshands op te 
vangen. Aan de reserve wordt onttrokken, ten gunste van de staat 
van baten en lasten, het verschil tussen de subsidie van "De Central.e" 
over enig jaar en f 60.000,--. 

Stand op 30 september 1975 
Af: Onttrokken ten gunste van de staat van baten 

en lasten 

Stand op 30 september 1976 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Interest 

Coupons effekten 
Interest depositorekening 

Af: Herwaardering effekten 
Bewaarloon effekten 

Subsidie "De Centrale" 

f 720,--
18,64 

f 66.435,~8 

f 

f 

20.000,--

1.191,--
5.603,07 
6.794,07 

__ __;7:...::38, 64 

~===~,;,~~~,!,~~ 
~==~~,;,~~~,!,;;:;;: 

De subsidie wordt in de komende jaren verminderd met f 10.000,-- per 
jaar tot f 20.000,--
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Subsidie Overheid 

Voorlopig berekende subsidie over het boekjaar 
1975/1976 

Bijdrage Fonds Bijzondere Aktiviteiten 

Bij de vorming van dit fonds binnen de veren1g1ng Partij van de 
Arbeid, aan welk fonds onder meer de kontribuanten van de Sektie 
Gewest, Gemeente en Provincie dienen bij te dragen, is besloten 
geen aparte kontributie meer te vragen voor de Sektie. 
Uit het fonds wordt jaarlijks een bedrag vergoed aan de Dr. Wiardi 
Beekman Stichting, ter kompensatie van het verlies aan inkomsten. 
De bijdrage werd voor 1975/1976 vastgesteld op f 115.000,--. 

Diverse baten 

Onttrokken uit de egalisatiereserve ten gunste 
van de staat van baten en lasten 
Verkoop boeken bibliotheek 
Opbrengst liquidatie "Vereniging Eigen Gebouw" te 
Renkum 
Giften 

'152. 
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Reyn, de Blaey en Co. registeraccountants 

Amsterdam, 22 februari 1977 

Aan het Bestuur van de 
Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Geacht Bestuur, 

Wij hebben de jaarrekening van Uw Stichting over het 
boekjaar 1 oktober 1975 tot en met 30 september 1976, 
zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2, gekontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat 
deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de finan
ci€le positie op 30 september 1976 en van het resultaat 
over het op die datum afgesloten boekjaar. 

Volledigheidshalve vermelden wij dat de onder de baten 
opgenomen overheidssubsidie gebaseerd is op de in de 
staat van baten en lasten opgenomen uitgaven. Het defi
nitieve subsidiebedrag is nog door de overheid vast te 
stellen. 

Ons gaarne tot nadere toelichtingen bereid verklarend, 

hoogachtend, 

Reyn, de Blaey en Co. 

Drs.W.van der Meer 
Registeraccoun~ant 
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AKTIVA 

Postgiro 
Te vorderen overheidssubsidie 

LASTEN 

Salarissen en sociale lasten 
Diverse personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Reis- en verblijfkosten 
Werkgroepen 
Vormingskommissies 
Kursussen 
Diskussieprojek ten 
Kosten partijkrant 
Bijdrage bulkkrant 
Ombudswerk 
Vergaderkosten 
Accountantskosten 
Onderzoek funktioneren afdelingen 
Diverse kosten 
Aanschaf inventaris 
Inrichting werkruimten 
Drukkosten brochures 

Totaal der lasten 
voordelig saldo,toegevoegd 

154. 

aan kapitaal 

30-9-1976 30-9-1975 

f 95,05 f -,--
273.967,39 165.098,20 

!=~z~~~~~~~~ !=~~~~~2~~~ 

1-10-1975/ 
30-9-1976 

f 211.192,82 
15,--

31.558,20 
24.224,47 
14.824,37 
16.267,62 
11.719,20 
38.514,72 
50.394,64 
24.111,43 
7.500,--
2.818,98 
3.856,35 
1.500,--
5.000,--
2.613,47 

-,--
-,--
-,--

f 446.l.i.l,27 
2.757,92 

f 448.869,19 
=======:.· ==== 

1-1-1975/ 
30-9-1975 

f 82.535,78 
2.113, 73 

21.348,76 
9.568,66 
4.163,40 

10.981,80 
4.552,05 

17.259,34 
8.459,31 
9.137,62 

-,--
-,--
-,--
-,--
-.--

601,15 
10.855,96 
4.849,02 

42.999,43 

f 229.426,01 
14.172,19 

f 243.598,20 
============ 



PASSIVA 

Bijlage 1, 
behorende bij ons rapport 
d.d.22 februari 1977 

30-9-1976 30-9-1975 

Kapitaal f 16.930,11 
257.132,33 

f 14.172,19 
150.926,01 Partij van de Arbeid, rekening-courant 

OVER DE PERIODEN 
======~======== 

BATEN 

overheidssubsidie 
Bijdrage Partij van de Arbeid 

1-10-1975/ 
30-9-1976 

f 318.869,19 
130.000,--

f 448.869,19 ========-:== 

!=~~~,;,~~~"'~~ 

1-1-1975/ 
30-9-1975 

f 165.098,20 
78.500,--

f 243.598,20 ===:1:====== 
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Reyn, De Blaey en Co registeraccountants Bijlage 2, 

overheidssubsidie 

behorende bij ons ~rt 
d.d. 22 februari 191]7 

De overheid subsidieert het werk van Uw Stichting in belangrijke mate. 
De uitgaven van het boekjaar zijn gesplitst in een 1/4 en een 3/4 ge
deelte, om berekening van de subsidie mogelijk te maken. 
De subsidie is als volgt berekend. 

Subsidie periode 1-10-1975/31-12-1975: 

Uitgaven 

f 7.500,--
104.027,82 

!=~H;,~~~~~~ 

Percentage subsidie 

90 
70 

Subsidie periode 1-1-1976/30-9-1976: 

Uitgaven 

f 25.456,50 
309.126,95 

!=44~.:~~4.!.~~ 

Percentage subsidie 

90 
70 

Subsidie 

f 6.750,--
72.819,47 

<a> !==Z2=~~2,!,~r 

Subsidie 

f 22.910,85 
216.383,87 

<b> !=~42;,~~2.!.Z~ 

Voorlopig berekende overheidssubsidie (a+b) 

Te vorderen overheidssubsidie 

Betreft de nog te ontvangen subsidie over de kalenderjaren: 

1975: Afrekening(voorlopig) f 244.667,67 
Af: Ontvangen voorschot 100.000,--

f 144.667,67 
1976: Afrekening(voorlopig)tot en 

met 30 september f 239.299,72 
Af: Ontvangen voorschot 110.000,--

129.299,72 

!=~I4;,2~I.!.42 
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Kapitaal 

Stand op 30 september 1975 
Bij: Voordelig saldo boekjaar 1975/1976 

Stand op 30 september 1976 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 
Sociale lasten 

Bijlage 2/2, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 22 februari 1977 

f 14.172,19 
2.757,92 

f 172.835,98 
38.356,84 

!=~ll,;l2~,~,~~ 
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REIJN, DE BLAEY & CO Registeraccountants 

Amsterdam, 3 januari 1977 

Aan het Bestuur van de 
Evert Vermeer Stichting voor 
Internationale Solidariteit 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Geacht Bestuur, 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 
1975 tot en met 30 september 1976 van uw Stichting 
gekontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de 
in de bijlagen 1 en 2 bij dit rapport opgenomen jaar
rek~ning een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 30 september 1976 en 
van het resultaat over het op die datum geëindigde boek
jaar. 

Hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co. 

I.K. Bakker 
Registeraccountant 

Drs.W.van der Meer 
Registeraccountant 
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Reijn, De Blaey & Co. 

AKTIVA 

Bank, rekening-courant f 
Spaarbank, deposito's 
Postgirorekeningen 
Te vorderen interest 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 
Personeelsleningen 
Te vorderen subsidie 

LASTEN 

Uitkeringen 
Kosten 
Uitgaven Chili-aktie 
Uitgaven Tanzania-aktie 
Uitgaven Suriname-aktie 
Voordelig saldo 

160. 

f 

EVERT VERMEER STIDEBTING VOOR ============================== 

30-9-1976 

51.445,11 
30.196,17 
70.161,50 

1. 730,60 
576,66 

3.300,--
6.437,50 

1975/1976 

45.210,--
54.021,01 

144.957,87 
-,--
-,--

51.827,44 

30-9-1975 

f 32.682,14 
27.872,01 
63.211,41 

1.976,84 
-,--
-,--
-,--

1974/1975 

f 74.830,--
20.281,01 
83.279,49 
65.696,68 
14.968,80 
6.664,10 



Bijlage 1, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 3 januari 1977 

=~~~~~!~~~~=~Q~~~~~~~~~=~g~~~ 

VERGELIJKBARE CIJFERS OP 30 SEPTEMBER 1975 =========================================== 

PASSIVA 

Reserveringen f 
Vrienden van Mayflower 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 
Stichting Beheersraad Strijdfonds 
Chili, rekening-courant 
Kapitaal 

30-9-1976 

-,--
1.888,64 

-,--

69.622,25 
92.336,65 

DE PERIODEN 1 OKTOBER 1975 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1976 
======~================================================ 

EN 

EN MET 30 SEPTEMBER 1975 ========================= 

BATEN 

Bijdragen f 
Ontvangsten Chili-aktie 
Reservering Tanzania-aktie vorige jaren 
Ontvangsten Tanzania-aktie 
Reserveringen vorige jaren 
Ontvangsten Suriname-aktie 
Interest 
Opbrengst donateursaktie 
Subsidie N.C.O. 

1975/1976 

55.472,20 
144.957,87 

-,--
-,--
-,--
-,--

4. 71.0,50 
64.438,25 
26.437,50 

~=~2~=~l~"'~~ 

30-9-1975 

f 5.000,--
1.948,64 

27.956,35 

50.328,20 
40.509,21 

1974/1975 

f 70.907,04 
83.279,49 
50.071,68 
15.625,--

• 35.000,--
7.259,01 
3.577,86 

-,--
-,--
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Reserveringen 

Bijlage 2, 
behorende bij ons rapport 
d.d. 3 januari 1977 

De reservering op 30 september 1975 bestond uit: 

Scholingsprojekt Suriname 

Deze reservering 1·1erd in de loop van het boekjaar geheel besteed. 

Stichting Beheersraad Strijdfonds Chili, rekening-courant 

Stand op 1 oktober 1975 
Ontvangsten Chili-aktie 

Overgemaakt aan Strijdfonds Chili 
Kosten aktie 

Stand op 30 september 1976 

Kapitaal 

Stand op 1 oktober 1975 
Bij: Voordelig saldo boekjáar 1975/1976 

Stand op 30 september 1976 

Uitkeringen 

Vrienden van Mayflower 
Zuid-Afrikaanse kongres 
Gift Tanzania-Comité 
Scholenprojekt Tanzania 
Chileense boerenkonferentie 

f 125.000,--
663,82 

f 50.328,20 
144.957,87 

f 195.286,07 

- 1.2-5.663,82 

~==~~,;,~~~"!,~~ 

f 40.509,21 
51.827,44 

~==~~,;,~~~"!,~~ 

f 29.460,--
2.000,--
5.000,--
3.750,--

~00,--
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Kosten 

Salarissen en sociale lasten 
Computerkosten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Accountantskosten 
Ondersteuning gewesten 
Interne trainingsbijeenkomsten 
Kostenvergoedingen medewerkers 
Vergaderkosten 
Diverse kosten 

Bijdragen 

Vrienden van Mayflower 
Partij van de Arbeid 
Gift Tanzania-projekt 
Nagekomen ontvangsten Suriname-projekt 
Gift uit liquidatie "Eigen Gebouw Voorwaarts" 
Diverse bijdragen 

Subsidie N.C.O. 

f 27.975,58 
6.145,38 
6.479,54 
1.763,47 
1.250,--
2.919,08 
1. 776,35 
1.413,65 
1.744,35 
2.553,61 

f 29.460,--
8.243,01 
5.000,--
4.937,94 
3.277,--
4.554,25 

Voor het werk van de E.V.S. is aan de Nationale kommissie voorlichting 
en bewustwording ontwikkelingssamenwerking voor het ka~enderjaar 1976 
subsidie aangevraagd, groot f 35.250,--. 
Deze subsidie is toegezegd door de N.C.O., onder voorbehoud van 
ministeriël<> goedkeuring. 
Opgenomen in de staat van baten en lasten 1975/1976 
3/4 x f 35.250,--
Ontvangen in het boekjaar 

Te vorderen op 30 september 1976 

f 26.437,50 
20.000,--

163. 



l-64. 


	PvdA_jv_1975-76_0001.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0003.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0004.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0005.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0006.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0007.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0008.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0009.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0010.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0011.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0012.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0013.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0014.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0015.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0016.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0017.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0018.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0019.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0020.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0021.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0022.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0023.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0024.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0025.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0026.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0027.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0028.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0029.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0030.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0031.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0032.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0033.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0034.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0035.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0036.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0037.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0038.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0039.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0040.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0041.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0042.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0043.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0044.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0045.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0046.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0047.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0048.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0049.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0050.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0051.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0052.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0053.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0054.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0055.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0056.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0057.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0058.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0059.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0060.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0061.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0062.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0063.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0064.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0065.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0066.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0067.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0068.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0069.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0070.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0071.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0072.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0073.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0074.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0075.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0076.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0077.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0078.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0079.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0080.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0081.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0082.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0083.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0084.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0085.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0086.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0087.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0088.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0089.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0090.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0091.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0092.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0093.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0094.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0095.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0096.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0097.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0098.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0099.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0100.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0101.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0102.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0103.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0104.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0105.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0106.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0107.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0108.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0109.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0110.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0111.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0112.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0113.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0114.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0115.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0116.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0117.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0118.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0119.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0120.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0121.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0122.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0123.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0124.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0125.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0126.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0127.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0128.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0129.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0130.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0131.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0132.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0133.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0134.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0135.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0136.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0137.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0138.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0139.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0140.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0141.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0142.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0143.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0144.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0145.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0146.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0147.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0148.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0149.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0150.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0151.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0152.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0153.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0154.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0155.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0156.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0157.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0158.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0159.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0160.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0161.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0162.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0163.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0164.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0165.TIF
	PvdA_jv_1975-76_0166.TIF

