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INLEIDING , 

In mijn eerste inleiding bij de organisatorische verslagen 
van de partij wil ik aandacht schenken aan de periode vanaf 
het aprilkongres in 1979. 
Niet omdat slechts onbelangrijke zaken te melden Z1Jn uit de 
periode daarvoor - het tegendeel is waar -, maar omdat tij
dens het aprilkongres een nieuw partijbestuur is gekozen. 
Dit nieuwe partijbestuur, gekozen na een kampagne waarin op
vallend veel aandacht was geschonken aan de organisatie van 
de partij, stond onmiddellijk voor de taak verwachtingen, 
gewekt tijdens de kampagne, in te lossen of als te hoog ge
grepen door te prikken. Veel tijd voor studie en overleg 
was niet beschikbaar, omdat al in de eerste vergaderingen 
de begroting moest worden behandeld, die door het oude par
tijbestuur reeds in koncept was opgesteld. 
Haast was ook geboden, omdat gewesten en afdelingen reeds 
bezig waren met het opstellen van hun werkplannen. 
Het aprilkongres heeft het partijbestuur vele opdrachten 
gegeven. Voor komende kongressen werden drie thema's vast
gesteld (ekonomie, vrede en veiligheid, maatschappelijke 
strategie), er werden vijf aktieprioriteiten aangewezen 
(wonen, werken, onderwijs, milieu - waaronder begrepen 
energie en kernenergie - en de nieuwe internationale ekono
mische orde) en tenslotte besloot het kongres tot het uit
voeren van 2 diskussieprojekten (onderwijs en emancipatie) • 
In een weekend, geheel gewijd aan het op te stellen werk
plan, besloot het partijbestuur niet te schrappen in door 
het kongres opgedragen taken en een werkplan uit te werken, 
waarin alle opdrachten werden uitgevoerd zonder dat de afde
lingen belast zouden worden met een (te) grote hoeveelheid 
verplichte aktiviteiten. 
De partijraad keurde tenslotte, na zeer veel diskussie, een 
werkplan voor 2 jaar goed, waarin diskussies over de onder
werpen vrede en veiligheid, ekonomie, emancipatie en maat
schappelijke strategie nauw aansluiten op het vervaardigen 
van het ontwerp-verkiezingsprogram. Het partijbestuur wil 
rnet het werkplan bereiken dat, naast het nemen van besluiten 
ook de uitwisseling van meningen (weer) een voorname plaats 
in de afdelingsvergaderingen krijgt •. Om dat te bevorderen is 
de diskussie in twee rondes verdeeld: de eerste voor diskus
sie en de tweede voor besluitvorming. De diskussienota's 
voor de eerste ronde en het belangrijkebegeleidendeinstruk
tiemateriaal van de Stichting Vorming in de PvdA zijn in 
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deze verslagperiode gereed gekomen. 
Hoewel het vervaardigen van het werkplan binnen zeer korte 
tijd moest gebeuren en het partijbestuur daardoor onder gro
te druk stond, heeft het partijbestuur zijn besluiten steeds 
in grote eensgezindheid kunnen nemen. 
waarschijnlijk is het mede aan de grote hoeveelheid werk,die 
het partijbestuur op organisatorisch en politiek terrein 
moest verzetten, te danken dat het partijbestuur, waaropdoor 
de verkiezingskampagne een zware hypotheek leek te rusten, 
als een team is gaan funktioneren. 
Al lijkt enige tevredenheid gerechtvaardigd als we zien wat 
in korte tijd met een nieuw bestuur is gedaan, gekonsta
teerd moet worden dat de grote hoeveelheid door het kongres 
opgedragen taken, ondanks de in het werkplan gekozen vorm, 
een zeer zware druk heeft gelegd op de afdelingen, het par
tijbestuur en zijn medewerkers. 
Naast de kongresopdrachten hebben afdelingen nog hun normale 
huishoudelijke taken, gaan zaken als kongresvoorbereiding 
door, wordt de begeleiding van het gemeenteraadswerk steeds 
belangrijker en zwaarder en moet ingesprongen worden op ak
tuele zaken • 

. We moeten beseffen dat het nieuwe werkplan in feite een 
noodsprong is: te veel taken zijn in een enigszins aanvaard
bare vorm gegoten. Willen we ernst maken met de spilfunktie 
die de afdelingen in onze partij hebben en willen we afde
lingen, gewesten en partijbestuur in aktie zien bij maat
schappelijke ontwikkelingen, dan zullen kongres en partij
bestuur sober moeten zijn bij het opleggen van taken. 
Binnen de verslagperiode waaraan ik aandacht besteed, valt 
het goedkeuren door de partijraad van 15 en 16 juni 1979 van 
de begroting voor het boekjaar 1979-1980. 
Het huidige partijbestuur heeft weinig kunnen veranderen aan 
de opstelling, vervaardigd door het vorige partijbestuur. 
De verplichte uitgaven en de realistische begroting van in
komsten laten weinig nieuw beleid toe. 
De partijraad zag dit in, liet het aktiesekretariaat als 
grote wens noteren, maar wel voor de toekomst. 
Kon mijn voorganger, Gerard Heyne den Bak, in zijn laatst.e 
inleiding bij de organisatorische verslagen de grote groei 
van het landelijke partijbureau en de verwante instellingen 
in de laatste 6 jaar memoreren, ik moet konstateren dat een 
sterke groei er in de nabije toekomst niet inzit. De komende 
jaren zullen het partijbestuur voor de taak stellen begrotin
gen samen te stelien, waarin de vaste lasten zo weinig moge
lijk groeien, opdat "nieuw beleid" mogelijk blijft. 
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Aandacht voor de noodzaak en doelmatigheid van onze uitgaven 
zal dringend gewenst zijn in de komende jaren, om te waar
borgen dat de dienstverlening aan de afdelingen en gewesten 
minstens op hetzelfde niveau blijft, slagvaardig en doel
treffend optreden van de partij bij aktuele gebeurtenissen 
wordt vergroot en de informatie aan kader, leden en kiezers 
een hoog niveau bereikt. 
In mijn volgende inleiding hoop ik te kunnen terugkijken op 
een jaar, waarin we de hiervoor bedoelde doelen belangrijk 
dichterbij hebben gebracht. 

WIM VAN VELZEN 
sekretaris 
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PARTIJBESTUUR 

SAMENSTELLING 

Per 1 oktober 1978 legde de internationaal sekretaris, pg. 
w. Bogaard, zijn funktie neer. Hij werd als lid van het par
tijbestuur opgevolgd door pg. P. van Agteren, terwijl het 
partijbestuurslid A.L. ter Beek het internationaal sekreta
riaat waarnam tot aan het kongres in april 1979. 
Op 30 september 1979 werd het partijbestuur gevormd door: 
*M.J. vanden Berg -voorzitter 
*J .C.Th. van der Doef - le vice-voorzitter 
*A. Peper 
*W. J. van Velzen 
*H.G. ouwerkerk 
*M. van Traa 
M.G. Schröder 

A.L. ter Beek 
E. van Dijk 

- 2e vice-voorzitter 
- sekretaris 
- penningmeester 
- internationaal sekretaris 
- bestuurslid, belast met het werk 

met de vrouwelijke leden 

s. van der Gaast-Bakker Schut 
M.J. Grotenhuis 
G.J. Heyne den Bak 
J. Hocgendoorn 
c. Kerling-Simons 
c. Poppe 

*A. Reuvekamp 
F. Rottenberg 
P. Smulders 
B. Tromp 

De met * aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 
Ingevolge artikel 35 van de statuten woonden pg. J .M. den Uyl 
als voorzitter van de Tweede Kamerfraktie en pge. M.G. Schrö
der als bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke 
leden de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij. Zij 
hadden een adviserende stem. 
Ingevolge artikel 48 van het huishoudelijk reglement wees 
het partijbestuur in de eerste vergadering na het kongres 
van april 1979 uit zijn midden aan als 2e sekretaris pge. A. 
Reuvekamp, als 2e penningmeester pg. G.J. Heyne den Bak en 
als 2e internationaal sekretaris pg. A.L. ter Beek. 
Ingevolge artikel 50 van het huishoudelijk reglement werd 
als vertegenwoordiger van de Eerste Kamerfraktie aangewezen pg. 

6. 



c.H. de Cloe, als vertegenwoordiger van de Jonge Socialisten 
pg. L. Huberts, terwijl pg. w. Gortzak als direkteur van de 
wiardi Beekman Stichting en pg. A. Vondeling als voorzitter 
van de Nederlandse leden van de socialistische fraktie in 
het Europese Parlement de vergaderingen van het partijbestuur 
bezochten. Na het overlijden van pg. Vondeling werd zijn 
plaats ingenomen door pge. C. v.d.Heuvel-de Blank. 

PORTEFEUILLEVERDELING 

- Organisatie, financiën, 
reglementen 

- S.G.G.P. 
- Aktiewerk 

- Ombudswerk 
- Kampagneaktiviteiten 

- Buitenlandse zaken en 
defensie 

- Progressieve samenwer
king 

- Kontakten met J.S. 
- Kontakten met Rooie 

Vrouwen 
- S.V.P. 

- W.B.S. 

- Kontakten met de vak-
beweging 

- E.V.S. 
- NIVON 
- Ned.Gezinsraad 
- Onderwijs 
- Milieu en energie 
- Volkshuisvesting 
- Bedrijfsdemokratisering 

en werkgelegenheid 
- Midden- en Kleinbedrijf 
- Komitee Berufsverbote 

- Landelijk Energie Komi tee: 

Van Velzen, Ouwerkerk, Reuvekamp, 
Heyne den Bak, Tromp 
Reuvekamp, Ouwerkerk 
D.B., Rottenberg, V.d.Zandschulp, 
Hocgendoorn 
Kerling 
Van den Berg, Van Velzen, Van der 
Doef, Heyne den Bak, Schröder 
Van Traa, Ter Beek, Van der Gaas4 
Tromp, Van den Berg 
D.B., Van der Gaast, Van de Zand
schulp 
Van Velzen, Rottenberg 
Hoogendoorn, Reuvekamp, Van den 
Berg, Grotenhuis 
Poppe, Van Velzen, Smulders, Hoc
gendoorn 
Peper, Tromp, Heyne den Bak (pen
ningmeester) 
Van den Berg, Van Velzen, Van der 
Doef, Poppe, Schröder 
Van Traa, Ter Beek, Van der Gaast 
van Dijk(lid centraal bestuur) 
Schröder 
Reuvekamp 
Van Dijk, Rottenberg 
Kerling, Jongejan(geen PB-lid) 
Van der Doef, Poppe, Smulders, 
Van de Zandschulp 
Hocgendoorn 
Van den Berg, Van Traa, Van de 
Zandschulp, Van Dijk 
Rottenberg (plv. Van der Gaast) 
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- Kommissie Partij
demokratie 

Van den Berg, Van Velzen, Heyne 
den Bak, Grotenhuis 

- Kommissie Omroeppolitiek: Heyne den Bak, Koopman (geen PB
lid) 

- Kommissie minderheden 
-VARA 

- Intergew.overleg over 
sociaal-ekonomische 
aangelegenheden 

- Personeelsaangelegen
heden 

- Partijpers 

- Emancipatie-diskussie
projekt 

- Kommissie Welzijnswerk 

- PvdA en de Politie 
- Kommissie Aktivering 

vrouwelijke leden 
- PvdA en de "christenen" 
- Huisvestingskommissie 

- Latijns-Amerikaanse 
werkgroep 

Van Velzen 
Heyne den Bak(lid hoofdbestuur), 
Reuvekamp 

Smulders, Peper (fraktie wijst 
Wöltgens aan) 
Reuvekamp, Rottenberg, Van de 
Zandschulp 
Van den Berg, Van der Doef, Van 
Traa 
Schröder, Grotenhuis, Van der 
Doef, Van der Gaast 
Grotenhuis, Buurmeijer(geen PB
lid) 
Reuvekamp 

Van Velzen, Hocgendoorn 
Peper, Van den Berg 
Van Velzen, Ouwerkerk, Jongejan 
(geen PB-lid) 

Van den Berg, Van Traa 

OVERZICHT VAN DE AAN DE GEWESTEN TOEGEWEZEN KONTAKTPERSONEN 
VAN HET PARTIJBESTUUR 

Gewest: 
Groningen 
Friesland 
Drente 
OVerijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland-Noord 
Noord-Holland-Zuid 
Zuid-Holland 
Den Haag 
Rotterdam 
Amsterdam 
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Kontaktpersoon: 
Van Dijk 
Smulders 
Ter Beek 
Rottenberg 
Van de Zandschulp 
Van der Doef 
Reuvekamp 
Heyne den Bak 
Kerling 
Poppe 
Peper 
Grotenhuis/Rottenberg 



Zeeland 
Noord-Brabant-west 
Noord-Brabant-Oost 
Limburg 

KENNISMAKINGSTOERNEE 

Hocgendoorn 
Ouwerkerk 
Tromp 
Van der Gaast 

In mei 1979, vlak na het aantreden van het nieuwe partijbe
stuur, gaven voorzitter en sekretaris te kennen zo snel mo
gelijk kennis te willen maken met de werkers in de gewesten. 
In mei werd hiervoor de aanzet gegeven met de vraag aan de 
gewestelijk sekretarissen hoe zij, aan de hand van een voor
stel van de partijsekretaris waarin een aantal mogelijkheden 
werden aangegeven, dat georganiseerd wilden hebben. 
Vanaf augustus lopen die bezoeken in (voornamelijk) de vol
gende vorm: een gesprek van voorzitter, sekretaris, inter
nationaal sekretaris, landelijk kontaktvrouw en (soms) enke
le medewerkers van het partijbureau met de leden van het ge
westelijk bestuur, soms uitgebreid metstatenleden e.d., ge
volgd door een vergadering met de afdelingen van het desbe
treffende gewest. 
Dat werkt voortreffelijk; het persoonlijk kontakt wordt we
derzijds zeer op prijs gesteld en de partijbestuurders ont
vangen belangrijke informatie. 
Hoewel er zeer veel tijd in gaat zitten, hebben de partijbe
stuurders het voornemen met deze bezoeken in het nieuwe jaar 
door te gaan en het zo mogelijk periodiek te herhalen. 
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PARTIJSEKRETARIAAT 

SAMENSTELLING 30-9-]979 

Bestuursassisten tie 
Bestuursassistente 
medewerkster 

Voorlichting 
hoofd voorlichting 
assistente hoofd voorlichting 
redakteur 
steno-typiste 

Sekretaresses 

Joke Ruarus 
Margot Gunderman 

Kees Bode 
Joop van Halm-Rikkelman 
Oebele de Jong 
Line Vijlbrief 

van de voorzitter Jeltje van Nieuwenhoven 
van de internationaal sekretaris* Gina van Tijn-Siegel 
van de internationaal sekretaris* Riet van der Zedde-Brinkman 
van de sekretaris Jenny Bergraat- van Ringen 

Rooie Vrouwen 
bestuursassistente 
steno-typiste* 
administratief medewerkster* 

Service-apparaat 
beheerder 
personeelsadministratrice 
medewerker voor de afdelingen 
technisch medewerker 
assistent technisch medewerker* 
hoofd administratie 
plv. hoofd administratie 
boekhoudkundig medewerker, tevens 
assistent personeelsadministratie 
loonadministrateur/kassier 
Boekhoudkundig medewerker 
boekhoudkundig medewerkster 
boekhoudkundig medewerkster* 
koördinator ledenadministratie 
medewerkster ledenadministratie 
medewerkster ledenadministratie 
medewerkster ledenadministratie 
medewerker ledenadministratie 
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Alie Slagt 
Hanna Piek 
Lina Neetens 

Piet Knollema 
Greet ten Cate 
Rob van Esseveld 
Johan Smitz 
Bert van Baar 
Harry Veen 
Willem Harlaar 

Frits Scholten 
Leo van Lierop 
Bert Vahl 
Tine van Wakeren 
Marjan de Weerdt-Hurks 
Wouter Wolterbeek 
Ada Brandsma 
Karin Piek 
Lida van der Voorst 
Jan Smid 



hoofd huisdrukkerij 
plv. hoofd huisdrukkerij 
composer-typiste 
offsetdrukker 
offsetdrukker* 
assistent offsetdrukker 
medewerkster voor interne en 

externe post* 
hoofd sekretarie 
medewerkster sekretarie 
medewerkster sekretarie 
medewerkster sekretarie 
medewerkster archief* 
telefoniste* 
telefoniste* 

* = parttime 

PERSONEELSVERLOOP 

Rinus van der Meulen 
Henk Brinkman 
Maaike Rittershaus 
Ton de Greef 
Richard Vries 
Frank Halsema 

Anja Seite 
Judik Castricum 
Ali van Kammen-enossen 
Gerda van Nielen 
Ria Löwer 
Willy Smit-Monnikendam 
Peggy Fofana-Bolleman 
Madeleine de Vries 

Evenals het voorgaande boekjaar was het personeelsverloop 
gering. Vijf medewerkers verlieten de dienst van de partij 
om uiteenlopende redenen. 
Joke Kernper verliet met oud-partijvoorzitter Ien van den 
Heuvel, die zij gedurende haar gehele periode als sekretares
se had bijgestaan, het partijbureau. 
Berry van der Steen en Niels Wüthrich zochten de studieboe
ken weer op, terwijl Marja Engel en Nel ter Woort bij andere 
werkgevers hun geluk gingen beproeven. 
Jeltje van Nieuwenhoven nam de taak van Joke Kernper over en 
verlicht nu de werkzaamheden van de partijvoorzitter. 
Haar plaats op de bastuursassistentie werd ingenomen door 
Margat Gunderman, daarvoor werkzaam op de sekretarie van de 
WBS. 
In reeds op 30 september 1978 bestaande, of daarna ontstane, 
vakatures kwamen gedurende de verslagperiode in onze dienst: 
Bert van Baar(technische dienst), Tine van Wakeren(financiële 
administratie), Frank Halsema(huisdrukkerij), Ria Löwer en 
Madeleine de Vries(beiden sekretarie). 
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OVERLEG TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMERS 

Onder wisselend voorzitterschap van de partijsekretaris als 
werkgever en de voorzitter van de personeelsraad vond in de 
verslagperiode regelmatig overleg plaats met de personeels
raad. 
Naast de dagelijkse zaken die in zo'n overleg regelmatig aan 
de orde komen, prijkten ondermeer de volgende punten in wil
lekeurige volgorde op één of meer agenda's: 
1. Maatregelen rond aanschaf van beeldschermapparatuur 
2. Nota personeelsbeleid 
3. Nieuwe huisvesting 
4. Pensioenvoorzieningen 
5. Organisatie partijbureau 

Ad.l. 
In overleg met de personeelsraad werd een begeleidingsgroep, 
bestaande uit medewerkers van de administratie en het com
puterservicebureau ADP, samengesteld. 
Deze begeleidingsgroep kan zich laten bijstaan door een 
automatiseringsdeskundige, die in overleg met de Dienstenbon
den FNV hiervoor is gevraagd. 
De opdracht van de groep is het voorbereiden en begeleiden 
van de verdere automatisering van de ledenadministratie, 
resulterende in het werken met een lijnverbinding tussen het 
partijbureau en het computerservicebureau. 

Ad.2. 
In deze nota Z~Jn op het gebied van het personeelsbeleid de 
"rechten en plichten" van zowel de werkgever als de werkne
mers opgenomen. In de loop van het boekjaar werd hierover 
definitief overeenstemming bereikt. 

Ad.3. 
Bij het zoeken naar nieuwe huisvesting voor het partijbureau 
waren de medewerkers direkt betrokken, doordat twee vertegen
woordigers van hen lid waren van de kommissie huisvesting. 

Ad.4. 
Samen met de verzekeringsmaatschappij De Centrale zijn de 
werkgever en de personeelsraad op zoek naar een betere pen
sioenregeling. Tot afronding is het in de verslagperiode nog 
niet gekomen. 
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Ad,5, 
Met de personeelsraad werd overeengekomen dat de struktuur 
van het partijbureau, in de ruimste zin van het woord, nog 
eens onder de loupe zou worden genomen. De huidige struktuur 
ervan kwam ruim zeven jaar geleden tot stand. 
Vooral "neveninstellingen" als de SVP, EVS en Jonge Socialis
ten kwamen na die tijd tot stand of ondergingen een grote 
groei; de afdeling voorlichting werd (her)opgericht en de 
organisatie van de Rooie Vrouwen nam in omvang toe. 
Dit alles maakt het op zich nuttig de struktuur nog eens 
door te lichten. Ook hier kwam het nog niet tot een afronding. 

OVERWERK 

Medewerkers die op full time-basis een bruto jaarsalaris 
hebben, dat minder dan of gelijk is aan het maximum van sa
larisgroep III (per 30-9-1979: f 29.453,-) ontvangen 50% van 
het uurloon extra voor overwerk op normale dagen en 100% op 
zaterdagen en/of zondagen. 
Medewerkers die een hoger salaris ontvangen krijgen geen 
overwerk vergoed, tenzij dit op zaterdag en/of zondag moet 
worden verricht. Voor het werken op zaterdag of zondag ont
vangen deze medewerkers een extra verlofdag (met een maximum 
van 10 per jaar) of een onkostenvergoeding die, hangende de 
onderhandelingen met de vakbond, per 1 januari 1979 tijdelijk 
is vastgesteld op f 80,- netto per gewerkte dag. 
Medewerkers die wel overwerkvergoeding ontvangen kunnen voor 
werken op zaterdag en/of zondag maximaal 7~ uur (de tijd van 
een normale werkdag) in vrije tijd opnemen. 
Hoewel aanzienlijk beter dan het voorgaande boekjaar, lukte 
het ook in deze verslagperiode niet alle werkzaamheden in de 
normale werktijd te verrichten. 
Voor sommige werkzaamheden is het ook niet anders mogelijk 
dan ze bijvoorbeeld op de zaterdagen te houden. 
Zo werd er door medewerkers die op normale werkdagen geen 
overwerkvergoeding ontvangen (hoger salaris dan maximaal 
groep III) gedurende 195 zaterdagen of zondagen gewerkt: 
tijdens het tweejaarlijkse kongres (41 dagen), partijraads
vergaderingen (40 dagen), verkiezingqkampagne (47 dagen), 
Rooie Vrouwendag (9 dagen), enz. 
Van deze 195 dagen werden er 101 in vrije dagen opgenomen en 
94 werden uitbetaald. 
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Door de medewerkers die wel een vergoeding ontvangen voor 
overwerk op normale werkdagen en op zaterdag en zondag werden 
voor kongres en partijraden 698 overuren gemaakt. 
Hiervoor in ruil werden 13 vrije dagen opgenomen en werd 
f 13.761,33 aan overwerkvergoeding uitbetaald. 
In zijn geheel werd gedurende de verslagperiode aan overwerk 
uitbetaald: 
Voor 1164~ uren door de week 
Voor 698 uren op kongressen e.d. 
Voor 94 zaterdagen en/of zondagen 

f 22.862,30 
f 13.761,33 
f 15.839,85 
f 52.463,48 

Daarnaast werden 114 extra vrije dagen opgenomen. 

Aan tijdelijke krachten werd uitgegeven 
Voor 860 ziektedagen werd aan ziekengeld 

ontvangen 
Meer uitgegeven 

In totaal werd zodoende over het afgelopen 
werk en tijdelijke krachten uitgegeven: 
overwerk f 52.463,48 

. sociale lasten f 10.492,70 
extra uitleenkrachten f 66.263,32 

f 129.219,50 

f 124.631,98 

f 58.368,66 
f 66.263,32 

boekjaar aan over-

(f 89.636,62) 
(f 17.927,32) 
(f 82.610.01) 

(f 190.173,95) 
Tussen haakjes zijn geplaatst de cijfers van het voorgaande 
boekjaar. 

Met de vakbond zijn besprekingen gaande om te komen tot een 
andere wijze van overwerkvergoeding. Deze waren aan het einde 
van de verslagperiode nog niet afgerond. 

HUISVESTING 

Door de groei van het aantal medewerkers van de partij en 
haar neveninstellingen in de eerste helft van de zeventiger 
jaren werd het partijbureau aan de Tesselschadestraat 31 te 
klein. Het lukte het voormalige partijbestuur met ingang 
van 1 juni 1975 het pand Tesselschadestraat 15 voor vijf 
jaar te huren. 
In het nieuwe pand werden gehuisvest: de Rooie Vrouwen, de 
Stichting Vorming, de Evert Vermeer Stichting en de Jonge 
Socialisten (toen nog FJG). 
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Aan het begin van dit verslagjaar werd duidelijk dat zowel 
de Tesselschadestraat 31 als -15 reeds te klein waren of 
binnenkort te klein zouden worden om het gestaag groeiende 
medewerkersbestand en de groei van de aktiviteiten nog 
langer te huisvesten. Tevens bleek dat een verlenging van 
het huurkontrakt van pand 15 als onmogelijk moest worden 
beschouwd. 
Het partijbestuur riep daarom een kommissie huisvesting in 
het leven, die de opdracht kreeg in Amsterdam uit te zien 
naar vervangende kantoorruimte. 
Tot leden van de kommissie werden benoemd: Hans van Beek, 
Judik Castricum, Ton de Greef, Gerard Heyne den Bak (voor
zitter), Edo Jongejan, Piet Knollema (sekretaris), Hans 
Ouwerkerk en Jan Simons. 
Tijdens de rit bedankte Jan Simons voor het lidmaatschap van 
de kommissie, omdat hij van mening was dat de funktie zich 
niet goed liet kombineren met zijn voorzitterschap van de 
financiële kommissie. 
Na het kongres in april 1979 verliet Gerard Heyne den Bak 
de kommissie en werd zijn plaats ingenomen door de nieuw
verkozen sekretaris Wim van Velzen. 
Na de mogelijkheden van veertien panden, die te huur of te 
koop waren of zouden komen, te hebben onderzocht bracht de 
kommissie op 21 augustus 1979 haar advies uit aan het partij
bestuur. 
In volgorde van voorkeur adviseerde de kommissie tot aankoop 
van: 
l) de panden aan de Sarphatikade 2, 3, 4 en 5. 

De koopprijs hiervan werd geschat tussen de 4 en 4~ mil
joen. 

2) de panden Nicelaas Witsenkade 30 en 31 en Nicelaas 
Witsenstraat 19, 21 en 23. 
De vraagprijs hiervan bedroeg f 3.250.000,--. 

Als derde mogelijkheid werd nog een pand genoemd, dat echter 
pas medio 1981 vrij zou komen en waarvan verder nog weinig 
gegevens bekend waren. 

De medewerkers en het partijbestuur kozen in grote meerder
heid voor een poging de panden aan de Nicelaas Witsenkadel 
Witsenstraat te kopen. 
OVer deze panden schreef de kommissie o.a. in haar advies: 
"Hoewel het huidige partijbureau, met alle neveninstellingen, 
in deze panden gehuisvest kan worden dient er rekening mee 
te worden gehouden dat expans~emogelijkheden vrijwel ont-
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breken. Het volledig ontbreken van een eigen parkeergelegen
heid moet als een nadelige faktor worden aangemerkt, ookals 
we naar de waarde van de panden op lange termijn kijken". 
Aan het eind van het verslagjaar lukte het overeenstemming 
te bereiken over de verkoop van de panden en werd de partij 
eigenaar van de kantoorpanden voor t 2.250.000,--. 
De officiële overdracht zou later plaatsvinden. 
Door de aankoop van deze panden en doordat de verbouwing ge
raamd is op f 1.007.000,--, kan het partijbestuur de motie 
van de partijraad van 15 en 16 juni 1979: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam, 
overwegende de hoge kosten die wijziging in de huis
vesting van de partij vergen, 
van mening dat de meerkosten van nieuwe huisvesting 
ten opzichte van de bestaande situatie (= f 350.000) 
niet meer dan 60% mogen bedragen, 
draagt het partijbestuur op in het verdere beleid 
met betrekking tot de nieuwe huisvesting met het 
vorenstaande nauwgezet rekening te houden, 
en gaat over tot de orde van de dag 

uitvoeren. 

LEDENADMINISTRATIE 

Met het afsluiten van deze verslagperiode zijn ook de eerste 
tien jaar centrale ledenadministratie afgesloten. 
In mei 1969 besloot de partijraad de tot dan in de afdelingen 
plaatsvindende ledenadministratie en kontributie-inning te 
centraliseren. 
In het eerste kwartaal van het boekjaar 1969/1970 ontvingen 
de leden in het noorden en oosten van het land voor het eerst 
een acceptgirokaart of werd de kontributie automatisch afge
schreven. In het tweede kwartaal volgde de rest van de leden. 
Van de 114.000 leden, die de partij aan het begin van de 
operatie dacht te hebben, kwamen er ruim 100.000 "in de 
computer". 
In de afgelopen tien jaar bereikte het ledental haar diepte
punt met 93.701 leden op 30 juni 1972. Het hoogste aantal 
werd geregistreerd op 30 juni 1978 met 122.321. 
Hoewel er in de partij in het begin met veel argwaan naar 
die centrale administratie werd gekeken, mogen we nu stellen 
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dat deze volledig geaccepteerd is. Dat ook de leden voldoende 
vertrouwen hebben in de kwa~iteit van de administratie mag 
blijken uit het feit dat meer dan 60% van de leden de kontri
butie automatisch betaalt. 
Ook op een andere wijze blijkt dat met name kenners de kwali
teit van de ledenadministratie erkennen; herhaaldelijk staat 
onze wijze van ledenadministratie model voor andere partijen 
en organisaties. Zelfs de Turkse socialisten hadden er een 
reis naar Amsterdam voor over. 
Ook financieel heeft de centrale ledenadministratie de partij 
geen windeieren gelegd. was de partij in 1969 een berooide 
klub, zij is nu financieel een stevig bolwerk dat een stootje 
kan hebben. 
Van deze gelegenheid willen we gebruik maken om alle medewer
kers, die in de afgelopen 10 jaar een bijdrage hebben geleverd 
om de "CLA" te maken tot wat zij geworden is, daarvoor te be
danken. 

Na enkele jaren van forse ledenwinst moesten we deze verslag
periode met een licht ledenverlies afsluiten. Naast dat het 
aantal afgevoerde leden steeg van 9.318 in het vorig boek
jaar tot 10.474 nu, liep het aantal nieuw ingeschreven leden 
terug van 20.933 tot 7.722. 
~ls gevolg van deze mutaties liep het ledental terug van 
121.274 naar 118.522. Een daling met 2.3%. 
Het grootste verlies deed zich voor in de gewesten Amsterdam 
en Groningen (6.2%). De gewesten Friesland, Drente, Zeeland 
en Limburg sloten ook dit boekjaar met winst af. 

In de wijze van kontributiebetaling zit weinig beweging meer. 
Met tweederde van de leden, die de kontributie automatisch 
betalen, schijnt voorlopig het maximaal haalbare bereikt te 
zijn. Nog steeds wordt bij 2.3% van de leden de kontributie 
aan de deur geïnd. 
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OVERZICHT LEDENVERLOOP BOEKJAAR ]978-]979 

Gewest: 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 9.633 754 641 + 20 9.766 + 133 + 1,4 
Groningen 9.297 540 1.053 - 61 8. 723 - 574 - 6,2 
Drente 6.456 430 384 + 15 6.517 + 61 + 0,9 
Overijssel 8.155 421 540 - 5 8.031 - 124 - 1,5 
Gelderland 12.791 860 1.151 + 21 12.521 - 270 - 2,1 
Utrecht 7.187 425 526 + 6 7.092 - 95 - 1,3 
Noord-Holland-Noord 8.823 436 582 + 17 8.694 - 129 - I', 5 
Noord-Holland-Zuid 7.712 326 546 - 1 7.491 - 221 - 2,9 
Zuid-Holland 18.906 1.084 1.469 + 16 18.537 - 369 - 2,0 
Zeeland 3.129 272 239 + 10 3.172 + 43 + 1,4 
Noord-Brabant-West 3.569 385 448 + 42 3.548 - 21 - 0,6 
Noord-Brabant-Oost 3.851 404 456 - 10 3.789 - 62 - 1,6 
Limburg 2.897 476 385 + 2 2.990 + 93 + 3,2 
Amsterdam 8.962 444 908 - 94 8.404 - 558 - 6,2 
Rotterdam 5.290 244 521 - 46 4.967 - 323 - 6,1 
Den Haag 4.303 203 409 - 47 4.050 - 253 - 5,9 
Adres tijdelijk onbekend 131 --- 201 + 159 89 - 42 - 32,1 
Algemene leden 182 18 15 - 44 141 - 41 - 22,5 

Totaal 121.274 7.722 10.474 --- 118.522 - 2.752 - 2,3 

1. ledenstand per 30-9-1978 5. ledenstand per 30-9-1979 
2. ingeschreven nieuwe leden 6. winst of verlies 
3. afgevoerde leden 7. winst of verlies in % 
4. verhuiswinst of -verlies . 

ro 
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LEDENSTAND PER GEWEST PER KWARTAAL BOEKJAAR ]-978-]979 

Gewest: 30-9-78 31-12-78 

Friesland 9633 9610 
Groningen 9297 9140 
Drente 6456 6525 
Overijssel 8155 8232 
Gelderland 12791 12883 
Utrecht 7187 7224 
Noord-Holland-Noord 8823 8853 
Noord-Holland-Zuid 7712 7668 
Zuid-Holland 18906 18945 
Zeeland 3129 3143 
Noord-Brabant-west 3569 3633 
Noord-Brabant-Oost 3851 3921 
Limburg 2897 2988 
Amsterdam 8962 8871 
Rotterdam 5290 5229 
Den Haag 4303 4251 
Adres tijdelijk onbekend 131 54 
Algemene leden 182 181 

T o t a a 1 121.274 121.351 

31-3-79 30-6-79 30-9-79 

9597 9813 9766 
8883 8879 8723 
6551 6561 6517 
8188 8137 8031 

12747 12675 12521 
7166 7135 7092 
8796 8767 8694 
7622 7586 7491 

18788 18712 18537 
3167 3183 3172 
3569 3578 3548 
3895 3858 3789 
3015 3037 2990 
8692 8542 8404 
5121 5033 4967 
4197 4127 4050 

43 87 89 
190 130 141 

120.227 119.840 118.522 



BETALINGSWIJZE PER GEWEST 

Gewest: 
automatische inkasso in % 

30-9-78 30-9-79 

Friesland 65.9 65.5 
Groningen 56.1 59.1 
Drente 59.1 60.0 
OVerijssel 66.4 66.7 
Gelderland 61.8 62.4 
Utrecht 62.0 62.0 
Noord-Holland-Noord 59.4 59.3 
Noord-Holland-Zuid 60.1 60.4 
Zuid-Holland 61.7 61.9 
zeeland 64.0 63.6 
Noord-Brabant-West 57.5 57.5 
Noord-Brabant-Oost 57.1 58.5 
Limburg 57.2 56.7 
Amsterdam 68.4 69.4 
Rotterdam 67.4 69.0 
Den Haag 64.6 64.8 
Algemene leden 48.9 67.1 

Totaal 62.0 62.5 

acceptgiro in % 
30-9-78 30-9-79 

30.5 31.6 
40.5 37.9 
34.8 35.1 
31.5 31.5 
34.8 34.6 
36.8 37.0 
38.0 38.5 
38.0 38.0 
34.7 34.9 
32.2 33.9 
41.7 41.8 
42.5 41.2 
42.3 42.9 
31.0 30.1 
30.5 29.3 
33.5 33.9 
51.1 32.9 

35.3 35.2 

kwitanties in '!i 

30-9-78 30-9-79 

3.6 2.9 
3.4 3.0 
6.1 4.9 
2.1 1.8 
3.4 3.0 
1.2 1.0 
2.6 2.2 
1.9 1.6 
3.6 3.2 
3.8 2.5 
0.8 0.7 
0.4 0.3 
0.5 0.4 
0.6 0.5 
2.1 1.7 
1.9 1.3 

2.7 2.3 

. 
0 
N 



VOORLICHTING 

ALGEMENE REDAKTIE PARTIJPERS 

In het afgelopen verenigingsjaar kwam de algemene redaktie 
slechts éénmaal bijeen. 
Op die vergadering, die op 1 december 1978 in Utrecht plaats
vond, werd nogmaals gesproken over de zgn. "ontkoppeling" 
van Roos in de Vuist en Lokaal Bestuur. 
Alhoewel de - op de vergadering aanwezige - afgevaardigden 
van het SGGP-bestuur, Engelsman en Van den Bergh, en de 
algemene redaktie overeenstemming bereikten over de voor
waarde waaronder de integratie gehandhaafd kon blijven, werd 
later toch door het SGGP-bestuur het besluit genomen om 
Lokaal Bestuur te verzelfstandigen. 
Ten tijde van de gehouden vergadering bestond de algemene 
redaktie partijpers uit Ien van den Heuvel(voorzitter), 
Klaas-Arie Beks, Harry van den Bergh, Frits Castricum, Jaap 
van der Doef, Arie de Jong, Aad Kosto, Maurice Koopmans, 
Jan Nagel, Cor van der Poel en Liesbeth den Uyl. 
Tevens maakten de leden van de werkredakties van de PK en 
van Roos in de Vuist deel uit van de algemene redaktie. 

DE PARTIJKRANT 

In het afgelopen verenigingsjaar verschenen 9 nummers van 
de PartijKrant. Het redaktioneel beleid was - evenals in 
voorgaande jaren - vooral gericht op de grote groep van 
niet-aktieve partijgenoten. In het bijzonder op de groep 
daaronder, die weinig politieke informatie ontvangt uit an
dere bronnen. In het algemeen getypeerd wordt de PK dus voor 
een belangrijk deel geschreven voor die leden, die nooit 
vergaderingen bezoeken, geen opinie-weekblad lezen, niet of 
weinig naar aktualiteiten en parlementaire rubrieken luis
teren of kijken. 
De PartijKrant heeft daarnaast de funktie van "overbrenger" 
van die informatie, die reglementair of anderszins naar alle 
leden moet worden overgebracht. 
De redaktie blijft zich bewust van h~t feit dat de beschre
ven doelgroepkeuze betekent, dat de inhoud van de PK minder 
is toegeschreven naar de aktieve leden en het kader van de 
partij. Dat kan leiden tot een minder positieve waardering 
van de inhoud in deze groep. 

21. 



Anderszins moet tevens worden vastgesteld, dat het aantal 
leden dat de PK leest (en niet ongeopend weggooit) de laat
ste 6 à 7 jaar sterk is toegenomen, althans oordelend naar 
resultaten van onderzoeken binnen de partij. 
De beschikbare middelen maken het onmogelijk een ledenblad 
te maken, dat voldoet aan de wensen van beide groepen leden. 
Integendeel: de redaktie wordt de laatste jaren steeds weer 
gekonfronteerd met stijgende produktiekosten, maar vooral 
met boven gemiddelde stijgingen van de verzendkosten, terwijl· 
het voor de PK beschikbare budget verhoudingsgewijs is af
genomen. In de totale kosten slokken de te maken kosten voor 
het verzenden een steeds groter aandeel op, er is hier dui
delijk sprake van scheefgroei. 
Een door het dagelijks bestuur benoemde kommissie moet - in 
het kader van een komplete doorlichting van het voorlichtings
en informatiebeleid - aanbevelingen doen over de maatregelen 
die de partij, mede gelet op deze ontwikkeling, zou moeten 
nemen. Voorjaar 1980 zullen deze aanbevelingen in konkreet 
beleid omgezet kunnen zijn. 
De werkredaktie van de PK bestond uit: Pijkel Schröder, Dick 
Kalk en Johan S. Wijne, aangevuld met Kees Bode en Oebele de 

.Jong. 

ROOS ~N DE VUIST 

De belangrijkste ontwikkeling bij Roos in de Vuist was het 
afgelopen jaar de zgn. loskoppeling van Lokaal Bestuur. 
Daarmee kwam een eind aan het samengaan van het periodiek 
van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie met het opinie
blad van de partij. Door deze, overigens na goed en zorg
vuldig overleg genomen, beslissing verloor de Roos ca. 3200 
abonnees, die het blad uit hoofde van hun SGGP-lidmaatschap 
gratis ontvingen. 
Na een wervingsaktie bleek gelukkig dat meer dan de helft 
van deze groep haar automatisch abonnement in een betaald 
hadden omgezet. De Roos in de Vuist kon het boekjaar dan ook 
met een abonnementenbestand afsluiten, dat rond de 12.000 
schommelde. 
Redaktioneel werd veel aandacht besteed aan het kongres en 
de daarmee samenhangende bestuursverkiezing. Daarbij werd 
aan de in funktie te kiezen kandidaten ruimte geboden om hun 
denkbeelden en ideeën uiteen te zetten. Bij de verkiezing 
van de overige leden van het partijbestuur moest de redaktie, 
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gelet het grotere aantal kandidaten, wel een terughoudend 
beleid voeren. 
De werkredaktie van de Roos in de Vuist vergaderde het afge
lopen jaar in een gemiddelde frekwentie van 1 maal per twee 
weken. In de tweede helft van het jaar werd een aanvang ge
maakt met gekombineerde vergaderingen met de redaktie van 
de PK, om zo tot een betere wederzijdse taakverdeling en 
koördinatie te komen. Het resultaat daarvan gaf alle aanlei
ding om daarmee ook in het nieuwe jaar door te gaan. 
De werkredaktie van de Roos bestond uit Oebele de Jong, Coos 
Huyssen, Kees Bode en Liesbeth Rensman. 

- RADIO-UITZENDINGEN 

Het afgelopen veren~g~ngsjaar werden de radio-uitzendingen 
van de partij geproduceerd door pg. H. Leeuwenkamp. 
Herhaaldelijk wordt van de zijde van de NOS en zendgemach
tigden wijziging aangebracht in de tijd van uitzending van 
de zendtijd voor politieke partijen. Naar bereik gezien 
meestal geen voorstellen met een te verwachten positief 
effekt. 
Een gemeenschappelijk protest van de politieke partijen 
heeft het afgelopen jaar gedurende een drietal maanden zend
tijd opgeleverd op Hilversum III om 18.00 uur. 
De uitzendingen, die de partij toen verzorgde, waren aange
past aan het bereik van deze zender en bestonden uit korte 
kommentaren en muziek. Eind van het verenigingsjaar werd 
de zendtijd verplaatst naar vrijdagavond om 19.00 uur op 
Hilversum II. Alhoewel juiste cijfers ons ontbreken, mag 
worden aangenomen dat dat - in vergelijking met voorheen -
tot belangrijke verslechtering in bereik heeft geleid. 

TELEVISIE-UITZENDINGEN 

Ook in het afgelopen verenigingsjaar werden de televisie
uitzendingen - die de partij in het kader van de door de 
regering aan de politieke partijen beschikbaar gestelde 
zendtijd kreeg toegewezen - weer verzorgd door de partijge
noten Coelho en Rademakers. OVer de inhoud werd overleg ge
pleegd met de voorzitter en de afdeling voorlichting. 

, De reeds eerder gesignaleerde trend: het teruglopen van de 
kijkdichtheid, veroorzaakt o.a. door het feit dat de uit-
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zendingen op Nederland I moeten !'konkurreren" tegen het lange 
journaal, heeft zich ook dit jaar voortgezet. 
De uitzendingen worden gebruikt voor het geven van informa
tie van PvdA-standpunten naar onze kiezers en worden afge-· 
sloten met een oproep om lid te worden van de partij. 
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KOMMISSIES 

Al~'TIVERING VROUWELIJKE LEDEN 

In de loop van het verslagjaar stelde het partijbestuur 
bovengenoemde kommissie in. De bedoeling is, dat deze kom
missie door het ondersteunen van gewestelijke aktiverings
programma's zal trachten uitvoering te geven aan het besluit 
van de partijraad van juni 1977, waarbij de gewesten regle
mentdlr werden verplicht om de deelneming van vrouwelijke 
leden aan het werk van de partij te vergroten door het doen 
organiseren van aktiverende programma's. 
De kommissie zjet als hieruit voortvloeiende taken de vol
gende punten: 
1. het opsporen van belemmeringe~ waardoor vrouwen niet par

ticiperen en trachten hiervoor oplossingen te vinden; 
het aangeven van aanknopingspunten, waardoor gewestelijke 
besturen zo doeltreffend mogelijk de organisatie van akti
veringsprogramma's kunnen opzetten; 
stimulerend optreden om een grotere betrokkenheid voor 
het onderwerp te kweken door middel van persoonlijke kon
takten, mondelinge en schriftelijke informatie; 

4. via de partijpers een grotere bekendheid te geven aan de 
mogelijke inhoud van aktiveringsprogramma's; 

5. eventueel het doen van voorstellen hieromtrent aan de 
partij in al haar geledingen. 

De kommissie stelt zich voor één "verkiezingscyclus" van 
vier jaar mee te draaien en de in de loop van deze periode 
verzamelde gegevens, voorstellen, programmapunten e.d. te 
verzamelen, zodat na die periode hiervan blijvend gebruik kan 
worden gemaakt. 
De kommissie bestaat uit: Y. van Baarle, T. Dekkinga (voor
zitter), J. Hoogendoorn, L. Janssen, A. Kosto, H. van Leeuwen, 
M. Leijenaar, D. Melton, E. Schenk, W. van Velzen, R. Weeda 
en G. Werkman. 

BEROEPSKOMMISSIE 

In de periode september 1978 tot en met 27 april 1979 bestond 
de kommissie uit L. Nauta, Ph. Viehoff en A. Vondeling. Zij 
behandelde één royementsprocedure uit Krimpen aan de IJssel, 
waarbij het ingestelde beroep ontvankelijk werd verklaard. 
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Op 28 april 1979 koos het kongres een nieuwe kommissie, be
staande uit: J.A.W. Burger, H. Verwey-Jonker enT. Pauka. 
Deze kommissie kreeg het beroep te behandelen, dat een drie
tal statenleden uit Groningen had ingesteld tegen het door 
het partijbestuur over hen uitgesproken royement. Bij 
de afsluiting van de verslagperiode was deze zaak nog in be
handeling. 

EVALUATIE KANDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER 

De kommissie bestaande uit G. Beukema, G.J. Heyne den Bak, 
E. Jongejan, J. Kooiman, C. Stigter, P. Stoftelen en E. van 
Thijn en aangevuld met G. Klein en J.A. Ruarus, kwam nog 
éénmaal bijeen ter afronding van haar rapport, dat begin 
april 1979 aan het partijbestuur werd aangeboden. 

EVALUATIE KONGRESPROCEDURE 

In de verslagperiode kwam de kommissie, bestaande uit: 
J. Buurmeijer, J. van Dijk, A. Goedmakers, G.J. Heyne den 
Bak, A. de Jong, H. Kurvers, H. van Leeuwen en W. van Velzen 
twee maal bijeen. In de eerste vergadering werd gesproken 
over de oorzaken van het mislukken van de proef met een 
nieuwe kongresprocedure. In de tweede vergadering, waar ook 
leden van het kongrespresidium geen kommissielid zijnd aan
wezig waren, werd gebrainstormd over de mogelijkhede:n om het 
opstellen van het verkiezingsprogramma toch op een andere 
manier dan de normale procedure aangeeft te laten plaatsvin
den, opdat de afdelingen meer daarbij betrokken zouden zijn. 

FINANCIELE KOMMISSIE 

De financiële kommissie dient het partijbestuur van advies 
in financiële aangelegenheden. De leden worden door de par
tijraad gekozen. 
In 1979 traden de volgende leden af: 
J.H. Simons 
A. Barmentlo 
R. in 't Veld 
B. Visser 
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)e kommissie. bestaat thans uit de volgende leden: 
H. Rosenberg 
J.H. Andriessen 
J. van Ark 
P.A.G. Lansbergen 

Utrecht (voorzitter) 
Groningen 
Zaandam 
Amsterdam 

A.P. Ranner Leiden 
H. Snijders-Bast Den Haag 
A. van der Zijpp Haarlem 
In het verslagjaar werden 5 vergaderingen gehouden. Zoals 
gebruikelijk werden zaken als begroting, budgetbewaking en 
afsluiting regelmatig besproken en overlegd. Daarnaast kwam 
nog een aantal andere zaken aan de orde, zoals FBA, huisves
ting, N.V. De Arbeiderspers en de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Verenigingsgebouwen. 
Dit laatste punt zal in het verenigingsjaar 1979-1980 worden 
afgewikkeld en dan zal het gebouw in de Tesselschadestraat 
van de N.V. worden overgeheveld naar de partij. In verband 
met de toekomstige behuizing, waarvoor inmiddels een pand 
aan de Nic. Witsenkade werd aangeschaft, zal het gebouw in 
de Tesselschadestraat worden verkocht, waarmede ook de pro
blemen rond de huisvesting zullen worden opgelost. De ver
wachting is, dat in mei/juni 1980 de verhuizing zal plaats
vinden. 
Zoals reeds in het vorige verslagjaar werd opgemerkt zou de 
afwikkeling van de kwestie m.b.t. de N.V. De Arbeiderspers 
nog wel enige tijd in beslag nemen. Ook dit jaar kon deze 
zaak nog niet tot een afronding komen. Vooralsnog ziet het 
er naar uit dat een definitieve afwikkeling nog wel een ge
ruime tijd in beslag zal nemen. 
Ten behoeve van de aktie voor de Europese verkiezingen werd 
een bedrag van f. 250.000,- extra genoteerd. Dankzij de mee
vallende opbrengsten van de gehouden inzameling bleek uit
eindelijk f. 137.000,- nodig te zijn. 
Gezien de teleurstellende resultaten van de gehouden steek
proef onder een aantal leden met betrekking tot een nieuw 
kontributiesysteem op voorstel van de kommissie MEP, heeft 
onze kommissie geadviseerd van een algehele en definitieve 
invoering af te zien. 

KAMPAGNEBUREAU 

23 oktober 1978 sprak het kampagnebureau voor de eerste maal 
over de Europese verkiezingen, waarvoor als datum was vast-
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Gerard Heyne den Bak, Arie de Jong, Piet Knollema, Pieter 
Nieuwenhuijsen, Hans Osterloh (sekretaris), Hans Ouwerkerk, 
Saskia J. Stuyveling, Bart Tromp, Roel in 't Veld (voorzitter) 
en Jeltje van Nieuwenhoven. 
Verder is gebruik gemaakt van de diensten van: 
Henk Schrik van het Steinmetz-archief, Amsterdam, drs. W.J.M. 
Asselbergs (IPM-Rotterdam), W.J. Karman en J.H.A.M. Sauren 
(Katholieke Universiteit van Nijmegen) en Tru van der Steen 
(voor het vele typewerk). 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

De kommissie vergaderde in het verslagjaar 8 maal. De belang
rijkste onderwerpen waaraan aandacht werd geschonken waren 
de behandeling van de begroting van het departement van eko
nomische zaken, de uitwerking van de resolutie m.b.t. het 
midden- en kleinbedrijf van het raads- en statenkongres van 
februari 1978 en het opstellen van een diskussienota over 
het midden- en kleinbedrijf t.b.v. de partij. 
De laatste keer dat in partijverband een uitgave verscheen 

.over het midden- en kleinbedrijf was in 1963 (van de WBS). 
De omstandigheden zijn sindsdien wel wat gewijzigd. De ge
wijzigde ekonomische situatie heeft geleid tot een vergrote 
aanda9ht in media en overheidsbeleid voor de rol en moge
lijkheden van het midden- en kleinbedrijf, met name voor 
de kreatie van werkgelegenheid. 
De afbraak van de werkgelegenheid vindt namelijk praktisch 
alleen bij het grootbedrijf plaats. In het midden- en klein
bedrijf is door o.a. de relatief hoge arbeidsintensiviteit, 
de geringe mogelijkheden tot automatisering en de flexibili
teit in het opereren, de werkgelegenheid nog steeds groei
ende. Zij het dat dit in bepaalde sektoren van het midden
en kleinbedrijf gekoncentreerd is. De nieuwe brochure gaat 
hierop in en schetst knelpunten en mogelijke oplossingen. 
De kommissie wil, ook ter voorbereiding van het verkiezings
program, dit stuk in regionale bijeenkomsten in februari/ 
maart têr diskussie stellen. 
De behandeling van de begroting van ekonomische zaken leidde 
tot een groot aantal opmerkingen dat aan de Tweede Kamer
fraktie werd doorgegeven. Vervangende huisvesting voor am
bachtsbedrijven, die hun huisvesting in stadsvernieuwings
gebieden verliezen, wordt gemakkelijker gemaakt. 
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Hiervoor is nu een experimentele regeling ingevoerd. Waar
schijnlijk zullen vijf gemeenten voor door hen aangedragen 
projekten als ambachtsverzamelgebouw, ambachtshof etc. sub
sidie ontvangen. Het is een eerste begin van wat de kommis
sie al vijf jaar nastreeft.De kritiek op de Beschikking 
steun bedrijven stadsvernieuwing, uitmondend in de aangenomen 
motie-Salomons, leidde tot een evaluatie en hernieuwd overleg 
van de staatssekretaris (Hazekamp) met de grote gemeenten. 
Waarschijnlijk wordt de regeling gewijzigd in een projekts
gewijze aanpak, waarbij de gemeenten meer invloed op de uit
voering krijgen. De financiële middelen, beschikbaar voor de 
bedrijven in de stadvernieuwingsgebieden, uit hoofde van ge
noemde twee regelingen blijven echter veel te klein. 
Maar het betekent, vijf jaar nadat door de partijkommissie 
voor het eerst was aangedrongen op deze regelingen en dit 
in de Kamer naar voren was gebracht, al heel wat. 
Naast deze zaken speelt (nog steeds) de minimuminkomens
garantie voor middenstanders. Ondanks een aangenomen motie 
is dit door de regering op de lange baan geschoven. 
In het verslagjaar trad een regeling in werking die voorziet 
in subsidiëring van investeringen van levensmiddelenwinkels 
in kleine kernen op het platteland. Het teruglopende voor
zieningenniveau in de kleine kernen is een groot probleem. 
De regeling is onzinnig en is volstrekt onvoldoende gezien 
de omvang van de problematiek. 
Immers een ondernemer is in zo•n kleine kern vaak al ver
dwenen en als hij nog met moeite voortbestaat heeft hij zel
den behoefte om grote bedragen te investeren, teneinde een 
subsidie (van 25%) te ontvangen. Dit onderwerp zullen wij in 
de te houden regionale bijeenkomsten aan de orde stellen, 
teneinde zicht op de behoeften te krijgen. 
Naast genoemde onderwerpen werd een groot aantal kleinere 
punten behandeld. Het ekonomieprojekt van de partij, het 
bestrijden van beunhazerij en zwart werken, de werking van 
de Wet investeringsrekening en de problemen van middenstan
ders met verkeerscirculatieplannen. Ter advisering van de 
Tweede Kamerfraktie werd het wetsontwerp over de derde fase 
van de kinderbijslagoperatie besproken. Als gevolg van dit 
wetsontwerp zal per 1 januari 1980 de positie van de zelf
standige met betrekking tot de kinderbijslag en~ftrek ge
lijk zijn aan die van werknemers. Tevens werd de wijziging 
van de AAW t.b.v. meewerkende echtgenotes van zelfstandigen 
besproken. 
Het ombudswerk in Amsterdam t.b.v. het midden- en kleinbe-
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bedrijf stagneert. Het team dat Çit werk uitvoerde wordt ge 
konfronteerd met vele vooral plaatselijke problemen van 
Amsterdam, waarbij het helaas moet konstateren dat ook thans 
nog weinig te merken is van toegenomen begrip voor de pro
blematiek van het midden- en kleinbedrijf. Dit werkt niet 
bepaald motiverend. Bovendien is er, door de reorganisatie 
van werkzaamheden binnen het Amsterdamse gewest, geen tele
foonbezetting meer. Een ander adres ware bij heraktivering 
te overwegen, maar daarover zal de kommissie pas naar aan
leiding van de regionale bijeenkomsten kunnen beslissen. 
In het algemeen voelt de kommissie het als een probleem, 
dat er geen afstemming is met de Werkgroep bedrijfsdemokra·
tisering en werkgelegenheid die in de parti~ voor een deel 
dezelfde problemen behandelt. 

OMROEPPOLITIEK 

Per schrijven van 18 september 1978 werd een aantal partij
genoten door de toenmaligepartijsekretaris uitgenodigd zit
ting te nemen in een nieuw te starten kommissie omroeppoli
tiek. Deze kommissie moest de toen nog bestaande multi-media
kommissie opvolgen. Deze laatste kommissie was een zeer 
sluimerend 'bestaan gaan leiden, hetgeen mede werd veroorzaakt 
door enerzijds het grote aantal leden en anderzijds een zeer 
algemeen geformuleerde opdracht waardoor deelbelangen in de 
kommissie regelmatig konflikteerden. Het netto resultaat 
bleek vaak niet te omschrijven. 
Op één terrein binnen de media-sektor, namelijk dat van 
radio en televisie deed zich echter een aantal ontwikkelin
gen voor dat niet (meer) aan de politiek voorbij mocht gaan. 
Vooral de te verwachten technologische ontwikkelingen (kabel
t.v./satelliet-t.v.) en de verdergaande verkommercialisering 
dreigen het bestaande omroepbestel in zijn wortels aan te 
tasten. 
De kommissie omroeppolitiek kreeg de opdracht de in gang 
zijnde en de te verwachten ontwikkelingen in kaart te bren
gen en zo mogelijk een antwoord te geven op de vraag hoe ons 
omroepbestel zou moeten worden aangepast, opdat de plaats 
van de geprofileerde omroepen ook in de toekomst veilig ge
steld kan worden. 
Op 19 oktober is de kommissie voor het eerst bijeen gekomen 
en besloot er naar te streven om zo mogelijk binnen een jaar 
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rapport uit te brengen aan het partijbestuur. Hoewel de kom
missie voortvarend te werk is gegaan (er werd, met uitzon
dering van de zomermaanden juli, augustus, maandelijks ver
gaderd) bleek in september 1979, dat de termijn van één jaar 
te kort was om een goed beargumenteerd werkstuk af te leve
ren. Zoals het er thans naar uit ziet zal de kommissie in 
februari/maart met haar werkzaamheden gereed zijn. Gedurende 
het verslagjaar oktober 1978 - september 1979 bestond de 
kommissie uit de volgende leden: M. v.d. Bergh-van der Meer, 
J. Buddingh, G.J. Heyne den Bak (vice-voorzitter),M. Koopman, 
A. Kosto(voorzitter), F.de Leeuw-Mertens, J. Voogd, R. de 
Vries(sekretaris) en H. van Wijk. 

ONAFHANKELIJKE KOMMISSIE KANDIDAATSTELLING EUROPEES PARLEMENT 

De kommissie bestond uit: M. van den Berg, M. Epema-Brugman, 
W. Gortzak, G.J. Heyne den Bak, H. Kombrink, S. Langedijk-de 
Jong, G.M. Nederhorst, A.P. Oele, J.P. Pronk (voorzitter), 
L.J. Voortman en W. van de Zandschulp. 
In de verslagperiode kwam de kommissie een aantal keren bij
een, o.a. ter vaststelling van de criteria die de kommissie 
wilde hanteren bij haar advies voor de keuze van een lijst
trekker en voor de samenstelling van de kandidatenlijst, ter 
ontvangst van 34 van de in totaal 51 kandidaten en ter op
stelling van haë.r adviezen. Met het ui tbr en gen van deze ad
viezen voor resp. de partijraad van 6 januari 1979 (verkie
zing lijsttrekker) en 24 maart 1979 (vaststellen kandidaten
lijst) besloot de kommissie haar. werkzaamheden. 

PARTIJDEMOKRATIE 

De kommissie werd door het partijbestuur ingesteld naar aan
leiding van een op het buitengewoon kongres van 5 november 
1977 aangenomen motie. De motie luidde: "het kongres •••••• 
draagt het partijbestuur op om na overleg met de partijraad 
het kongres voorstellen te doen, die tot doel hebben de in
vloed van de kiezers via de partij(-organen) te versterken 
en zorgvuldig te regelen". 
De opdracht die het partijbestuur de kommissie gaf, was wat 
meer uitgewerkt: op basis van de kongresresolutie bestuderen 
hoe de ver~ouding tussen partij-, kiezers- en parlementaire 
demokratie op landelijk niveau moet worden geregeld. 
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De kommissie heeft de opdracht daarbij de ervaringen te be
trekken van de kabinetsformatie alsmede de besluiten van het 
raads- en statenkongres van 21 februari 1978. De kommissie 
kan voorstellen doen die de formele en informele verhouding 
regelen tussen de verschillende partijorganen, zowel in een 
regerings- als oppositieperiode en tijdens de formatie. 
In de kommissie werden benoemd: 
E. van Thijn (voorzitter), B.J. van den Boamen (sekretaris), 
C. van den Heuvel-de Blank, G.J. Heyne den Bak, R. Poppe, 
M. Vonk-van Kalken, P. Reckman, B. Tromp, R. de Wit, H. Kom
brink, S. Langedijk-de Jong, G. Klein, C. Schuyt, W. Gortzak, 
A. van der Louw, J. Kooiman, M.J. Grotenhuis, M. Smeets, 
R. in 't Veld. 
De kommissie sloot in overleg met het partijbestuur een 
stage-overeenkomst met G. Beukema, die in het kader van zijn 
studie werkopdrachten voor de kommissie uitvoert. 
Tijdens de rit vertrokken uit de kommissie Ien van den Heuvel 
en Martha Vonk en werden toegevoegd Max van den Berg en Wim 
van Velzen. 
De kommissie heeft tot nu toe (eind december) 17 maal verga
derd. Een ruwe versie van het eindrapport is gereed. 
Een aantal van de onderliggende stukken is gepubliceerd in 
S & D. 
De kommissie verwacht in het voorjaar 1980 haar eindrapport 
inclusief een serie konkrete aanbevelingen aan het partij
be"stuur te kunnen uitbrengen. ( 

REGIEMENTENKOMMISSIE 

De kommissie bestond uit de volgende leden: G.J. Heyne den 
Bak, P.M.G.P.Janssens, H.G. Ouwerkerk, J.A. Ruarus (sekr.), .,. 
A.P. Schilthuis, J. Schrik en J.M. van Veggel. Tot méi 1979 
vervulde G.J. Heyne den Bak het voorzitterschap, daar~~~trad 
de nieuwe partijsekretaris W.J. van Velzen als zodanig op. 
De kommissie kwam zeven maal bijeen ter bespreking van wij
ziging in de statuten en reglementen, terwijl de kommissie 
zich ook boog over het probleem van het al dan niet bezitten 
van rechtspersoonlijkheid van afdelingen en gewesten. 
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PARTIJRADEN 

In de verslagperioden werden vijf partijraden gehouden. 

13 OKTOBER 1978 

De volgende besluiten werden genomen: 

1. Van de orde (artikel 27a van de statuten) 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 13oktober 1978 te Utrecht; 
a) verzoekt het partijbestuur de partijraad voort

aan niet op een avond, maar op een zaterdag bij
een te roepen, zodat er meer tijd is voor een 
behoorlijke diskussie en verantwoorde besluit
vorming; 

b) verzoekt het partijbestuur om pb-stukken voor 
de partijraad als regel (zeer aktuele politieke 
zaken uitgezonderd) ten minste 14 dagen v66r de 
partijraadsvergadering bij de partijraadsleden, 
gewesten en afdelingen te doen bezorgen. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 13 oktober 1978 te Utrecht; 
besluit per agendapunt (naar aanleiding van een 
voorstel van het presidium) de spreektijd vast te 
stellen. Deze spreektijd wordt dan vervolgens ver
deeld door ieder gewest, dat bij het betreffende 
agendapunt het woord wil voeren, dezelfde hoeveel
heid spreektijd toe te kennen. 

2. Verklaring Wim Bogaard en notitie bezoldiging bestuurders 
(artikel 27 hen artikel 34 lid 2 van de statutenl; 

Na uitvoerige diskussie werd de volgende motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 13 oktober 1978 te Utrecht; 
konstaterend dat een onbezoldigd internationaal 
sekretaris met een deeltijdbetrekking niet in staat 
geacht kan worden te voldoen aan het gestelde taken
pakket; 
overwegend dat de kombinatie Tweede Kamerlid/inter
nationaal sekretaris om politieke redenen onwense
lijk is; 
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spreekt uit dat de door het kongres vastgestelde 
taken slechts uitgevoerd kunnen worden door een 
bezoldigde bestuurder in volledig dienstverband; 
draagt het partijbestuur op de nieuwe partijbegro
ting op te stellen, rekening houdend met boven
staande uitspraak en de daarvoor noodzakelijke 
besluitvorming voor te bereiden; 
draagt het partijbestuur voorts op om voor de pe
riode tussen het a.s. tweejaarlijkse kongres en het 
moment van vaststellen van de nieuwe partijbegroting 
een regeling in overleg met de Financiële Kommissie 
te ontwerpen, zodat een bezoldigde internationaal 
sekretaris op het a.s. tweejaarlijkse kongres kan 
worden gekozen en direkt in funktie kan treden 
en gaat over tot de orde van de dag. 

3. Rapporta0e PvdA-delegatie m.b.t. Europees program 
(artikel- 27 b van de statuten) • 

36. 

1. De partijvoorzitter zegde toe, dat aan de partijraad 
van januari 1979 een notitie over samenwerking met 
andere partijen in het Europese Parlement zal worden 
voorgelegd. 

2. De partijraad stemde in met de door de kongresdelega
tie ontworpen voorbereidingsprocedure voor het Euro-

-pese kongres van 11-14 januari 1979 in Brussel en 
droeg de kongresdelegatie op de PvdA-standpunten op 
dit kongres aan de orde te stellen. 
De procedure behelst het inventariseren van de PvdA
opvattingen uit de kongresbesluiten van 10 februari 
1978 m.b.t. werkgelegenheid, waarin of waarnaast de 
positie van de vrouw, milieu, demokratisering en de 
rol van Europa in de wereld en t.b.v. de diskussie 
op het januarikongres het voorbereiden van PvdA-papers 
voor deze onderwerpen, waarin de besluiten van het fe
bruarikongres zijn verwerkt. T.a.v. enkele andere kon-· 
krete punten, t.w. sektorstuurbeleid, kartelbeleid, 
vrij kapitaalverkeer, kernenergie en kerntechnologie 
zullen de standpunten van de PvdA worden geformuleerd, 
aan de partijen worden toegezonden en op het kongres, 
waar mogelijk, naar voren gebracht. 

3. Voorts werden de volgende moties aangenomen: 



De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 13 oktober 1978 te Utrecht; 
gehoord het verslag van de PvdA-delegatie naar 
de zgn. "partijleiderskonferentie" van 23 en 24 
juni 1978; 
gelet op de opdracht, vervat in het partijraadsbe
sluit van 17 juni j.l. om vandaag de strategische 
opstelling t.a.v. het januarikongres 1979 van de 
Federatie van Europese Socialistische Partijen te 
bepalen; 
overwegende, dat op bovengenoemd federatiekongres 
geen belangrijke wijzigingen kunnen worden aange
bracht in de zgn. "politieke verklaring van 23 en 
24 juni" (het partijleidersmanifest) en dat de 
amendementen die de PvdA op haar kongres van 10 
februari 1978 op het oorspronkelijke ontwerp-ver
kiezingsprogram heeft vastgesteld, al helemaal 
niet voor besluitvorming op dat federatiekongres 
in aanmerking komen; 
van mening dat de "politieke verklaring van 23 en 
24 juni" in onvoldoende mate de standpunten van de 
PvdA, zoals vastgelegd op het kongres van 10 febru
ari, weerspiegelt; 
besluit dat de PvdA zich op geen enkele wijze aan 
het "partijleidersmanifest" gebonden acht en dat 
dit voor de PvdA-Europese parlementariërs geen 
uitgangspunt voor samenwerking in een socialis
tische fraktie in het Europese Parlement kan zijn. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 13 oktober 1978 te Utrecht; 
kennis genomen hebbend van het feit, dat het eerder 
aangekondigde besluitvormende kongres van de Federa
tie van Socialistische en Sociaal-demokratische Par
tijen in Europa, teneinde een gemeenschappelijk ver
kiezingsplatform vast te stellen, niet zal plaats
vinden; 
is van mening: 
dat het daarvoor in de plaats komende kongres van 
11-14 januari 1979 een vrijblijvend karakter draagt 
en dat dit zeer te betreuren is; 
dat de PvdA zich op geen enkele wijze aan het 
"partijleidersmanifest" gebonden acht en dat dit 
voor de PvdA-Europese parlementariërs geen uit-
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gangspunt voor samenwerking in een socialistische 
fraktie in het Europees Parlement kan zijn; 
dat er dus geen enkele gemeenschappelijke pro
grammatische basis ten grondslag zal liggen aan 
de socialistische fraktie in het Europees Parle
ment; 
dat de toekomstige PvdA-vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement slechts gebonden zijn aan het 
Europees verkiezingsprogram, zoals wordt opgesteld 
aan de hand van de besluiten van het kongres van 
10 februari 1978; 
dat de PvdA-vertegenwoordigers binnen de socia
listische fraktie de ruimte zullen moeten hebben 
zonodig met minderheidsstandpunten naar buiten te 
treden. 

4. Verkiezing voorzitter Evert Vermeer Stichting 
(artikel 27 h van de statuten). 

Bij enkele kandidaatstelling werd tot voorzitter van de 
Evert Vermeer Stichting gekozen: Leonie van Bladel. 

·s. Politieke situatie (artikel 27 a van de statuten). 

De bij dit agendapunt aangenomen uitspraken zijn opgeno
me~ in de verslagen van het partijbestuur 1978/1980. 

6 JANUARI 1979 

Deze partijraad was gewijd aan de volgende onderwerpen: 

1. Toetsing programtekst aan kongresuitspraak 
(artikel 27 b van de statuten) 

Zonder diskussie werd de tekst aanvaard. 

2. Samenwerking met qnderen tijdens en na de Europese verkie
zingen (artikel 27 a van de statuten). 

38. 

PvdA en PPR zijn voorstander van lijstverbinding. De PPR 
tracht hierbij ook nog D'66 te betrekken, wat door de 
partij wordt toegejuicht. De PSP heeft laten weten geen 
lijstverbinding met de partij te willen aangaan. 
T.a.v. de samenwerking betuigde de partijraad adhaesie 
aan de volgende principe-uitspraken van het partijbestuur: 



- de Nederlandse socialisten behoren tot de socialistische 
fraktie maar zijn (zie o.a. de motie van de partijraad 
van 13 oktober 1978) gebonden aan het door de PvdA 
vastgestelde programma; 

- het innemen van minderheidsstandpunten binnen de socia
listische fraktie zal derhalve niet altijd vermeden 
kunnen worden; 

- de Nederlandse socialisten kunnen in voorkomende geval
len voor hun standpunten ook steun zoeken buiten de 
socialistische fraktie. 
Te denken valt aan bijvoorbeeld progressieve liberalen 
(D'66, FDP) en aan Euro-kommunistische partijen (CPI); 

3. Aanwijzen lijsttrekker Europese verkiezingen (artikel 27 
c van de statuten). 

Nadat partijgenoot J. Pronk, voorzitter van de Onafhanke
lijke kommissie Kandidaatstelling Europees Parlement, een 
toelichting had gegeven op het door de kommissie uitge
brachte advies om een tweehoofdig lijsttrekkerschap aan 
te wijzen en partijgenoot Van der Doef namens het partij
bestuur een beroep deed op de partijraad om akkoord te 
gaan met dit tweehoofdig lijsttrekkerschap (Vondeling/ 
Van den Heuvel)stemde de partijraad eerst over het prin
cipe van een één- of tweehoofdig lijsttrekkerschap zonder 
namen te noemen. 
Met overgrote meerderheid van stemmen werd de volgende 
motie aangenomen: 

De partijraad, op 6 januari 1979 te Zeist in verga
öering bijeen; 
overwegende dat: 
- de PvdA· ~én lijst zal voeren; 
- de lijsttrekker het gehele verkiezingsprogramma 

zal onderschrijven; 
- één lijsttrekker alle geledingen binnen de partij 

-van uiterst links naar minder links- kan verte-
genwoordigen; 

- een lijsttrekker naar de kiezer duidelijker en 
dus overtuigender zal over komen; 

- het wekken van de indruk een gespleten partij te 
zijn voorkomen dient te worden; 

besluit het lijsttrekkerschap voor de Europese Ver
kiezingen aan één persoon toe te wijzen. 
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Vervolgens werd gestemd over de vraag of het lijsttrekker
schap is te kombineren met het lidmaatschap van Eerste en 
Tweede Kamer. 
Met overgrote meerderheid van stemmen sprak de partijraad 
zich tegen zulk een kombinatie uit. 
Nadat de voorzitter van de Onafhankelijke kommissie I. 
van den Heuvel-de Blank als lijsttrekker aanbeval, vond 
de stemming over de aanwijzing plaats. 
Totaal uitgebracht: 139 geldige stemmen; volstrekte meer
derheid: 70 stemmen. 
A. Vondeling 88 stemmen; 
I. van den Heuvel 51 stemmen. 
Gekozen: A. Vondeling. 

4. Bezoldiging toekomstige leden Europees Parlement 
(artikel 27 h van de statuten) • 

Bij dit agendapunt werd de volgende motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, bijeen 
op 6 januari.1979 te Zeist; 
is van mening, dat het gewenst is om inzicht te 
krijgen in het honorarium voor onze toekomstige 
leden van het Europees Parlement; 
verzoekt het partijbestuur om op zo kort moge
lijke termijn, zo mogelijk voor de partijraad 
van maart, nadere informatie te verschaffen over: 
1) de salariëring van de EP-leden; 
2) hun onkostenvergoedingsregeling; 
3) de eventuele belastingfaciliteiten; 
ziet tevens voorstellen van het partijbestuur te
gemoet omtrent de gedragslijn die vanuit het FBA 
wordt gevoerd t.a.v. het dubbele inkomen, dat 
voortvloeit uit het zgn. "dubbel-mandaat". 

5. PvdA-lidmaatschap Europese Beweging (artikel 27 h van de 
statuten). 

40. 

Bij dit agendapunt werd toegezegd dat: 
a) in het vervolg in het organisatorische verslag een 

een verslag van·de vertegenwoordiger van de partij 
in de Europese Beweging zal worden opgenomen; 

b) te gelegener tijd en wel zo spoedig mogelijk na afloop 
van de kampagne voor de Europese verkiezingen het al dan 
niet voortzetten van het lidmaatschap van de Europese 
Beweging door het partijbestuur zal worden geagendeerd. 



Vervolgens werd het voorstel van het partijbestuur om het 
lidmaatschap van de Europese Beweging vooralsnog te be
stendigen, aangenomen. 

6. Aanblijven partijsekretaris t/m Europese verkiezingen 
(artikel 27 h van de statuten). 

Na een korte diskusàe ging de partijraad akkoord met het 
voorstel, dat de huidige partijsekretaris t/m de partij
raad van 15 en 16 juni 1979 als zodanig optreedt en dat 
de op het kongres van april 1979 te kiezen nieuwe partij
sekretaris op 18 juni 1979 effektief in funktie treedt. 
Wel zal deze beslissing ter bekrachtiging aan het kongres 
worden voorgelegd. 

7. Bezoldiging funktionarissen in de komende periode 
(artikel 34 van de statuten). 

Besloten werd dat er in de periode 1979-1981 (tijdstip 
van het normale tweejaarlijkse kongres) vier bezoldigde 
partijbestuurders op de begroting zullen staan, tenzij 
één van hen uit anderen hoofde betaald zou worden. 

8,. Begratingswijze (artikel 27 b van de statuten). 

I.v.m. het feit, dat in de laatste jaren de afsluiting 
van het boekjaar grote overschotten te zien geeft, heeft 
het partijbestuur zich afgevraagd wat de feitelijke in
houd is van het budgetrecht, dat de partijraad toekomt. 
Daarbij zijn tweezienswijzennaar voren gekomen die aan 
de partijraad worden voorgelegd,opdat er met de ziens
wijze van de partijraad bij de voorbereidingen van de 
begroting 1979-1980 rekening kan worden gehouden: 
1) Ondanks de grote overschottenvoortgaanmet de huidige 

vorm van begroten, waarbij uit een eventueel overschot 
die zaken worden gefinancierd, die niet in de begroting 
zijn opgenomen, maar wel een regelmatige financiële 
voeding behoeven. 

2) De inkomstenkant van de begroting baseren op een hoger 
ledental dan tot nu toe, in wel~ geval de meerkosten 
daardoor verkregen niet mogen worden gebruikt voor het 
doen van strukturele uitgaven - waartoe in elk geval 
personeelskosten moeten worden aangemerkt - en in de 
uitgavenkant de onder 1) genoemde financiële voeding 
meteen op te nemen, alsmede een grote post onvoorzien, 
om te bereiken dat er mogelijkheden zouden zijn om op 
onverwachte uitgaven te kunnen inspelen. 
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De hoogte van de post en de wijze van besteden vragen 
dan nog wel om een nadere uitwerking, terwijl er ook 
een mechanisme moet worden ontwikkeld om, als zou 
blijken dat de ontwikkeling van het ledental ongunstig 
zou wmrden, op de uitgaven in gelijke mate te bezui
nigen. 

De partijraad koos na uitvoerige diskussie voor mogelijk
heid 2. 

9. Besteding overschot 1977-1978 (artikel 27 h van de statu
ten). 

De partijraad besloot tot de 
reserve aanschaf apparatuur 
dubieuze debiteuren 
reserve verkiezingsfonds 
reserve huisvesting 
toevoeging aan kapitaal 
reserve aktiviteiten FSP/SI 

volgende verdeling: 
f. 80.000,-
f. 16.000,-
f. 190.000,-
f. 190.000,-
f. 57.000,-
f. 50.000,--

~~=~~~~~~~~== 

10. Voorbereiding kongres april 1979 (artikel 27 h van de 
statuten). 

42. 

Bij dit ingelast agendapunt werd de volgende geamendeerde 
motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, bijeen 
op 6 januari 1979 te Zeist; 
overwegende dat de tijd, beschikbaar voor diskus
sie in de afdelingen over de ontwerp-kongresreso
lutie over de ekonomische problematiek, extreem 
kort is geweest; 
voorts overwegende dat de ontwerp-resolutie is 
uitgebreid, gedetailleerd en soms innerlijk tegen
strijdig is om goede diskussie in de afdelingen 
alsook op het kongres over de hoofdlijnen van het 
gewenste beleid mogelijk te maken; 
overwegende, dat daardoor een afzonderlijke diskus
sie en besluitvorming over dit onderwerp op het 
april-kongres niet goed mogelijk is; 
beveelt het partijbestuur dringend aan om: 
1. het april-kongres voor te stell~n de diskussie 

over de ekonomische problematiek uitsluitend 



te voeren als een eerste aanzet voor een afron
dende diskussie en besluitvorming, welke op het 
daarop volgende kongres dient plaats te vinden; 

2. dat de diskussiebijdrage van de Landelijke Werk
groep Bedrijfsdemokratisering en Werkgelegenheid 
daarbij betrokken moet worden; 

3. een procedure te ontwerpen waarbij het kongres 
zich kan beperken tot een diskussie over de 
hoofdlijnen van zowel de ontwerp-resolutie als 
van de ingediende amendementen; 

4. voor het eerstvolgende kongres een nieuwe ont
werp-resolutie op te stellen mede op basis van 
de diskussie op het april-kongres en de binnen
kort uit te brengen WBS-rapportage. 

11. Politieke situatie. 

De bij dit onderwerp aangenomen uitspraken Z1Jn opgenomen 
in de verslagen van het partijbestuur 1978/1980. 

24 MAART 1979 

Deze partijraad werd bijeengeroepen ingevolge de door het 
kongres vastgestelde kandidaatstellingsprocedure voor de le
den van het Europese Parlement. De volgende besluiten werden 
genomen: 

Algemeen. 

1. De lijst zal 34 namen bevatten. 
2. Het voorstel om eersttegenkandidaten te noemen en pas 

daarna de aanbeveling te doen werd aangenomen. 
3. M.b.t. de werkwijze van de onafhankelijke kommissie werd 

de volgende motie met 84 stemmen voor en 56 stemmen tegen 
aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 24 maart 1979 te Amsterdam; 
spreekt uit, dat zij bezwaren heeft tegen de werkwijze 
van de "Onafhankelijke Kommissie" .inzake de kandi-
daatstelling Europese Parlement, wat betreft het onvol
doende betrekken van kandidaten die door één afdeling 
kandidaat zijn gesteld bij de kwalitatieve beoordeling. 
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Vaststelling kandidatenlijst. 
Plaats 2: Ien van den Heuvel, bij enkele kandidaatstelling. 
Plaats 3: Totaal uitgebracht 142 stemmen, waarvan 3 blanco, 

geldig 139. Dankert 74 stemmen, Van Minnen 65. 
Gekozen: Piet Dankert. 

Plaats 4: Johan van Minnen, bij enkele kandidaatstelling. 
Plaats 5: Wim Albers, bij enkele kandidaatstelling. 
Plaats 6: Annie Krouwel, bij enkele kandidaatstelling. 
Plaats 7: Totaal uitgebracht 142 stemmen, waarvan 1 ongel-

dig, geldig 141. 
Cohen 40 stemmen, Rozemond 23, Viehoff 22, Wol
tjer 13, Muntingh 26, Hartmeijer 7, Heering 10. 
Herstemming: Cohen 69 stemmen, Muntingh 65. 
Gekozen Bob Cohen. 

Plaats 8: Totaal uitgebracht 135 geldige stemmen. 
Muntingh121 stemmen, Toornstra 14. Gekozen Hemmo 
Muntingh. 

Plaats 9: Totaal uitgebracht 143 stemmen, waarvan 1 ongel
dig, geldig 142. 

Plaats 10: 

Plaats 11: 

Plaats 12: 

Plaats 13: 

Plaats 14: 
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Woltjer 70 stemmen, Uri 7, Rozemond 29, Viehoff 
36. 
Herstemming: Woltjer 81 stemmen, Viehoff 58. 
Gekozen: Eisso Woltjer. 
Totaal uitgebracht 137 stemmen, waarvan 1 blanco, 
geldig 136. 
Viehoff 116 stemmen, Heering 20. 
Gekozen Phili Viehoff. 
Totaal uitgebracht 137 geldige stemmen. 
Toornstra 39 stemmen, Heering 15, Hartmeijer 19, 
Rozemond 38, Etty 20, Van Roeden 6. 
Herstemming: Toornstra 83 stemmen, Rozemond 50. 
Gekozen: Dick Toornstra. 
Totaal uitgebracht 118 stemmen, waarvan 1 ongel
dig, geldig 117. 
Hartmeijer 94 stemmen, Etty 23. 
Gekozen: Henk Hartmeijer. 
Totaal uitgebracht 127 stemmen, waarvan 1 ongel
dig, geldig 126. 
Oudejans 51 stemmen, Van Roeden 10, Uri 18, 
Burger 13, Etty 14, Van de Water 10, Broekhuis 10. 
Herstemming: Oudejans 81 stemmen, Uri 39. 
Gekozen: Frans Oudejans. 
Totaal uitgebracht 118 stemme~, waarvan 5 ongel
dig, geldig 113. Etty 58 stemmen, Turnroers 34, 
Van Roeden 10, Van de Water 11. 
Gekozen: Walber Etty. 



Plaats 15: Totaal uitgebracht 120 stemmen, waarvan 1 ongel
dig, geldig 119. 

Plaats 16: 
Plaats 17: 

Plaats 18: 
Plaats 19: 

Plaats 20. 

Plaats 21: 
Plaats 22: 
Plaats 23: 
Plaats 24: 
Plaats 25: 
Plaats 26: 
Plaats 27: 
Plaats 28: 
Plaats 29: 
Plaats 30: 
Plaats 31: 
Plaats 32: 
Plaats 33: 
Plaats 34: 

Van Esch 71, Uri 17, Tummers 17, Metten 11, Van 
Roeden 3. 
Gekozen: Jacques van Esch. 
Griet Last, bij enkele kandidaatstelling. 
Totaal uitgebracht 103 geldige stemmen. 
Rozemond 80 stemmen, Metten 14, Rondagh 9. 
Gekozen: Sam Rozemond. 
Bert Uri, bij enkele kandidaatstelling. 
Totaal uitgebracht 107 geldige stemmen. 
Glaser 45 stemmen, Tummers 44, Burger 9, l·1etten 9. 
Herstemming: Glaser 37 stemmen, Tummers 65. 
Gekozen: Nic Tummers. 
Totaal uitgebracht 99 geldige stemmen. 
Glaser 32 stemmen, Grotenhuis 67. 
Gekozen: Marie-José Grotenhuis. 
René Glaser, bij enkele kandidaatstelling. 
Hein Heering, bij enkele kandidaatstelling. 
Jan Wentink, bij enkele kandidaatstelling. 
Rob van de Water, bij enkele kandidaatstelling. 
Evert van Dijk, bij enkele kandidaatstelling. 
Riek Horeman, bij enkele kandidaatstelling. 
Ferry Rondagh, bij enkele kandidaatstelling. 
Bert Broekhuis, bij enkele kandidaatstelling. 
Henk Abem: bij enkele kandidaatstelling. 
Gaston Sporre, bij enkele kandidaatstelling. 
Willem Vermeend, bij enkele kandidaatstelling. 
Frans Krips, bij enkele kandidaatstelling. 
André Verbaan, bij enkele kandidaatstelling. 
Totaal uitgebracht 103 stemmen, waarvan 1 ongel-
dig en 1 blanco, geldig 101. 
Ehbets 49 stemmen, Burger 52. 
Gekozen: Aad Burger. 

Inleiding voorzitter Tweede Kamerfraktie op iedere partij
raad. 

Het voorstel van het kongrespresidium om dit verzoek, gedaan 
op de partijraad van 6 januari 1979, niet in te willigen 
maar om, zoals tot nu toe gebruikelijk, in overleg met het 
partijbestuur te bekijken of het noodzakelijk is dat er, 
hetzij namens het partijbestuur hetzij namens de Tweede 
Kamerfraktie,bij bepaalde onderwerpen iemand het woord zal 
voeren, werd aangenomen. 
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15 EN 16 JUNI 1979 

Deze partijraad was voor het grootste deel gewijd aan orga
nisatorische en financiële zaken. De politieke uitspraken 
zijn opgenomen in het verslag van het partijbestuur 1978/ 
1980 

1. Organisatorische en financiële verslagen 1977/1978. 
(artikel 27 d van de statuten) • 

Bij dit onderdeel van de agenda werden op de desbetref
fende vragen de volgende toezeggingen gedaan: 
- In het volgende verslag zal het partijbestuur rnPdedeling 

doen van het resultaat van het in overleg met de vakbond 
op het partijbureau op te zetten onderzoek naar de over
werksituatie, het werken met uitzendkrachten en naar de 
mogelijkheid meer part-time krachten in te schakelen; 
na de zomervakantie zal het rapport van de Kommissie 
Meerjarenramingen en Partijorganisatie (MEP) aan het 
partijbestuur worden uitgebracht, opdat dit voorstellen 
aan de partijraad kan voorleggen; 
rond de jaarwisseling zal de Kommissie Partijdemokratie 
een verslag aan het partijbestuur uitb~engen; 
in het vervolg zal een verslag van de bijeenkomsten van 
het partijbestuur met de sociaal-ekonomisch zwakke ge
westen in het jaarverslag worden opgenomen. 
binnen afzienbare tijd zal het partijbestuur met een 
standpuntbepaling over het lidmaatschap van de Europese 
Beweging komen; 
de portefeuilleverdeling van het partijbestuur zal, zo
als te doen gebruikelijk, worden gepubliceerd, maar in 
het vervolg ook in het jaarverslag worden opgenomen; 
in het vervolg zullen in het financieel verslag de oor
zaken van grote overschrijdingen van de begrotingsposten 
worden vermeld. 

2. Décharge penningmeester 
(artikel 27 e van de statuten). 

Onder dankzegging werd de penningmeester gedéchargeerd. 

3. Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
(artikel 27 i van de statuten). 

Met 63 stemmen voor en 54 tegen werd voorstel 35 aangeno
men, luidende: 
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De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
spreekt uit dat het partijbestuur alsnog het be
sluit van de partijraad van juni 1977 inzake de 
FBA-regeling dient uit te voeren. 

Tevens werd aangenomen voorstel 36, luidende: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
van mening zijnde dat de oplossing van de problemen 
rond de inning van de bijdragen voor het Fonds 
Bijzondere Aktiviteiten (FBA) gevonden dient te 
worden in de lijn en de geest van eerder door de 
partijraad gedane uitspraken; 
dat derhalve de inkomsten van het FBA niet afhanke
lijk mogen worden gesteld van een (vrijblijvend) 
beroep op enkel vrijwillige bijdragen; 
dat een extra financieel beroep met een bindend 
karakter op leden, wier maatschappelijke positie 
en/of politieke funktie daartoe aanleiding geeft 
(geven) c.q. een dergelijk beroep rechtvaardigt(en), 
te verkiezen is boven een bijdrage op vrijwillige 
basis; 
van oordeel zijnde dat onder "politieke funktie" 
verstaan dient te worden: een politiek ambt, het 
lidmaatschap van een politiek kollege, het lid
maatschap van een vertegenwoordigend lichaam, als
mede een maatschappelijke positie, direkt of indi
rekt ontleend aan de invloed van i.c. het lidmaat
schap van de Partij van de Arbeid; 
draagt het partijbestuur op een aanvullende kontri
butieschaal te ontwerpen voor de hierboven bedoelde 
leden; 
het huishoudelijk reglement in hierboven bedoelde 
zin te wijzigen: 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Bovendien werd de volgende uitspraak gedaan: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
gehoord de diskussie over de voorgestelde wijziging 
van de regeling m.b.t. het FBA; 
draagt het partijbestuur op op gezette tijden en op 
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gepaste W~Jze de namen te publiceren van degenen 
die hun FBA-verplichtingen niet nakomen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Het partijbestuur deelde hierna mee, dat naar z~Jn mening 
deze besluiten politiek onuitvoerbaar zijn; dat het zich 
in de komende maanden zal beraden over wat het te doen 
staat en het resultaat daarvan aan de partijraad van 
september 1979 zal voorleggen. 

4. Voorlopig werkschema 1979/1981 
(artikel 27 i van de statuten). 

48. 

Bij de vaststelling van het voorlopig werkschema 1979/ 
1981 werd de volgende uitspraak gedaan: 

De partijraad van de Partij van de Aibeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
overwegende dat 
de betrokkenheid bij en inzicht in het funktioneren 
van de partij zal vermeerderen als bijeenkomsten 
die daarvoor geschikt zijn, zoals partijraden, 
kongressen, konferenties e.d. eens bijgewoond kun
nen worden door geïnteresseerden, 
het bijwonen eerder zal plaatshebben als deze bij
eenkomsten eens dichter bij huis gehouden worden 
en op eenvoudige wijze met openbaar vervoer be
reikt kunnen worden, 
dat zowel het Cultureel Centrum De Meervaart te 
Amsterdam alsook Boschlust in Zeist niet eenvou
dig met openbaar vervoer bereikbaar zijn, 
dat van elders naar Amsterdam even ver is als van 
Amsterdam naar elders, dat het daarom goed zou 
zijn als de partijraad bij het vaststellen van 
het werkschema ook zou kunnen beslissen over de 
plaats waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, 
besluit dat 
in het werkschema 1980/1981 en de daarop volgende 
werkschema's naast de datum ook de plaats van bij
eenkomst ter beoordeling wordt vermeld,. voorzover 
dat in het kader van deze motie zinvol is, 
dat bij de keuze van deze plaatsen een voldoende 
spreiding over het land moet worden bereikt, 
en draagt het organiserende orgaan van deze bij
eenkomsten op de ligging van de vergaderruimte in 



de aldus vastgestelde plaatsen zo te kiezen, dat 
deze op eenvoudige wijze met openbaar vervoer be
reikbaar zijn. 

5. Begroting 1979/1980 
'artikel 27 f van de statuten). 

~!~~~~~-~~~~~~~~!~~~~-
Op desbetreffende vragen werd door de penningmeester mee
gedeeld dat: 
in overleg met de Financiële Kommissie door partijgenoten 
die dagelijks met automatisering te maken hebben, zal wor
den bekeken of er t.a.v. de toeneming van de komputerkos
ten iets kan worden ondernomen; 
de uitvoering van de motie-Burger (14 kontributieklassen) 
wordt voortgezet, maar omdat de inkomsten uit de 
hoogste vier kontributieklassen zijn te verwaarlozen, is 
bij de inkomstenkant van de begroting uitgegaan van tien 
kontributieklassen. 

1. ~~~!~!~!!!~~-~i!~~~~~~~~~ 
a. Inkomsten 

uitgegaan werd van 110.000 betalende leden 
door aannemen van een amendement van het gewest Utrecht 
werden de volgende kontributiebedragen vastgesteld: 
Inkomensklasse Nieuw kontributiebedrag per kwartaal 

1 f. 5,50 
2 f. 11,50 
3 f. 16,75 
4 f. 22,75 
5 f. 30,50 
6 f. 41,00 
7 f. 60,00 
8 f. 90,50 
9 f. 106,50 

10 f. 123,00 
Opbrengst bij 110.000 leden: f. 8.359.000. 
door het handhaven van de FBA-verplichting zal worden 
doorgegaan met de 2%-regeling; de raming werd gesteld 
op f. 770.000,--. 

b. Uitgaven 
salarisverhoging 5,5% 
algemene kostenverhoging gemiddeld 
bijdrage aan Kieskring Rijnmond f. 

4% 
9.600 en Agglomera-
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tie Eindhoven f. 2.200; een voorstel om ook de Streek
federatie Twente een bijdrage te verstrekken werd af
gewezen 

- de afdracht aan afdelingen en gewesten werd bepaald op 
vloerbedrag per afdeling f. 120,--
afdracht per lid f. 7,52 
vloerbedrag per gewest f. 21.000,--
steunpunt per gewest f. 16.000,--
aktiviteitenpot afdelingen per lid f. 2,40 
afdracht per lid per gewest f. 2,68 
spaarfonds afdelingen 4% van de ontvangen kontributie. 

Bij dit onderdeel van de begroting werd een voorstel, 
dat beoogde de kosten van het PK-jaarboek te besteden 
aan de aktiviteiten van de Rooie Vrouwen, verworpen. 
Een voorstel om het PK-jaarboek te schrappen en het vrij
komende geld te gebruiken voor verbetering of uitbreiding 
van de PK werd aangenomen. 

2. Roos in de Vuist. 

a. abonnementsg~ld werd vastgesteld op f. 41,- per jaar. 
b. begroting 1979/1980 werd ongewijzigd aanvaard. 

3. S.G.G.P. 

a. door het handhaven van de FBA-verplichting kwam de 
voorgestelde aparte post van de SGGP-kontributie te 
vervallen 

b. begroting 1979/1980 werd aanvaard Înen dien verstande 
dat de inkomstenkant nu luidt: bijdrage uit FBA 
f. 650.000. 

4. ~~!~~~~!:!!!~· 
Een ordevoorstel om meer informatie over dit onderwerp te 
krijgen en in september 1979 over de huisvesting te be
slissen werd verworpen. De volgende uitspraken werden 
gedaan: 

50. 

(53 stemmen voor, 41 tegen) 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
overwegende de hoge kosten die wijziging in de huis-
vesting van de partij vergen; _ 
van mening dat de meerkosten van nieuwe huisvesting 



ten opzichte van de bestaande situatie 
(= f.350.000) niet meer dan ca. 60% mogen bedragen; 
draagt het partijbestuur op in het verdere beleid 
met betrekking tot de nieuwe huisvesting met het 
vorenstaande nauwgezet rekening te houden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
overwegende dat de financiële positie van de partij 
slechter wordt door de voorgenomen nieuwe huisves
ting van het partijbureau; 
is van mening dat het partijbestuur het idee dient 
los te laten dat een nieuw partijkantoor alleen bin
nen de gemeentegrenzen van Amsterdam gerealiseerd · 
kan worden; 
vraagt het partijbestuur zijn blik te verruimen en 
alternatieve huivestingsmogelijkheden elders (in 
het centrum van het land) te onderzoeken en voor 
te leggen aan de partijraad. 

5. ~~!!~E~!~~!!~!!~~· 
Met 63 stemmen voor en 42 tegen werd het volgende voor
stel aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 15 en 16 juni 1979 te Amsterdam; 
stelt vast 
dat de aktieprioriteiten die door het april-kongres 
in 1979 zijn gesteld niet "uit de verf" komen in de 
begroting van 1979/1980, 
dat er derhalve naar wegen moet worden gezocht om 
deze alsnog (voor een deel) te realiseren, 
stelt daarom voor 
dat er op zeer korte termijn overleg zal plaats
vinden tussen het partijbestuur en de gewesten, 
waarin aan de orde moet komen 
- het instellen van een landelijk aktiesekretariaat 
- het periodiek uitgeven van een aktiebulletin naar 

(groepen van) de kiezers 
- het opzetten van een aktiefonds, gevoed door: 

.individuele bijdragen(girokaartakties) 

.bijdragen uit alle geledingen van de partijorga
nisatie 

.overschotten uit de begroting. 51. 



6 · ~~~~~~!~~-!~Z~L!~§Q. 
Vervolgens werd,rekening houdend met de aangebrachte 
wijzigingen, de begroting vastgesteld. Deze luidt nu 
als volgt: 

UITGAVEN 

1. Bestuur 
2. Service-apparaat 
3. Voorlichting en publiciteit 
4. Kongres en partijraden 
5. Sekretariaat buitenland 
6. Rooie Vrouwen 
7. Gewesten 
8. Diversen 
9. Fonds Int. Solidariteit 

10. Aktiefonds 
11. Evert Vermeer Stichting 
12. Stichting Vormingswerk PvdA 
13. Jonge Socialisten PvdA 
14. Wiardi Bec~an Stichting 
15. Verkiezingsfonds 
16. Opbouwwerk zuidelijke gewesten 
17. Roos in de Vuist 

INKOMSTEN 

Bruto-kontributies 
Afdrachten 

FBA 
Roos in de Vuist 
Overige ontvangsten 
Begrotingsoverschot 

f. 8.359.000 
2.457.400 

f. 775.700 
2.304.900 

695.200 
156.000 
334.700 
409.600 

22.100 
417.100 

80.000 
77.800 
43.600 

187.200 
68.400 

682.300 
475.000 
53.600 

457.800 

f. 7.241.000 ------------------------

f. 5.901.600 

770.000 
457.800 
179.700 

·;. 68.100 

f. 7.241.000 ============ 

6. Resultatenoverzicht eerste halfjaar 1978/1979. 

52. 

Een poging om bij dit onderdeel een eenmalige extra af
dracht aan de afdelingen en gewesten te verstrekken, om
dat "het eerste halfjaar waarschijnlijk met een flink 
batig sa.ldo zal worden afgesloten", werd verworpen. De 
penningmeester wees erop, dat de partijraad bij de be-



groting van 1978/1979 als prioriteiten , waaraan een even
tueel positief saldo ten gtinste zou moeten komen, had be
paald: verkiezingsfonds en huisvesting. Hij waarschuwde 
ertegen tussentijds andere prioriteiten te stellen. 

7. Verkiezing leden Financiële Kommissie. 
(artikel 27 g van de statuten). 

Door het bedanken voor het lidmaatschap van deze kommissie 
van de partijgenoten J. Simons, R.J. in 't Veld, B. Visser 
en B. Barmentlo, waren er vier vakatures ontstaan. 
De stemming verliep als volgt: 
Totaal uitgebracht 107 geldige stemmen; volstrekte meerder
heid 54. 
J. Andriessen (Groningen) 
A. Ranner (Leiden) 
mw. H. Snijders (Den Haag) 
P. Lansbergen (Amsterdam) 
Kampenga (Huizen) 
mw. G. Last (Delfzijl) 
Gekozen werden: J. Andriessen, A. 
P. Lansbergen. 

29 SEPTEMBER 1979 

79 stemmen 
72 stemmen 
70 stemmen 
56 stemmen 
32 stemmen 
27 stemmen 

Ranner, H. Snijders 

De besluiten van deze partijraad hadden betrekking op: 

1. Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
(artikel 27 i van de statuten). 

en 

In haar brief van 13 september 1979 waarschuwde de Finan
ciële Kommissie het partijbestuur, dat, mocht blijken dat 
een FBA-afdracht niet aftrekbaar is van de belastingen, 
dit problemenkangeven voor de begroting. 
In afwachting van nadere adviezen stelde het partijbestuur 
daarom voor de behandeling van het FBA te verdagen naar 
de novemberpartijraad. 
Als op grond van die adviezen het huidige PB-voorstel ge
handhaafd kan blijven, dan komt dat in deze vorm op de 
novemberpartijraad aan de orde. 
Na aanneming van de motie van Gelderland (nummer 5 punt 1), 
luidende; 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in ver
gadering bijeen op 29 september 1979 te Zeist; 
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overwegende, dat het partijbestuur zich in genen 
dele gehouden heeft aan de besluitvorming van de 
junipartijraad, 
geen essentiële wijzigingen in het voorstel te 
onderkennen zijn ten opzichte van het partijbe
stuursvoorstel van juni; 
is van mening, dat d~ze vergadering op dit moment 
haar tijd beter kan gebruiken met het bespreken 
van de andere agendapunten dan de diskussie van 
de junipartijraad te herhalen; 
en draagt het partijbestuur op voor de volgende 
partijraad een voorstel uit te werken in de geest 
van de besluitvorming van de vorige partijraad 
en gaat over tot de orde van de dag. 

werd de behandeling van het FBA uitgesteld tot de partij
raad van 10 november 1979. 

2. Werkplan/schema. 
(artikel 27 i van de statuten) • 

Bij dit agendapunt werden drie amendementen aangenomen, 
t.w. 
1. De mogelijkheid om op de (inter)gewestelijke vergade

ring amendementen uit de kategorie 1 over te brengen 
·naar kategorie 2. 

2. Intergewestelijke bijeenkomst kongresafgevaardigden 
wo~dt gewestelijke bijeenkomst kongresafgevaardigden. 

3. Het kongresboek met alle ingediende amendementen wordt 
gestuurd naar de afdelingssekretarissen en alle kon
gresafgevaardigden en tevens wordt een aantal kongres
boeken gereserveerd voor reserve-afgevaardigden, die 
zelf om toezending verzoeken. 

Gezien deze besluiten stelde het partijbestuur voor ver
dere besluitvorming over het werkplan uit te stellen tot 
de partijraad van november 1979, opdat het partijbestuur 
zich in de tussentijd kan beraden over de konsekwenties 
van de genomen besluiten. 

3. Financiële verslagen 1978 neveninstellingen 
(artikel 27 d van de statuten). 

Na een korte diskussie werden de verslagen voor kennis
geving aangenomen. 
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4. Rapport over relatie Europarlementariërs/Partijbestuur/ 
Tweede Kamerfraktie 

(artikel 27 i van de statuten). 

Uitgangspunt van het rapport is, dat de Europese Parle
mentariërs deel moeten blijven uitmaken van het politieke 
leven van de partij in al haar geledingen .Dat is een levens
voorwaarde voor effektief werken in het Europese Parlement 
en voor werkelijke kontakten naar partij en fraktie toe. 
Met betrekking tot dit rapport werden de volgende beslui
ten genomen: 
- In de Stuurgroep Europese Politiek (STEP) komen verte

genwoordigers uit de gewesten samen met Europese par
lemen~ariërs en Tweede Kamerfraktieleden voor buiten
landse zaken. Het partijbestuur stelt deze stuurgroep 
zo snel mogelijk samen. De samenstelling is 3 geweste
lijke vertegenwoordigers (vervangbaar), 2 à 3 Europese 
vertegenwoordigers, 2 Tweede Kamervertegenwoordigers en 
1 PB-lid. Aanwezigheid van de kommissaris is ook belang
rijk. De STEP heeft alleen betrekking op het Europese 
Parlement. 
De Brede Kommissie Buitenland (BKB) die de gehele bui
tenlandse politiek omvat, zal in oktober samengesteld 
worden. De struktuur van de BKB komt op de novemberpar
tijraad aan de orde. 
Uit de sekretariaatskasten zal een bedrag van f. 120.000 
per jaar worden besteed voor kontakten met fraktie en 
partij, waaruit ook aktie en het geven van informatie 
t.b.v. de partij worden betaald. 
Dit staat los van het FBA. 

- De vertegenwoordiger in de Miljoenenkommissie zit als 
plaatsvervanger in de Energiekommissie en treedt daar 
als vertegenwoordiger op. 

- Bij de verslaglegging van de Europese fraktie zal ook 
het werk van de Tweede Kamerfraktie inzake Europese 
aangelegenheden betrokken worden. 

- De Europarlementariërs brengen verslag uit aan de par
tijraad. De beleidsplannen worden eveneens in de partij
raad behandeld. 

5. Troonrede, miljoenennota en aktuele politiek. 

De besluiten van dit agendapunt zijn opgenomen in het 
verslag van het partijbestuur 1978/1980. 
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EUROPESE VERKIEZINGEN 

KAMPlVJNE 

Deze kampagne onderscheidde zich van andere kampagnes in 
vele opzichten. De PvdA werkt met haar zusterpartijen binnen 
de EG samen in de Federatie van Socialistische Partijen. 
Een gemeenschappelijk programma is er echter binnen de Fe
deratie niet van de grond gekomen. Wel kwam het - na zeer 
veel vergaderen tot een gemeenschappelijke "oproep aan de 
kiezers". 
Een oproep, die werd vastgesteld op het 10e kongres van de 
Federatie van Socialistische Partijen gehouden van 10/12 
januari 1979 in Brussel. 
Ook de Federatie van Socialistische Partijen kende - op Euro
pees niveau - een kampagnekommissie. Deze kommissie stond 
onder voorzitterschap van Bruno Friedrich (SPD) en telde uit 
ieder aangesloten land twee leden. Voor de PvdA waren dat 
Ien van den Heuvel en Kees Bode. 
Onder verantwoordelijkheid van deze kommissie werd een aan
tal zgn. vakkonferènties georganiseerd. Konferenties waar 
gediskussieerd werd over een aantal thema's die ook de toe
komstige socialistische fraktie zou gaan bezighouden. 
Zo vond er op 14 en 15 december 1978 in de R~I in Amsterdam 
een konferentie plaats onder het thema "Werkgelegenheid", op 
22'en 23 maart 1979 in Luxemburg een konferentie over de po
sitie van de vrouw en op 19 en 20 aprill979 over demokratisering 1 

De kampagne van de Federatie van Socialistische Partijen 
werd afgesloten met een groots opgezette manifestatie in 
Parijs op 25 en 26 mei 1979. 
Ook vele Nederlandse partijgenoten hebben aan deze manifes
tatie deelgenomen. 
De kampagne kwam in Nederland verder maar moeizaam op gang. 
De afdelingen zagen vaak niet veel heil in de Europese ver
kiezingen; laat staan in het voeren van een kampagne daar
voor. 
Veel aandacht werd dan ook besteed aan het informeren en 
motiveren van ons eigen kader. 
De diskussie over het voor of tegen deze verkiezingen Z~Jn, 
dan wel voor of tegen de EG zijn - ook aangezwengeld door 
de JS - bevorderde het voeren van een verkiezingskampagne 
niet. 
De "echte" kampagne werd ingezet met een groots opgezet 1 mei-: 
feest. Het feest werd - gehouden in Deurne - georganiseerd 
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samen met de BSP, de Vlaamse socialisten. 
Er werd in het kader van de kampagne centraal een aantal bij
eenkomsten georganiseerd die alle gewijd werden aan de 
thema's die in de kampagne centraal stonden. 
Zo werd er op 19 mei in Assen een bijeenkomst gehouden met 
als onderwerpen: milieu/kernenergie en werkgelegenheid. Op 
22 mei vond er in Nijmegen een bijeenkomst plaatsmet als onder
werp ontwikkelingssamenwerking. 
Op tweede Pinksterdag vond er op het landgoed Schaluinen in 
Baarle-Nassau een zeer geslaagde "familiedag" plaats. Onder
werp voor deze dag was de vrouwenemancipatie. 
De kampagne werd afgesloten op 6 juni met een bezoek van kan
didaten en Tweede Kamerleden, leden van het partijbestuur en 
het gewest Limburg aan de Oostelijke Mijnstreek gevolgd door 
een avondbijeenkomst in Kerkrade. 
Uiteraard stond op de dag van de verkiezingen de opkomstbe
vordering centraal. Ondanks de vele inspanningen die een 
ieder zich op dat gebied getroostte bleef de opkomst laag. 
Maar - ondanks die lage opkomst - was het resultaat voor de 
PvdA niet teleurstellend: 9 zetels in het Europees Parlement. 

MATERIAAL 

Folders 

affiches 

Laatste dag 

programma 

totaal 2.350.000 
onderverdeling: 500.000 informatiekranten 

1.000.000 algemene folders 
350.000 themafolders 
500.000 ledenwerffolders 

totaal 360.000 
onderverdeling: 225.000 thema-affiches 

135.000 cijferaffiches 

2.000.000 laatste-dag-hangers 

25.000 programma's 

Overig materiaal: 
300.000 ballonnen 
500.000 stickers 
200.000 ansichtkaarten 
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AKTIES 

OMBUDSWERK 

In deze verslagperiode heeft het ombudswerk een gedaantewis
seling ondergaan. De impasse van de voorafgaande jaren is 
doorbroken en een nieuwe organisatievorm is in werking ge
treden. Het partijbestuur heeft op 26 maart 1979 de leden 
van de nieuwe funktionele werkgroep benoemd. Deze mensen 
zijn afkomstig uit andere funktionele werkgroepen, het om
budsteam van de Tweede Kamerfraktie en gewestelijke werk
groepen. 
De werkgroep bestaat uit: Astrid Blokpoel, Peter Gemmeke, 
Piet Hutte, Cock Kerling, Jo Koks, Siepie Langedijk-de Jong, 
Raymond Leenders, Guus Maat, Jan Mijnsbergen, Nora Salomons, 
Chris van der Schoot. 
De funktionele werkgroep heeft zich het eerste jaar bezig ge
houden met het maken van een nieuwe doelstelling, l1et schrij
ven van een reakti~ op hetWBS-rapportPartij, parlement en 
aktivisme en met het samenstellen van een infopakket. 
Met het oog op het streven de gewestelijke kontaktpersonen 
zoveel mogelijk te vervangen door gewestelijke werkgroepen, 
is voor deze groepen een nieuwe taakomschrijving gemaakt. 
Voor ombudsmedewerkers in de gewesten en de afdelingen is 
materiaal beschikbaar gekomen (briefpapier, affiches en 
informatiepakketten). Daarnaast zijn er voorbereidingen ge
start om tot een kontaktblad voor het ombudskader te ~men. 
Ook in dit verslagjaar zijn er tweevormihgsweekenden gehou
den. De belangstelling voor de diverse vormingsaktiviteiten 
neemt sterk toe. Met de Stichting Ombudsman zijn besprekiingen 
gestart over een samenwerking tussen leden van onze plaatse
lijke teams en hun buiten-medewerkers. Het huishoudelijk 
kongres april 1979 heeft het ombudswerk toegevoegd aan de 
aktieprioriteiten. 
Over twee jaar moet er een nieuwe evaluatie plaatsvinden. 
De aktiviteiten in de afdelingen en in de gewesten breid~n 
zich uit. Daarbij valt op dat het ombudswerk steeds meer 
geintegreerd wordt in de verdere partij aktiviteiten. Deze 
ontwikkeling wordt door de landelijke werkgrc-~ zeer posi
tief beoordeeld. 
Momenteel zijn er ca. 400 partijgenoten - in ongeveer honderd 
teams - aktief in het ombudswerk. 

58. 



Ombudsteam Tweede Kamerfraktie. 
Het ombudsteam van dekamerfraktieis sterk van samenstelling 
veranderd. Alle andere fraktiekommissies hebben een afgevaar
digde geleverd. Het team is daardoor beter gaan funktioneren. 
Dit verslagjaar hebben diverse individueel aangemelde pro
blemen een politiek gevolg gekregen. Deze hadden betrekking 
op huursubsidies,bijstand, WUV, sollicitatiebeleid, AWW, be
antwoording van brieven van burgers en/of militairen door 
het ministerie van defensie en ziekenfondspremie voor zelf
standigen. 
Veel aandacht is besteed aan de subsidieperikelen van de 
Stichting Ombudsman. 
Het aantal individuele hulpvragen bij het ombudsteam van de 
Tweede Kamerfraktie is wederom toegenomen (1978/1979: 330 
dossiers) • 
Ron Elbers heeft april/mei en juni 1979 bij het sekretariaat 
stage gelopen. Albert Reijnen vervult vanaf maart 1979 bij 
het ombudswerk zijn vervangende dienstplicht. 
Het ombudsteam bestond aan het eind van de verslagperiode 
uit: Siepie Langedijk-de Jong (voorzitter), Henk Hartmeijer 
(vice-voorzitter), Peter Gemmeke (medewerker sekretaris), 
Albert Reijnen (medewerker) ,.Nora Salomons, Wim Meijer, 
Jos van Kemenade, Schelto Patijn, Frits Castricum, Marijke 
Wüthrich, Ina Muller en Jaap van der Doef. 

WERKGROEP VOLKSHUISVESTING 

Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep uit de vol
genàe leden: 
Edo Jongejan (voorzitter), Douwe van Dam, Gerard van Otterloo, 
John Pieters, Chris van der Schoot, Frans van der Sluys, 
André Thomson, Brandje Bakker, Karel Musch, Peter Gemmeke. 
In het loop van het jaar traden toe: 
Bouwe Olij als vertegenwoordiger van de JS, Noud de Vreeze 
als waarnemer LOBH, Harm van Papenrecht, Koos Hoogland, 
Anneke Vernimmen , Jan Barendrecht. 
Cock Kerling kreeg namens het partijbestuur de werkgroep 
toebedeeld. De kamerfraktie was vertegenwoordigd door: 
Nora Salomons, Marcel van Dam; Hans ~ombrink, Dirk Duinker 
en Ina Muller. 
Het sekretariaat werd vervuld door Astrid Blokpoel. 
In de tijd gelegen tussen 1 oktober 1978 en 1 bktober 1979 
kwam de werkgroep elf keer bij elkaar. 
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Samen met partijgenoten die zitting hadden in het komitee 
Huurbescherming werden de wijzigingen in hetBurgerlijkwet
boek doorgepraat, waarna mede door toedoen van onze kamer
fraktie dit tot een bevredigend einde werd gebracht. 
Een vergadering werd gehouden samen met vertegenwoordigers 
van de diverse werkgroepen volkshuisvesting in het land om 
te trachten onze werkzaamheden op elkaar af te stemmen en om 
te vernemen waar hun behoeften lagen. Het was een goed ini
tiatief, dat zeker herhaling verdient. 
Verder werd veel aandacht besteed aan de voorbereiding van 
de begrotingsbehandeling VRO, de huisvestingswet en ketting
geledingen, verkoop van woningwet- en partikuliere huur
woningen en de woningverbetering. 
Landelijk belegde de werkgroep een viertal bijeenkomsten. 
Op 25 november 1978 werd een dag over de sociale woningbouw 
gehouden in Amersfoort. Naast de kritiek die er werd gele
verd door partijgenoten waren er ook kritische opmerkingen 
over het regeringsbeleid van sprekers namens de NWR (Natio
nale Woningraad) en het NCIV (Nederlands Christelijk Insti
tuut voor de Volkshuisvesting) • Een kleine 100 partijgenoten 
uit alle geledingen woonden deze bijeenkomst bij. 

_Op 31 maart 1979 werd een landelijke bijeen~omst over de 
woonruimteverdeling gehouden. Een zaak die\èver het gehele 
land problemen geeft en verder onze aandacht verdient. 
Daar ~er 1 juli de nieuwe huurprijzenwet van kracht werd, 
belegde de werkgroep op 19 mei 1979 een voorlichtingsbijeen
komst. Ter informatie produceerde de werkgroep een stuk hier
over, dat hopelijk tot enige verduidelijking geleid heeft. 
De werkgroep probeerde het kontakt met mensen in de stads
vernieuwingswijken en met aktiegroepen te verbeteren door 
op 23 juni 1979 een demonstratieve bijeenkomst te beleggen 
over sociale woningbouw, stadsvernieuwing en de gevolgen 
van het huidige kabinetsbeleid. Hoewel er veel partijgenoten 
aanwezig waren ontbraken toch de buurten en aktievertegen
woordigers. 
Hieruit blijkt, hoe moeilijk het is om werkelijk een partij 
in aktie te zijn en onze kontakten met andere groeperingen 
te houden of te versterken. 
Ter voorbereiding van het nieuwe verkiezingsprogramma zal de 
werkgroep een aantal regionale bijeenkomsten beleggen. 
Samen met de fraktiekommissiewerdhet wethoudersoverleg ver
der uitgebouwd, we zullen hiermee blijven doorgaan. Een vier
tal bijeenkomstan was hiervan het gevolg. Voor het komend 
jaar staat ook eert overleg met de groeikernen op het verlang
lijstje, daar dit het afgelopen jaar niet op gang ·is gekomen. 
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WERKGROEP WERKGELEGENHEID EN BEDRIJFSDEMOKRATISERING 

1. Samenstelling werkgroep. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Jaap van der Doef (voorzitter, dagelijks bestuur) 
Johan Stekelenburg (sekretaris, dagelijks bestuur) 
Wim Bos (dagelijks bestuur) 
Stan Poppe (dagelijks bestuur) 
Gaston Sporre (dagelijks bestuur) • 

Algemene leden: 
Marga Barnard, Johan Bekema, Cor Inja, Paul Kalma, Maurice 
Koopman, Max de Leeuw, Rutger Schuitemaker, .Peter Smulders, 
Jaap van de Woord, Willem v.d. Zandschulp, Henk Vos, Bram 
Peper en Paul Kapel. 

Regionale vertegenwoordigers. 
Groningen: Kor Uitham 
Friesland: Annet v.d. Hoek 
Drente: Gerrit Lahuis 
OVerijssel: Gerrit Krouwel 
Gelderland: Jan Salari 
Utrecht: Jacques Bus 
Noord Holland Noord: Miep van Roeden 
Noord Holland Zuid: Jens Sipkes 
Zeeland: Wim Erkens 
Noord Brabant Oost: B. Mulder 
Noord Brabant West: Pierre de Jong 
Amsterdam: Ada v.d. Hoogte 
Den Haag: Cees Zwijnenburg 
Rotterdam: Frans Moor 
Den Bosch: Henk Weijnen 
Zuid Holland: Albert Doé 

Sekretariaten Regionale Werksrroe~n. 
Gelderland: Herhert Wensink 
Utrecht: Leon Simons 
Zeeland: Fiek Boersma 
Amsterdam: Wilhert Rodenhuis 
Den Haag: Hans Schutt 
Rotterdam: Joop Schneider 
Noord Holland Noord Bram Faas 
Den Bosch: Fons van Bokhoven 
Groningen: Jan de Jong 61. 



2. Vergaderingen. 
De landelijke werkgroep is in dit seizoen 7 keer in ver
gadering bijeen geweest. Daarnaast is het dagelijks be
stuur eveneens 7 keer bijeen geweest. 

3. Landelijke bijeenkomsten. 
Op 10 maart 1979 organiseerde de werkgroep een landelijke 
diskussie-bijeenkomst in Amersfoort ter voorbereiding op 
de ekonomieresolutie die in april op het kongres bespro
ken werd. 
Het was een zeer geslaagde en uitstekend bezochte bijeen
komst. 

4. Regionale aktviteiten. 
De uitbouw van de werkgroep ging tijdens deze verslag
periode gestaag door. 
In de navolgende gewesten en afdelingen vonden min of 
meer geregeld bijeenkomsten plaats: Friesland, Drente, 
OVerijssel, Gelderland, Utrecht, Amsterdam, Noord Holland 
Noord, Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam, Zeeland, Noord 
Brabant Oost,Den Bosch. 
Op 12 mei 1979 organiseerde de werkgroep Utrecht een stu
diedag voor de regionale werkgroepen. Gesproken werd daar 
over het funktioneren van de regionale werkgroepen. 
Ve~slaggeving vindt plaats via de politieke besturen. 

5. Inhoudelijke aktiviteiten. 
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a. ~~~~~~~:2~~1~~~· 
De werkgroep heeft zich intensief bezig gehouden met 
de diskussies en besluitvorming inzake het ekonomie
projekt. Op basis van een door de werkgroep samenge
stelde diskussienotitie vor:-1 er in de periode 15/1 -
15/2 een uitvoerige diskussieronde plaats in de regio
nale werkgroepen. 
Op 21 februari resulteerde de inventarisatie van deze · 
diskussieronde in de vaststelling van de definitieve 
reaktie op de ekonomieresolutie. 
Op 10 maart werd deze definitieve reaktie op een grote 
landelijke bijeenkomst in Amersfoort besproken. 
Uitgenodigd waren leden van regionale werkgroepen, 
kongresafgevaardigden en De Galan (voárzitter van 
ekonomie-kommissie), Boerboom (politiek-ekonoom), 
Drabbe (FNV) en Hedy d'Ancona(vrouwenbeweging) als 
gasten - inleiders. 



De verklaring die de wergroep over de ekonomieresolu
tie heeft uitgegeven heeft een belangrijke rol gespeeld 
tijdens het kongres, m.n. in de diskussie over de 
arbeidstijdverkorting en de inkomenspolitiek. De partij
resolutie werd bijgesteld en keiharde voorwaarden wer
den gesteld aan een eventueel akkoord gaan met een ge
leide loonpolitiek. De kongresdiskussie daarover was 
een hoogtepunt. 

b. ~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~!· 
De werkgroep organiseerde een diskussieprojekt rond 
de arbeidsomstandighedenwet. Een begeleidingskommissie 
stelde een diskussie-brochure samen, die verscheen 
onder de titel "De redelijkheid op de weegschaal". 
Deze brochure diende als diskussiemateriaal in een 
7-tal regionale bijeenkomsten, al waar gesproken werd 
over het wetsontwerp "Arbeidsomstandighedenwet". 
Op 4 maart werd op een landelijke bijeenkomst in 
Amersfoort de diskussie afgesloten met de opstelling 
van een advies aan partijbestuur en Tweede Kamerfrak
tie. 

e. Passende arbeid. 
De fraktiekommissie voor Sociale Zaken in de Tweede 
Kamer stelde een notitie op genoemd "Passende arbeid". 
Op basis van de standpunten van de regionale werk
groepen bepaalde de werkgroep haar standpunt m.b.t. 
deze notitie. 
Dit standpunt verwierp op een aantal niet onbelang
rijke punten de fraktienotitie. 

d. ~~!~~~~~!~~~-~~~~~~~~~~!~~-~~!-~~~~~~~~~!~~~~~~~-
Met medewerking van de gewestelijke besturen legde de 
werkgroep kontakt met de mensen om wie het werkelijk 
gaat in alle diskussies en politieke strijd om de 
sociale zekerheid. 
Er werden een 10-tal regionale bijeenkomsten georga
niseerd waaraan ongeveer 380 mensen deelnamen waaron
der velen met een socialeuitkering. Een verslag hier
over verschijnt na deze verslagperiode. 

e. Reaktie op troonrede en miljoenennota. 
lDe-werkgrÖep-fÖrmuleerde-een-ääntäl-opmerkingen m.b.t. 
de verklaring inzake de.miljoenennota 1980, welke het 
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partijbestuur voorlegde aan le partijraad van 29 sep
tember 1979. 

f. Reaktie Bestek'81. 
In het kader van de strijd van de partij tegenBestek 
'81 vervaardigde de werkgroep een pamflet ("Zeg van 
Agt de wacht aan!"). 
De pamfletten, waarvan er enkele tienduizenden werden 
gedrukt,werden toegezonden aan de afdelingsbesturen 
en verspreid aan bedrijven en in wijken waar veel van 
onze kiezers wonen. 
M.n. tijdens de manifestatie van de FNV op 19 juni 197~ 

sloeg het pamflet erg aan en vond gretig aftrek. 

6. Aktiviteiten rond uitgangspunten, werkplan en funktionerei 
van de landelijke werkgroep en de regionale werkgroepen. 
Aan het einde van deze verslagperiode heeft de werkgroep 
zich diepgaand beraden over toekomstige aktiviteiten. 

64. 

Een onderverdeling werd gemaakt in aktiviteiten begeleid 
en georganiseerd door de landelijke werkgroep (A) en 
aktiviteiten vanuit de regionale werkgroepen (B). 
a. In augustus 1979 kwam een aktiviteitenplan met o.m. 

de volgende aktiviteiten tot stand: 
- Ekonomiediskussie (A + B) 
- Ontwerp-verkiezingsprogramma (A) 
- diskussie "arbeid" (A) 

diskussie wetsontwerp "I-1edezeggenschap in kleine 
bedrijven" (A + B) 

-Projekt "overheidsdemokratisering"(A) 
- Opbouwwerk (verbreding van aktiviteiten) 
- Bulletin (vier à zes maal verschijnend en bestemd 

voor betrokkenen bij de landelijke en reqionale 
werkgroepen) 

- Jaarkonferentie Thema: Arbeidsverhoudingen en sociaa: 
ekonomisch beleid. 

b. In september verscheen een brochure (Werkgroep Werkge
legenheid en Bedrijfsdemokratisering in de PvdA), die 
moest voldoen aan de vraag naar meer informatie over 
de werkgroep. De brochure bevat een artikel over de 
uitgangspunten, een notitie over taak, plaats en 
samenstelling van landelijke en regionale werkgroepen, 
een adressenlijst en het aktiviteitenplan voor het 
seizoen 1979-1980. 



c. Het opzetten van het aktiviteitenplan gaf aanleiding 
tot diskussie over de grote hoeveelheden werk, die de 
'.l'lerkgroep te wachten stond. 
Dit gaf op zijn beurt aanleiding tot het aandringen 
bij het partijbestuur over te gaan tot het aantrekken 
van een dienstweigeraar, die de werkgroep m.n. in 
sekretariële en organisatorische aangelegenheden zou 
kunnen ondersteunen. 
Kort na het aflopen van deze verslagperiode is genoem
de dienstweigeraar in dienst getreden op het partij
bureau. 
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BIJEENKOMSTEN 

SOCIALISTISCHE WELZIJNSPOLITIEK 

Onder dit motto belegde de partij op 2 december 1978 in 
Amersfoort een konfertentie voor lokale bestuurders en partij
genoten, die aktief zijn in het welzijnswerk. 
Met het verschijnen van Bestek'81 en de begroting van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
diskussieerde de partij op deze bijeenkomst over haar stand
punt inzake het welzijnsbeleid van het kabinet-Van Agt/Wiegel 
en maakte de wezenlijke verschillen tussen dit beleid en de 
opvattingen van de partij duidelijk. 
Als eerste inleider gaf de voorzitter van de Tweede Kamer
fraktie, J. den Uyl, zijn visie op de plaats van het wel
zijnsbeleid in het regeringsbeleid, terwijl H. Rozenberg en 
P. IJssels, beiden wethouder, vanuit de optiek van het loka
le bestuur de CRM-begroting tegen het licht hielden. 
Nadat over deze inleidingen in plenaire zitting was gedis
kussieerd, werd de.konferentie afgesloten door A. Kosto, 
eerste woordvoerder van de Tweede Kamerfraktie bij de be
handeling van de CRM-begroting. 

ROOIE ZATERDAGEN 

Op zaterdag 22 september 1979 werd in Apeldoorn, in 
Leeuwarden, in Tilburg en in Rotterdam en Zaanstad een 
openbare bijeenkomst gehouden, waarop de partij haar kommen
taar gaf op de, door het kabinet ingediende, miljoenennota 
en de troonrede. De organisatie van deze bijeenkomst was in 
handen van een aantal gewesten. 
Vanuit het landelijk partijbureau werd ondersteuning gegeven 
door het produceren van affiches; het verzenden van een spe
ciale uitnodigingskaart aan partijleden; het beschikbaar 
stellen van "subsidies" voor vervoerskosten en door het 
plaatsen van aankondigingsadvertenties in een aantal lande
lijke en regionale dagbladen. 
Helaas bleek het onmogelijk om leden en kiezers vooraf te 
informeren over onze opstelling ten opzichte van het beleid. 
Dat werd vooral veroorzaakt door de lang voordurende ondui
delijkheid over de ontwikkelingen binnen·het kabinet, daar 
de diskussie over het te voeren beleid de regering tot ver 
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in september bezig hield. 
Gelet de hoge kosten die het drukken en verzenden van een 
speciale partijkrant met zich brengt, de noodzakelijke pro
duktietijd van ca. 3 weken en het risico met achterhaalde 
informatie te komen, het kabinet kwam uitzonderlijk laat 
met informatie, werd afgezien van een eerder voornemen: een 
speciale PK vóór 22 september beschikbaar te stellen. 
De bijeenkomsten mogen als geslaagd worden beoordeeld. 
De aandacht die de pers eraan besteedde was redelijk. 
Aandacht kreeg vooral ook de massale rondgang door Leeuwar
den van enkele duizenden bezoekers van de daar georganiseer
de manifestatie. 
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INTERNATIONAAL SEKRETARIAAT 

Relus ter Beek nam vanaf 1 oktober 1978 naas.t zijn lidmaat
schap van de Tweede Kamer de funktie van internationaal se
kretaris weer op zich, na het aftreden van Wim Bogaard. 
Sinds het aprilkongres van 1979 bestaat de personele bezet
ting van het internationaal sekretariaat uit Maarten van Traa 
(internationaal sekretaris), Gina van Tijn en Riet van der 
Zedde (assistentes internationaal sekretariaat). 
Het aprilkongres heeft tevens de uitspraak van de januari
partijraad 1979 bekrachtigd om de internationaal sekretaris 
volledig te bezoldigen. Deze beslissing heeft het mogelijk 
gemaakt de werkzaamheden van het internationaal sekretariaat 
beter te struktureren en is bij een toename van de interna
tionale aktiviteiten, zowel binnen de partij als naar buiten 
toe, geen overbodige luxe. 
Het internationaal sekretariaat is er alles aan gelegen de 
tegenstelling tussen "vliegtuigdiplomatie" en "fietswerk 
binnen de partij" teniet te doen. Zonder beide komponenten 
is een effektief buitenlandbeleid van de PvdA niet mogelijk. 
Vooral gezien de geprononceerde politieke opstelling, die de 
PvdA internationaal vaak inneemt, zijn kontakten met zuster
partijen van het allergrootste belang. Deze kontakten zijn 
namelijk de eerste weg om onze standpunten bij andere socia
listi~che partijen ingang te doen vinden c.q. ze meer bekend
heid te geven. 
Dit geldt zowel voor bilaterale kontakten als de versterking 
van het werk binnen de Socialistische Internationale en de 
Federatie van Europese Socialistische Partijen. 
Door Relus ter Beek is de grondslag gelegd om te komen tot 
de instelling van een Brede Kommissie Buitenland. Door het 
huidige partijbestuur is deze Brede Kommissie Buitenland 
(BKB) ingesteld. De BKB dient de rol te gaan vervullen van 
de overkoepelende buitenlandkommissie van de partij. 
Leden van de BKB zijn zowel vertegenwoordigers van de gewes
ten als leden van de verschillende kommissies, die onder 
het internationaal sekretariaat ressorteren. 
De BKB adviseert het partijbestuur, stimuleert het buiten
landwerk, verschaft de partijorganen informatie en koördi
neert het werk van de verschillende buitenlandkommissies. 
De diskussienota Vrede en Veiligheid mag zich in een goede 
belangstelling van de afdelingen verheugen, waarbij vooral 
opvalt de behoefte om in algemene termen over de grondslagen 
van het buitenlandbeleid van de partij van gedachten te wis
selen. 
68. 



In de diskussienota wordt gepoogd de diskussie over vrede en 
veiligheid te vergroten van louter Oost-Westzaken tot de to
tale Noord-Zuidproblematiek waarover, buiten de Evert Vermeer 
Stichting, binnen de partij soms onvoldoende gedacht is. 
De Chili-kommissie is omgezet in een algemene Latijns-Amerika 
kommissie. Het werk van deze kommissie is veel grootschaliger 
aangepakt, vooral ook nu deze kommissie professionele bij
stand heeft van Angelica Sau Fuentes, een Chileense politieke 
vluchteling. 
Hiermee probeert het partijbestuur inhoud te geven aan de 
voorrang die Latijns-Amerika heeft, ook binnen het verband 
van de Socialistische Internationale. 
De Midden-Oostenkommissie onder leiding van Max van der Stoel 
heeft een rapport samengesteld, dat de basis vormt voor de 
standpuntbepaling in de Midden-Oostenproblematiek van het 
partijbestuur. Dit standpunt houdt een erkenning in van de 
wenselijkheid van politieke kontakten met de PLO, een ont
wikkeling die tot veel diskussie in en buiten de partij aan
leiding heeft gegeven. 
Om de ontwikkelingen in deze materie binnen de PvdA verder 
uit te leggen, heeft een delegatie, bestaande uit Max van 
der Stoel en Maarten van Traa van 19 tot en met 22 september 
1979 een bezoek gebracht aan Israël. 
In de bureauzitting van de Socialistische Internationale in 
Lissabon op 30 en 31 oktober 1979 is dit standpunt verwoord. 
In het voorjaar van 1980 organiseren partij en WBS een Mid
den-Oostenkonferentie. 
De betrekkingen met de SPD zijn in het verslagjaar aanzien
lijk verbeterd, vooral door het houden van een PvdA-SPD 
colloquium in Bad Münstereiffel. De PvdA-delegatie werd ge
leid door Joop den Uyl, die van de SPD door vice-voorzitter 
Hans Koschnik. Op 10 mei 1979 bezocht de voorzitter van de 
SPD, Willy Brandt, de PvdA. 
Op het punt van de Berufsverbote blijven meningsverschillen 
bestaan, alhoewel het colloquium en vooral ook de stand
puntbepaling van de SPD op het Europees kongres in Keulen 
politiek verheugend zijn geweest. 
Met de SPD is overeengekomen regelmatig kontakt te onderhou
den op vier deelgebieden: vrede en veiligheid, Berufsverbote, 
kernenergie en Derde Wereldpolitiek •. 
In dit kader is intensief overleg gepleegd over de modernise
ring van de middellange nucleaire wapens in Europa. 
Met de Belgische socialisten is een nauwer overleg tot stand 
gekomen. 
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Op 6 oktober 1978 vond in Amsterdam een werkbespreking plaats 
vooral met het oog op de komende Europese verkiezingen. 
Ook na de splitsing van de Belgische partij in een Waalse PS 
en een Vlaamse BSP is deze ontwikkeling voortgezet. 
Op 1 mei werd met de BSP in Antwerpen samen feest gevierd en 
in juli vonden gesprekken plaats over de modernisering van 
de kernwapens in Brussel, met Louis Tobback, fraktievoorzit
ter van de BSP, Oscar Debunne, internationaal sekretaris van 
de BSP, Maarten van Traa en Bram Stemerdink. 
Bilaterale kontakten met de Franse PS, de Britse LabourParty 
en de Scandinavische partijen staan op het programma. 

Op het kongres van de Socialistische Internationale in Van
eauver (3-6 november 1978) is Joop den Uyl herkozen als vice
voorzitter van de SI. Naast Den Uyl bezochten Relus ter Beek, 
Jaap van der Doef, Ien van den Heuvel, Marijke Wüthrich en 
Marie-José Grotenhuis (namens de Rooie Vrouwen) dit kongres. 
Door Relus ter Beek werd hier de invoering van de neutronen
bom, mede uit naam van de Belgische socialisten, resoluut 
afgewezen. 
De partijleiderskonferentie en de bureauzittingen van de SI 
werden alle bezocht. Hierbij heeft de PvdA de nadruk gelegd 
op energiepolitiek, wapenbeheersing, het Midden-Oostenvraag
stuk, vrede en veiligheid en de ekonomische krisis. 
Ook de verhouding tussen SI en Latijns-Amerika stond ter dis
kussié, aangezien daar meningsverschillen optraden tussen de 
partijen. 

Op Europees terrein stond het verslagjaar in het teken van 
de voorbereiding van de eerste rechtstreekse verkiezingen. 
Binnen de Europese Federatie van Socialistische Partijen 
heeft de PvdA, in de persoon van bureaulid Ien van den Heuvel, 
gestreden voor een links gemeenschappelijk programma. 
Toen dit niet mogelijk bleek is de Oproep aan de kiezer de 
gemeenschappelijke socialistische grondslag voor deze ver
kiezingen geworden. 
In Amsterdam werd in december 1978 in dit kader een Europese 
werkgelegenheidskonferentie georganiseerd met als basis een 
rapport van Joop den Uyl. 
De hierboven genoemde Oproep aan de kiezer werd op het 
kongres van de Federatie in Brussel (10-12 januari 1979) aan
genomen. Dit kongres heeft de Nederlandse delegatie niet 
volledig bevredigd, omdat van werkelijke diskussie nauwelijks 
sprake is geweest. Ook daar hield Joop den Uyl een inleiding 
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over het socialistisch perspektief op Europese werkgelegen
heid. 
verdere inleiders. waren ondermeer Francais Mitterrand, de 
Deense premier Anker Joergensen, Michel Rocard, Bettino Craxi 
en Tony Benn. 
Binnen de Federatie is het duidelijk, dat niemand de vorming 
van een Europese Socialistische "superpartij" voorstaat. 
Geen van de partijen kan gebonden worden door meerderheidsbe
sluiten van politieke aard. Wel is te hopen, dat de Federatie 
meer dan in het verleden de socialisten het linkse Europese 
gezicht kan geven, dat hard nodig is tegenover de christen
demokratische en liberale partijvorming op Europees niveau. 
Op 26 mei werd in Parijs een feestelijk tintje gegeven aan 
de afsluiting van de socialistische verkiezingskampagne. 
Deze bijeenkomst kon niet verhelen, dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen voor de socialisten niet zeer bevredi
gend is geweest. De socialistische fraktie is weliswaar de 
grootste van het Europees Parlement, maar bevindt zich poli
tiek gezien duidelijk in de minderheid tegenover een over
macht van rechtse en centrumgroeperingen. 
Tot voorzitter van de Europese fraktie werd gekozen de Frans
talige Belg Ernest Glinne. Voorzitter van de Federatie was 
in het verslagjaar de Franse socialist Robert Pontillon. 
Tot slot van dit Europese gedeelte moge nog gememoreerd wor
den de werkkracht en het enthousiasme, waarmee Anne Vondeling 
als lijsttrekker voor de PvdA en Europees parlementariër is 
opgetreden. Zijn dood is op een zeer onrechtvaardig moment 
gekomen. 

De kontakten met kommunistische partijen in Oost-Europa z~Jn 
voortgezet, maar zullen in de toekomst vooral ook op effekti
viteitswaarde moeten worden bekeken. Op het programma staan 
bezoeken aan de Poolse en de Hongaarse partij. 
Met de Italiaanse kommunistische partij bestaan geregelde 
kontakten. Zo bezocht WBS-medewerker Marnix Krop het kongres 
van de PCI in maart 1979. 
Binnen de partij heeft het internationaal sekretariaat de 
diskussie over het buitenlandbeleid van de PvdA zoveel moge
lijk gestimuleerd. Het aantal spreekbeurten in afdelingen 
vertoont een verheugende toename. 
Verder zijn de kontakten met de EVS verstevigd, ook al om 
een twee-sporen-politiek in de Derde Wereldproblematiek tegen 
te gaan. Speciale akties zijn gevoerd voor de bevrijding van 
Zimbabwe, de olieboycot van Zuid-Afrika, tegen de invoering 
van nieuwe middellange-afstand-kernwapens. 
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Speciale vermelding verdient de Nicaragua-aktie van de zomer 
1979, waar een aktie van PvdA en Nicaragua-komitee meer dan 
700.000 gulden bijeenbracht voor de opbouw van het nieuwe 
Nicaragua na de overwinning van het Sandinistisch Bevrijdings 
front op het regiem van diktator Somoza. 

De aktiviteiten van het internationaal sekretariaat hebben 
ook in het teken gestaan van de voorbereiding op het april
kongres 1979. Onder voorzitterschap van Relus ter Beek be
reidde een kommissie -bestaande uit Frans-Bauke van der Meer, 
Sonja van der Gaast, Max van der Stoel, Claar Venema, Bram 
Stemerdink, Ben ter Veer en Wim Bogaard- de nota vrede en 
veiligheid voor op basis van de kongresbesluiten uit 1975 en 
1977. Hierin werd een evaluatie gegeven van het veiligheids
beleid aan de hand van de kongresresolutie Vrede en Veilig
heid 1975. 
In de hoofdstukken Militair-politieke aspekten van het vei
ligheidsbeleid en Konklusie en Aanbevelingen heeft de kommis· 
sie twee alternatieven aangegeven. 

Ter voorbereiding van de diskussie over vrede en veiligheid 
binnen de partij, opgenomen in het werkplan van het in april 
1979 gekozen partijbestuur, heeft een nieuwe kommissie vrede 
en veiligheid zich gebogen over de voorbereiding van deze 
diskussienota. Deze kommissie bestond uit Maarten van Traa 
(voorzitter), Relus ter Beek, Frans-Bauke van der Meer, Sonja 
van der Gaast, Bart Tromp,Klaas de Vries, Bram Stemerdink, 
Jan Pronk, Max van der Stoel, Claar Venema, Ben ter Veer, San 
Rozemond, Marnix Krop, Eveline Herfkens, Evert van Dijk en 
Jan Stoof(sekretaris). 

Tevens heeft het partijbestuur een ad-hoc werkgroep ingesteld 
om de verhouding tussen Europese parlementariërs, partij en 
Tweede Kamerfraktie te regelen. Hiervan maakten deel uit 
Maarten van Traa(voorzitter), Ien van den Heuvel, Johan van 
Minnen, Leen Vleggeert, Rob Tazelaar, Claar Venema, Walter 
Etty, Arie van der Hek en Schelto Patijn.Op de partijraad 
van september 1979 zijn de resultaten van deze kommissie, die 
mede geresulteerd hebben in de instelling van een Stuurgroep 
Europese Politiek (STEP), aan de orde geweest. 

Verder is de voorbereiding van een rapp~rt over de verhouding 
tussen wapenleveranties en werk ter hand genomen, alhoewel 
dit nog niet tot het uitbrengen van een eindrapport heeft ge
leid. 
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Hieronder wordt verslag gegeven van de overige 

KOMMISSIES 

Berufsverbotekomitee 

Het Berufsverbotekomitee telt momenteel 18 leden en staat on
der voorzitterschap van Willem van de Zandschulp. 
In de periode september 1978-september 1979 kwam het komitee 
negen keer bijeen. Het hield zich in deze periode o.a. bezig 
met: 
- de aktuele stand van zaken t.a.v. de Berufsverbote; 
- het protesteren bij instanties en bij onze zusterpartij de 

SPD inzake individuele gevallen van Berufsverbot; 
- het vervullen van enkele spreekbeurten. 
Voorts vond er in november 1978 in Bad Münstereiffel een 
colloquium plaats met de SPD, waarin de op het punt van Be
rufsverbote gespannen relatie tussen PvdA en SPD een belang
rijk gespreksonderwerp vormde. 
In februari 1979 ging het sekretariaat over van Anneke Visser 
naar Herman Wolters. 

Defensiekommissie 

Op "papier" bestaat de Defensiekommissie uit 24 leden, waar
van 14 leden vrij regelmatig de vergaderingen bijwonen. 
De gemiddelde vergadersterkte ligt tussen de 12 à 13 man. 
In 1979 heeft onze kommissie acht maal vergaderd. De bijeen
komsten stonden ondermeer in het teken van diskussie en kom
mentaar op de kongresresolutie Vrede en Veiligheid, alsook 
op de voorbereiding op en bijdragen aan de onder verantwoor
delijkheid van de Tweede Kamerfraktie tot stand gekomen 
Defensie Nota (Doelmatig Defensie Beleid deel III) . 
Voorzitter van de kommissie is B. Steroerdink en sekretaris 
H. Vroman. 
Tot ons leedwezen verloren wij het afgelopen jaar ons aktief 
kommissielid G. Nederhorst. 

EEG-kommissie 

I. Inleiding. 
Ook in het jaar van de Europese Verkiezingen is de EEG
kommissie aktief geweest. Een groot aantal leden heeft 
voor de afdelingen spreekbeurten gehouden. Maar de kom
missie is niet door het partijbestuur betrokken bij de 
voorbereidingen van deze verkiezingen. 

. . 
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De EEG-kommissie heeft zich na de 7e juni beraden over 
haar positie, in het bijzonder door de oprichting van de 
STEP alsmede van de Brede Kommissie Buitenland. 
De EEG-kommissie wenst een thuisbasis te zijn voor de 
Europarlementariërs en zal de parlementariërs bij hun 
werk via de expertise die binnen de kommissie bestaat, 
bijstaan. Tevens kunnen standpunten die het partijbestuur 
over Europese onderwerpen moet innemen, worden voorbe
reid. 
Vanwege verdergaande diskussie binnen de partij over 
Europese zaken zal in nauwe samenwerking met de WBS wor
den gewerkt aan publikaties en vakkonferenties. 

II. De samenstelling. 
Ook is de samenstelling van de EEG-kommissie aangepast 
en zijn alle Europese parlementariërs lid. Het aantal le
den bleef ongeveer 50. De vergaderfrekwentie is één keer 
in de maand; de gemiddelde opkomst bedraagt 17 partijge
not~n. Voorzitter is S.Patijn, sekretaris R.Glaser. 

III.De volgende onderwerpen zijn besproken: 
- Tijdens iedere vergadering worden de aktiviteiten op 

het Europese'vlak besproken. Europarlementariërs, par
tijgenoten bij de Europese Kommissie en Tweede Kamer
leden wisselen informatie uit; 

- Een gezamenlijke vergadering met de Kommissie Ontwikke
lingssamenwerking is gehouden over het bevorderen van 
de EEG van investeringen in ontwikkelingslanden; 

-Een notitie is opgesteld over multinationalsenEuropees 
vennootschaps- en ondernemingsrecht, welke aan het par
tijbestuur is gezonden; 

- Gedurende enkele vergaderingen is aandacht besteed aan 
het landbouwprijsbeleid, zowel aan het begin van het 
jaar in verband met de landbouwprijzen als aan het ein
de van het jaar in verband met de EEG-begroting. Ookin 
het komend jaar zal dit onderwerp grote aandacht krij
gen; 

- Het rapport-Spierenburg over de voorstellen tot hervor
ming van de Europese Kommissie is besproken en er is 
een advies opgesteld t.b.v. het partijbestuur en de 
Tweede Kamerfraktie. 

Latijns-Amerika kommissie 

voorzitter: Piet Reckman; sekretariaat EvertVermeerStichting 
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In maart 1979 is de Chilikommissie van de Partij van de Ar
beid omgevormd tot een brede Latijns-Amerika kommissie. 
Zij heeft tot taak het partijbestuur en in het bijzonder de 
internationaal sekretaris: te adviseren en bJ.j te s.taan in het 
formuleren en uitvoeren van beleid ten aanzien van Latijns
Amerika. Tegelijk zouden partijleden de gelegenheid moeten 
krijgen om via de kommissie het beleid mee te bepalen. 
Daarnaast zou de kommissie moeten zorgen voor informatie en 
diskussie binnen de partij. 
Daarvoor zijn er naast de Latijns-Amerika kommissie subkommis
sies gevormd. De subkommissies zijn ingedeeld naar de volgende 
landen: Midden-Amerika, Andes-landen, Chili, Brazilië en 
Argentinië/Paraguay/Uruguay. De koördinatoren van deze sub
kommissies hebben zitting in de Latijns-Amerika kommissie. 
De eerste taak van de subkommissies was het maken van een 
korte, duidelijke analyse van het betrokken land (sociaal, 
ekonomisch, kultureel, politiek, kerkelijk en algemeen). 
Deze analyses vormen de basis voor een bundel over Latijns
Amerika, die in het voorjaar van 1980 zal verschijnen als in
houdelijke voorbereiding voor de Latijns-Amerika konferentie 
van 31 mei 1980. 

Dé Latijns-Amerika kommissie, bestaande uit 21 leden, heeft 
in het verslagjaar acht keer vergaderd. De voornaamste akti
viteiten van de kommissie bestonden uit: 

er werd gepoogd een gesprek te organiseren met de Neder
landse fruitimporteurs over de invoer van Granny Smith
appels uit Chili; 
vaste agendapunten waren de rapportages van de Tweede Ka
merfraktie en van de fraktie van het Europese Parlement; 
in overleg met de kommissie zijn herhaalde malen vragen 
gesteld in de Tweede Kamer over het vluchtelingenbeleid 
en de mensenrechten; 
aandacht werd besteed aan de binnenlandse politieke situ
aties in verschillende Latijns-Amerikaanse landen (Nica
ragua); 
in de subkommissies en de kommissievergadering is de reis 
van de internationaal sekretaris met de Socialistische 
Internationale naar Argentinië, Chili, Paraguay en Brazi
lië informatief voorbereid. Op he_t allerlaatste moment 
ging de missie echter niet door; 
meegewerkt werd aan de organisatie van de 11e september
manifestaties in samenwerking met de Chili Beweging Ne
derland. Er is een gesprek geweest tussen partijbestuur, 
fraktie en kommissie met mevrouw Allende. 75. 



Midden-Oostenkommissie 

voorzitter: Max van der Stoel; sekretaris: Relus ter Beek. 

De Midden-Oostenkommissie is op 23 oktober 1978 opnieuw inge
steld door het partijbestuur. Zij kreeg als taak een nieuw 
Midden-Oostenrapport te schrijven, omdat het tot dan geldende 
rapport uit 1971 dateerde. Dit rapport zou de basis moeten 
vormen voor verdere meningsvorming in de partij over het 
Midden-Oostenvraag stuk. 
De kommissie bestond uit 15 leden. 
Uit de kommissie is een redaktiekammissie van drie leden ge
kozen. Aan de hand van een ontwerp-tekst van Max van der 
Stoel is via schriftelijke amendering en bespreking hiervan 
in de plenaire vergaderingen door de redaktiekommissie de 
definitieve tekst geschreven. 
De Midden-Oostenkommissie heeft tussen 15 november 1978, 1e 
vergadering, en 22 augustus 1979, de slotvergadering, nog 
vier maal vergaderd. Bij de slotvergadering konden twee le
den zich niet met enige konklusies van het rapport verenigen 
en hebben daarom dit rapport niet kunnen ondertekenen. 

Kommissie Ontwikkelingssamenwerking 

Voorzitter: A. van der Hek (tot l-l-'79) 
J. Pronk 

Sekretaris: C. de Vos 

De kommissie Ontwikkelingssamenwerking vergaderde in het ver
slagjaar zeven maal. De volgende onderwerpen kwamen daarbij 
aan de orde: 
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de bevordering van investeringen van multinationale onder
nemingen in ACP-landen (tezamen met de EEG-kommissie) ; 
UNCTAD V; 
de Nederlandse Antillen (waarvoor een subkommissie is ge
formeerd); 
de nota-ontwikkelingssamenwerking van het gewest Amster
dam; 
de problematiek van de integratie van de.diensten op het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
de overdracht van technologie naar de Derde Wereld (n.a.v. 
de UNCSTD-konferentie in Wenen); 
mensenrechten en ontwikkelingssamenwe~king; 



de internationale aspekten van de ekonomie; 
Vietnam; 
overheid en partikulier initiatief. 

Op 9 december 1979 werd een bijeenkomst met partijleden uit 
het land georganiseerd samen met de Evert Vermeer Stichting, 
waar een in het vorig verslagjaar gemaakt advies over de bi
laterale hulp is besproken. 
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EUROPESE BEWEGING 

De aktiviteiten van de Europese Beveging waren gedurende de
ze periode voor een groot gedeelte afgestemd op de Europese 
verkiezingen. 
Er werden studiegroepen ad hoc ingesteld, voor de volgende 
onderwerpen: 

verbetering werkwijze EP binnen het kader van Verdragen 
onder leiding van prof. T. Koopmans 
de Europese Politieke Samenwerking 
de plaatsing van Nederlanders bij internationale instel
lingen 
de Europese kieswet 
de rapporten Spierenburg/de Drie Wijzen >ver de 'Nerking 
van de instellingen. 

Het dagelijks bestuur sprak met delegaties van de partijbe
sturen van PvdA, CDA, VVD, D'66 en PPR over: 

voorlichtingskampagne Europees Parlement 
rol rechtstreeks gekozen parlementariërs 
problemen aan de orde te stellen door het Europees Par
lement. 

Het sekretariaat van het Nationaal Comité Rechtstreekse Ver
kiezi~gen Europees Parlement werd gevoerd door het sekreta
riaat van de Europese Beweging. 

Er zijn plaatselijke komitee's opgericht t.b.v. de recht
streekse verkiezingen Europees Parlement. 

Tevens trad de Europese Beweging op als informatiecentrum 
voor het Nederlandstalig gebied van de Raad van Europa. 

27 oktober 1978: Politiek kongres. Thema: werkgelegenheid, 
arbeidsverdeling en protektionisme. 
Inleiders: Ir. H. Vredeling, Dr. M. Albrecht en 2.G. van 
der Gun. 
Leider forumdiskussie: Dr. I. Samkalden. 

3 en 4 november: Derde kaderkonferentie. Thema: Europese 
Kommissie en het energievraagstuk. 
Inleider: Drs. H.Tent(Kommissie der Europese Gemeen
schappen). 

6 november: Hoofdbestuur. Thema: Europees Ontwikkelingsbeleid 
Spreker: Drs.J. de Koning (Min.van Ontwikkelingssamenwer-
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11 december: Hoofdbestuur. Toelichting van Dr.M.P.C.van Schen
delen op rapport van studiegroep Europese Beweging over 
het Europese Parlement na rechtstreekse verkiezingen. 

20 en 21 december 1978: Konferentie van schoolbladredakteuren. 
Inleiders: H.C.Faas, A.Sprey, Mevr.M.R. vanEmden. 
Aan simulatiespel werkten mee: Drs.H. de Jong, Drs.J.H.M. 
Fenders, R.J.Rothuizen, Th.H.B.Schoemakers, Drs.A.R.Theu
nissen en Drs. F.Wijsenbeek. 

26 januari 1979: Hoofdbestuur. Thema: Politiek BRD t.a.v. 
Europese Monetaire Samenwerking. 
Spreker: H.J.Wischnewski. 

5 maart: Hoofdbestuur. Thema: EEG en werkgelegenheid. 
Inleider: E.J.Peereboom. 

16 en 17 maart: Vierde kaderkonferentie. Thema: Europese 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Inleidster: Mej.Drs. M.Cochius. 

23 maart: Hoofdbestuur. Thema: funktioneren van de instellin
gen van de gemeenschap. 
Spreker: Mr.B.W.Biesheuvel. 

7 april: Politiek kongr:es. Lijsttrekkers van CDA, PvdA, VVD, 
D'66 en PPR lichtten politiek programma toe. 
Spreker: Roy Jenkins(voorzitter Europese Kommissie). 

27 april: Hoofdbestuur. Thema: beleidsnota 79/80. 
16 juni: Huishoudelijk kongres. Verkiezing leden hoofdbestuur. 

Spreker: I.Samkalden over Europese verkiezingen. 
l september: Hoofdbestuur. Thema~ Europese Politieke Samen

werking. 
Inleiders: Mr.M.H.J.Ch.Rutten en Mr.S.Patijn. 

Periodieken: Europa '79 (Maandblad tot Europese Verkiezingen) 
Europa in beweging(maandblad) 

Brochures: Zicht op de Europese Verkiezingen 
Werkgelegenheid 
Arbeidsverdeling en protektionisme. 

Vertegenwoordiger Partij van de Arbeid: S.Patijn. 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Rooie Vrouwen ZLJn feministisch-socialisten, die werken in 
de Partij van de Arbeid. 
Zij stellen zich ten doel de ongelijkwaardige positie van 
de vrouw, die zij in verband brengen met bestaande maat
schappelijke strukturen, op te heffen. 
Zij strijden voor een demokratisch-socialistische maatschap
pij, waarin geen klassetegenstellingen meer voorkomen en 
waarin geen verschil in waardering bestaat voor zogeheten 
mannelijke en vrouwelijke waarden en normen. 

Aan het einde van de verslagperiode waren er meer dan 400 
groepen. Ruim de helft van het aantal PvdA-afdelingen heeft 
dus een Rooie-Vrouwengroep, terwijl iedere afdeling - zeer 
kleine afdelingen uitgezonderd - een Rooie-Vrouwengroep 
dient te hebben. Het initiatief daartoe moet door het afde
lingsbestuur worden genomen. De jaarlijkse in september 
voorgeschreven vergadering binnen de afdeling voor de 
vrouwelijke leden, zou daartoe de meest aangewezen gelegen
heid zijn. 
Het aantal gewestelijke kerngroepen is gelijk aan dat van 
de partijgewesten: 16. Zoals de plaatselijke kontaktvrouw 
deel uit maakt van het afdelingsbestuur, is de gewestelijke 
kontaktvrouw lid van het gewestelijke partijbestuur. Zij 
zijn in funktie gekozen bestuursleden. 
De landelijke kerngroep bestaat uit 9 leden. De landelijk 
kontaktvrouw is een op het partijkongres in funktie gekozen 
partijbestuurder. 

Er zijn drie reglementaire werkgroepen: aktie, politiek en 
vorming. 

Liesbeth Ribbius Peletier is erevoorzitter van de Rooie 
Vrouwen. 
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I SAMENSTELLING LANDELIJKE KERNGROEP 

Per 1-10-1978. 
Landelijk kontaktvrouw 
Plaatsvervangend landelijk 

kontaktvrouw 
Lid 

Reservelid 
11 

- Pijkel Schröder 

- Liesbeth Baarveld 
- Willy Albrecht 
- Henriëtte van Eys 
- Betty Geugjes 
- Marie-José Grotenhuis 
- Leni Weesing 
- Geke Werkman 
- Marijke Wuthrich 
- Tilly Heederik 
- Truus Hendricks 

In de verslagperiode viel het twee-jaarlijkse Roóie
Vrouwenkongres, de z.g. Rooie-Vrouwenvergadering, op 
10 februari 1979. 
Tijdens deze vergadering werd de nieuwe landelijke kern
groep gekozen. 

Per 10-2-1979. 
Landelijk kontaktvrouw 
Plaatsvervangend landelijk 

kontaktvrouw 
Lid 

Reservelid 

- Pijkel Schröder 

- Liesbeth Baarveld 
- Willy Albrecht 
- Betty Geugjes 
- Marie-José Grotenhuis 
- Margriet van der Meij 
- Pim Rebel 
- Leni Weesing 
- Geke Werkman 
- Arja van Zetten 

De landelijke kerngroep kwam iedere woensdagavond van 
18.00 tot 22.00 uur om de 14 dagen bij elkaar, beurtelings 
in Amsterdam en Amersfoort. In de maand juli werd eenmaal 
niet vergaderd. 
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Op 10 en 11 maart 1979 beraadde de kerngroep zich tijdens 
een bijeenkomst op haar werkzaamheden en verdeelde zij 
haar taken. In september 1979 kwam de landelijke kerngroep 
met de reglementaire werkgroepen op De Born bij elkaar om 
plannen voor het volgend jaar te maken en de werkzaamheden 
op elkaar af te stemmen. 
De landelijk kontaktvrouw bezocht in haar hoedanigheid als 
partijbestuurder de vergaderingen van het partijbestuur. 
Partijkongressen en partijraden werden door de leden van 
de landelijke kerngroep bijgewoond. 
De plaatsvervangend landelijk kontaktvrouw bezocht het 
tweemaandelijkse sekretarissenoverleg van de partij. 
Pijkel Schröder en Liesbeth Baarveld maken deel uit van 
de z.g. steungroep voor de fraktiekommissie emancipatie 
van de Tweede-Kamerfraktie. De steungroep kwam onregelmatig 
bij elkaar en sprak o.m. over abortus- en alimentatiewetge
ving en de emancipatiebureaux. 
Met een delegatie van de fraktie vond incidenteel overleg 
plaats. 

De Rooie Vrouwen zijn aangesloten bij de Socialist Interna
tion Women, een onderdeel van de Socialistische Internatio
nale. In het verslagjaar was Marie-José Grotenhuis de 
internationaal sekretaris van de Rooie Vrouwen. Zij bezocht 
in. november 1978 het kongres van de International Council 
of Social Demoeratic Woroen in Vancouver. Tijdens dit kon
gres werd de naam S.I.W. voor de organisatie aangenomen. 
Aansluitend woonde de Rooie-Vrouwen-internationaal sekre
taris het kongres van de s.r. bij. 
In het kader van de Europese Verkiezingen werden enige ver
gaderingen van de vrouwenwerkgroep van de konfederatie van 
socialistische partijen in de EEG bijgewoond. 

De Rooie Vrouwen hebben Liesbeth Baarveld bij de Nederlandse 
Vrouwen Raad voorgedragen om als lid te worden opgenomen in 
de Nederlandse delegatie naar de voorjaarsvergadering van 
de Ekonomische - en Sociale Raad van de Verenigde Naties. 
Zij werd in de Nederlandse delegatie opgenomen en woonde 
van 10 april tot 12 mei in New York de zitting van de Raad 
bij. De socialistische groepering binnen de Nederlandse 
Vrouwen Raad was dit jaar aan de beurt om een afgevaardigde 
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aan te wijzen om de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties bij te wonen. Als zodanig vertrok Geke Werkman half 
september naar New York. 

Het sekretariaat. 
Het bureau van de Rooie Vrouwen, dat de landelijke kerngroep 
bijstaat in de uitoefening van haar taak bestond per 
1-10-1978 uit: 
Bestuursassistente 
Bureaumedewerkster 
Bureaumedewerkster 

- Alie Slagt (fulltime) 
- Lina Neetens (2~ dag) 
- Hanna Piek (3 dagen) 

In de verslagperiode 
zoek tot uitbreiding 
Op de partijraad van 

werd bij het partijbestuur een ver
van het Rooie-Vrouwenbure~u ingediend. 
16 juni 1979 keurde deze raad het PB-

voorstel om het Rooie-vrouwenbureau met een kracht voor de 
halve werktijd uit te breiden, goed. 
Tevens werd op voorstel van het PB aangenomen dat de werk
tijd van Lina Neetens met een halve dag per week mocht 
worden uitgebreid. 
Pogingen om via het Gewestelijk Arbeidsbureau volgens de 
z.g. Werkgelegenheids Verruimende Maatregel een tijdelijke 
medewerker voor het archief- en de dokumentatie aan te 
trekken, resulteerden in het aanstellen per 15-10-1979 
van Gerda Veenstra. Zij zal tot 15-4-1980 op het Rooie
Vrouwensekretariaat werken. 
In de verslagperiode werd de toestemming van de staats
sekretaris Kraayeveld verkregen voor het aantrekken van 
een emancipatiewerker: een door CRM te financieren kracht. 
Emancipatiewerkers mogen geen uitvoerend werk doen, doch 
kunnen b.v. de organisatie doorlichten en voorstellen tot 
verbetering doen. Emancipatiewerkers zoals zij door ver
schillende organisaties worden aangetrokken treden in 
dienst op basis van een jaarkontrakt voor de periode van 
drie jaar. 

TWEEJA.l!.RI,IJKSE ROOIE-VROWvENVERG;1DERING. 

Op 10 februari 1979 werd in De Flint te Amersfoort de 
tweejaarlijkse Rooie-Vrouwenvergade~ing gehouden. 
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Hieronder volgen de belangrijkste besluiten: 
A) Kiezen van de landelijk kontaktvrouw, haar plaatsver

vangster en de landelijke kerngroep (zie hiervoor). 
B) Het Manifest, het uitgangspuntenprogramma van de 

Rooie Vrouwen, werd vastgesteld. 
C) Het onderwerp, dat op de reglementaire Rooie-vrouwendag 

1980 zal worden behandeld is de herverdeling van arbeid 
tussen mannen en vrouwen, zowel binnen- als buitenshuis. 

D) De bezoldiging van de landelijk kontaktvrouw, lid van 
het partijbestuur, vastgesteld door de partijraad van 
de PvdA moet gedeeld worden tussen de landelijk kontakt
vrouw en de plaatsvervangend landelijke kontaktvrouw. 
Zij dienen de werkweek en het salaris te verdelen vol
gens de sleutel 5/8 - 3/8. 

E) Er wordt een Rooie-Vrouwenraad ingesteld. De taak van 
de Rooie-Vrouwenraad is besluiten te nemen, die be
slissingen van buitengewone aard noodzakelijk maken. 
De Rooie-Vrouwenraad stelt de ontwerp Rooie-Vrouwen
begroting, alsmede het jaarplan vast. 

DE REGLEMENTAIRE WERKGROEPEN. 

In elke werkgroep zitten twee leden van de landelijke 
kerngroep. Een van hen is de ko6rdinator van de werkgroep. 

Werkgroep aktie. 
Samenstelling: 
Willy Albrecht (koördinator) - lid landelijke kerngroep 
Leni Weesing - lid landelijke kerngroep 
Nelleke Meyer 
Stanja van der Velde 
Arja van Zetten 
De werkgroep startte o.m. de anti-diskriminatieaktie, die 
in maart 1980 gehouden zal worden. 
De werkgroep kwam van 1 mei tot 30 september zevenmaal 
bij elkaar. 

Werkgroep politiek. 
Samenstelling: 
Pijkel Schröder (koördinator)- lid landelijke kerngroep 
Liesbeth Baarveld - lid landelijke kerngroep 
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Marian van.den Bergh 
Tineke Dekkinga 
Frouke Staeekart 
Annemarie Goedmakers 
Irene Varrink 
Jeltje de Vries 
De werkgroep adviseerde de landelijke kerngroep o.m. over 
de landelijke Rooie-Vrouwenvergadering en het partijkongres. 
De werkgroep kwam zestienmaal bij elkaar. 

Werkgroep vorming. 
Samenstelling: 
Geke Werkman (koördinator) 
Willy Albrecht 
Mies de Jong 
Margreet de Jong 

- lid landelijke kerngroep 
- lid landelijke kerngroep 

Dinie Melton (q.q. namens de Stichting Vorming PvdA) 
WilleiDien Ruygrok (namens De Bom 
Saskia Noorman 
De werkgroep adviseerde de landelijke kerngroep o.m. over 
de inhoud van door de SVP te organiseren drempel- basis
en kaderkursussen. De Rooie-Vrouwenkursussen worden voor
namelijk op De Barn gehouden. De werkgroep kwam vijftien
maal bij elkaar. 

NIET-REGLEMENTAIRE WERKGROEPEN 

Werkgroep Baarmoederhalskanker. 
Doel: het doen bevorderen van het uitvoeren van een lande
lijk bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. 
S amenstelling: 
Marian van den Bergh 
Margat van der Bor 
Herman Drenth 
Pijkel Schröder 
Liesbeth den Uyl-van Vessem 
De werkgroep is bezig met het inventariseren van de stand 
van zaken met betrekking tot dit bevolkingsonderzoek in de 
verschillende provincies en het samenstellen van een voor
lichtingsbrochure. 
De werkgroep kwam tweemaal bij elkaar. 
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Werkgroep begeleiding groepen. 
Samenstelling: 
Willy Albrecht - lid landelijke kerngroep 
Alie Slagt 
Geke Werkman - lid landelijke kerngroep. 
Deze werkgroep is o.m. verantwoordelijk voor de inhoud 
van de Rooie-vrouweninformatiemap. Deze map geeft infor
matie op organisatorisch gebied aan plaatselijke kontakt
vrouwen. 
Ook fungeert zij als niet officiële reglementenkommissie 
van de Rooie Vrouwen. De werkgroep kwam driemaal bij 
elkaar. 

Werkgroep ontwikkelingssamenwerking. 
Samenstelling: 
Maria van Garderen 
Betty Geugjes - lid landelijke kerngroep 
Carlotta Lopes da Silva 
Ans Maurice 
Ank Pfister 
Betsy van der Pol 
Annie Servaes 
Marka Spit 
Fia de Vries Robbé. 
De werkgroep stimuleerde o.m. de Rooie vrouwen deel te 
nemen-aan de NOVIB-kursus "Wereld op handen" en drong 
er bij voortduring bij de EVS op aan het beleid vooral 
te richten op niet-deskundige partijgenoten, om voor een 
zo groot mogelijk publiek de ontwikkelingsproblematiek 
begrijpelijk te maken. 
De werkgroep kwam negenmaal bij elkaar. 

Werkgroep herverdeling arbeid. 
Samenstelling: 
Roelie van Galen Last-Slump 
Marga Bruyn-Hundt 
Leni Koetstra 
Thea van der Linden 
Hanna van Noorden 
Joke Swiebel 
Pim Rebel 
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Pijkel Schröder - lid landelijke kerngroep 
Annelies de Vries 
Arja van Zetten - lid landelijke kerngroep 
De_ werkgroep stelde tussen februari en augustus 1979 de 
diskussiemap voor Rooie-Vrouwengroepen: "Rooie Sien wil 
herverdelen" samen. In september konden de mappen aan de 
groepen worden toegestuurd. 
De werkgroep kwam zevenmaal bij elkaar. 

Werkgroep begeleiding regionale Rooie-Vrouwendagen en 
voorbereiding Rooie~vrouwertdag juni.1980. 
Samenstelling: 
Thea van der Linden 
Gré Picavet 
Pim Rebel 
Pijkel Schröder 
Marjanne Sint 
Frouke Staeekart 

- lid landelijke kerngroep 
- lid landelijke kerngroep 

Arja van Zetten - lid landelijke kerngroep 
De werkgroep koördineert de regionale dagen, die ter 
voorbereiding op de landelijke Rooie-Vrouwendag gehouden 
worden en bereidt tevens deze dag voor. 
De werkgroep kwam in de verslagperiode tweemaal bij 
elkaar. 

GEWESTEN 

Gewestelijke kontaktvrouwen en de landelijke kerngroep 
kwamen in de verslagperiode tweemaal bij elkaar. Besloten 
werd de vergaderfrekwentie van twee- naar viermaal per 
jaar op te voeren. 
In deze vergaderingen worden politiek inhoudelijke zaken 
behandeld. In overleg met de gewestelijke kontaktvrouwen 
worden de reglementaire werkgroepen en het presidium 
samengesteld. 

De landelijke kerngroep startte een toernee langs de 
gewesten met de bedoeling beter op de hoogte te geraken 
met de problemen van de gewestelijke kerngroepen en tevens 
om elkaar wat beter te leren kennen. 
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Ten behoeve van gewestelijke kontaktvrouwen wordt eenmaal 
per jaar een kursus op De Bom georganiseerd. Een lid van 
de landelijke kerngroep woont de kursus bij. 

DE GROEPEN 

De aktiviteiten van de plaatselijke groepen zijn enorm. 
De aanvragen vanuit de groepen voor drempel- en basis
kursussen bij de SVP is zeer groot. 
Vele plaatselijke kontaktvrouwen volgden de midweekse- of 
weekendkursus voor plaatselijke kontaktvrouwen op De Bern. 
De kursussen werden ook bijgewoond door een lid van de 
landelijke kerngroep. 
De groepen startten in september de diskussieronde: "Rooie 
Sien wil herverdelen". 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Aan het einde van de verslagperiode waren de Rooie Vrouwen 
in de volgende organisaties 
Algemene Emigratie'Centrale 
Bombestuur 

vertegenwoordigd: 
- Jenny Ytsma 

EVS-bestuur 
Internationale Socialistische 
Demokratische Vrouwen Raad 
(I.C.S.D.W.) thans I.S.W. 
Marie word wijzer 
Nederlandse Vrouwen Raad 

Algemeen Bestuur 

Hoofd Bestuur 
Partijpers 
Thiele Wibaut Fonds 

Tijd voor Schoolbestuur 
Wij vrouwen Eisen 
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- Betty Geugjes 
- Margriet van der Meij 
- Eeuwke Sijsses 
- Betty Geugjes 

- Marie-José Groten!lUis 
- Rie van Zuylen 

- Pijkel Schröder; plaatsver-
vangster Liesbeth Baarveld 

- An Stork-Luberti 
- Liesbeth den Uyl-van Vessem 
- Betty Geugjes 
- Pim Rebel 
- Pijkel Schröder 
- Hennie Goedknegt 
- Leni Weesing; plaatsvervang-

ster Marian van Praag 



PERIODIEKEN 

Mededelingenblad: 
Het informatieblad voor Rooie Vrouwen. Dit verscheen elf
maal. De oplage bedroeg 3.250 exemplaren. 
Redaktie: 
Hanna Piek 
Pijkel Schröder 
Alie Slagt 

Wegwijze:r;:_: 
Het blad met diskussiebijdragen voor Rooie Vrouwen. 
Het verscheen achtmaal. De oplage bedroeg 1.~00 ~x~mplaren. 
Redaktie: 
Hanna van Noorden 
José Rijnaarts 
Geke Werkman. 

In de verslagperiode werden voorbereidingen getroffen en 
plannen uitgewerkt om per oktober 1979 het Mededelingen
blad en de Wegwijzer samen te voegen tot één Rooie
VrouwenoPriodiek, te noemen: ~SA. 
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CENTRUM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN ~ITIEK 

ALGEMEEN 

Het jaarverslag 1978-1979 draagt dit keer ten onrechte deze 
naam, omdat bewust de maanden november en december 1979 erbij 
zijn betrokken. Deze sluiten, voor wat betreft de aktivitei
ten van het Centrum, een bepaalde periode af. Hierover straks 
meer. 
Deafgelopenperiode is er een geweest met veel aktiviteiten. 
Twee werkgroepen hebben hun werkzaamheden afgerond en het 
resultaat op schrift gesteld. 
De werkgroep Euthanasie belegde, alvorens zijn definitieve 
tekst in een rapport neer te schrijven, een konferentie in 
Bentveld. Het eindrapport zal over enkele weken van de persen 
komen. 
Dewerkgroepalternatieve relatievormen liet begin 1979 het 
rapport Samenleven in Meervoud het licht zien en belegde 
in september een konferentie in Utrecht. 
De werkgroep partikulier initiatief, in het leven geroepen 
na de vorige jaarvergadering die als thema had Partikulier 
initiatief als komponent van de verzorgingsstaat, is enkele 
malen bijeen geweest. 
Regionale aktiviteiten werden gemeld uit Den Haag en 's-Her
togenbosch, waar individuele CLP-leden bijeenkomsten beleg
den en zich bezig hielden met vragen ondermeer over de ver
houding socialisme en christendom en christendom en humanisme 
en relaties van het CLP met progressieve christenen buiten 
ue PvdA. 
OVer de aktiviteiten van het bestuur werden de leden inge
licht door middel van de zgn. nieuwsbrieven. Tot nu toe zijn 
er twee nieuwsbrieven verschenen en de ontvangen reakties 
waren tot nu toe uitsluitend gunstig. 
De gesprekken met het partijbestuur werden voortgezet even
als de kontakten met de VARA. 
Door het partijbestuur is enkele malen een beroep gedaan op 
het CLP om de partij bij verschillende gelegenheden te ver
tegenwoordigen. Zo is de heer Wijne in het voorjaar van 1979 
met een aantal partijleden aanwezig geweest op een konferen
tie, georganiseerd door de Bond van Socialistische Partijen 
in de Europese Gemeenschappen in Ludwigshafen. Eind van het 
jaar woonde de heer Wijne op verzoek van het partijbestuur 
een bespreking bij van Brabantse partijlèden en leden van de 
Belgische Socialistische Partij. 
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Kontakten met de groep Christenen in de Partij van de Arbeid 
zijn gelegd via de heer J. terLaak, die in mei een bestuurs
vergadering bijwoonde. 
Op verzoek van het partijbestuur hebben zowel het CLP als de 
groep Christenen in de PvdA een diskussiestuk geschreven en 
aan het partijbestuur aangeboden. Op 30 januari 1980 zullen 
vertegenwoordigers van beide groeperingen een gesprek hebben 
met leden van het partijbestuur. 

KONFERENTIES 

Op de hierboven genoemde konferenties wordt wat uitgebreider 
teruggekomen, niet in de laatste plaats omdat deze vooral ons 
gezicht naar buiten bepalen. 
De konferentie over euthanasie op 21 oktober 1978 in Bentveld 
werd bezocht door ongeveer 40 mensen. Drie van de vier samen
stellers van het rapport waren daarbij aanwezig. In de ver
schillende kleine groepen, waar amendementen werden voorbe
reid, werd flink gediskussieerd en heerste een goede sfeer. 
We konden ook een aantal mensen verwelkomen die nog niet 
eerder onze konferenties bezochten. 
Het konferentiegedeelte van onze jaarvergadering op 18 novem
ber 1978 in Utrecht met als thema Partikulier initiatief als 
komponent van de verzorgingsstaat, werd matig bezocht. Wel 
werd er na de inleiding van mevrouw M.v.d.Wal-Duyvendak 
levendig gediskussieerd. 
De heer J. Huijsen, vice-voorzitter van het Centrum, heeft, 
op 22 april 1979 een verklaring uitgegeven, waarin hij het 
betreurt dat in de beleidsnota van het partijbestuur weinig 
aandacht wordt geschonken aan zaken met een levensbeschouwe
lijke achtergrond. Hij kondigde in een verklaring twee ge
spreksronden aan over het thema Levensbeschouwing en politiek. 
Voor de eerste gespreksronde zouden christelijke en humanis
tische PvdA-leden worden uitgenodigd en voor de tweede ronde 
wilde men kontakt zoeken met progressieve niet-PvdA-leden. 
In de eerste ronde wilde men spreken over de aandacht, die in 
de partij besteed wordt aan zaken met een levensbeschouwelij
ke achtergrond en over de vraag hoe de kontakten met geënga
geerden uit kerkelijke kring verbeterd kunnen worden. 
In de tweede ronde wilde men praten over de vraag waarom som
migen zich, ondanks hun progressieve opstelling, toch niet 
tot de PvdA aangetrokken voelen en over het vraagstuk van de 
realisatie van een progressief beleid in Nederland. 
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De eerste gespreksronde vond plaats op 13 september 1979 in 
Utrecht en werd bezocht door 18, op persoonlijke titel uit
genodigde mensen. Aan het eind van de avond kreeg het eLP
bestuur de opdracht voorlopig nog geen kontakt te zoeken met 
progressieven buiten de PvdA, maar eerst een aantal taken 
waar het CLP zich mee kan belasten, nader uit te werken. 
Deze taken of funkties waren: een bezinningsfunktie, waardoor 
waarden oriëntaties achter de politiek binnen een socialisti
sche partij blijvend aan de orde worden gesteld; een antenne
funktie, waardoor de partij weet wat zich elders, en vooral 
in levensbeschouwelijke groeperingen, ontwikkelt; een brug
funktie, waardoor buitenstaanders vanuit verschillende le
vensbeschouwelijke motivaties tot een progressieve opstelling 
kunnen komen; een ondersteuningsfunktie, waardoor partijgeno
ten die binnen levensbeschouwelijk georiënteerde groepen be
langrijke funkties bekleden, op steun vanuit het Centrum 
kunnen rekenen. 
Naar aanleiding van de diskussie tijdens de eerste gespreks
ronde en de daaruit voortgekomen taken voor het CLP, heeft 
de heer Huijsen zijn beleidsnotitie voor het CLP geschreven. 
Deze is met dezelfde mensen die op de eerste gespreksronde 
aanwezig waren, op 3 december 1979 in Utrecht besproken. 
De notitie getiteld Om de kwaliteit van het socialisme zal, 
na te zijn besproken op de jaarvergadering, op 30 januari 
1980 ~orden voorgelegd aan het partijbestuur. Aan dit gesprek 
zullen ook vertegenwoordigers van de Christenen in de Partij 
van de Arbeid deelnemen. Op 22 september 1979 werd een aan
tal organisaties en partikulieren uitgenodigd voor een konfe
rentie met als thema Samenleven in meervoud. Ter diskussie 
stond de gelijknamige brochure, geschreven door leden van de 
werkgroep alternatieve samenlevingsvormen. Deze konferentie 
werd, als gevolg van diverse andere partijaktiviteiten op 
dezelfde dag, door weinig mensen bezocht. De inleiding, door 
één van de samenstellers van de brochure mr.dr.Kees Straver, 
wetenschappelijk onderzoeker bij het NISSO, werd gevolgd 
door diskussie in kleine groepen. Hoewel bijna iedere deel
nemer stond voor een grotere groep mensen of voor eeiJ orga
nisatie, bleef het jammer dat slechts de helft van he i.: aantal 
mensen dat zich had opgegeven, de konferentie werkelijk bij
woonde. 
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BESTUUR EN,LEDEN 

Het bestuur heeft, met uitzondering van de zomermaanden, elke 
maand vergaderd. Wisselingen binnen het bestuur hebben zich 
niet voorgedaan. Wel maakt vanaf maart 1979 de heer P.W.J. 
van Hoof uit Utrecht deel uit van het bestuur. De heer Van 
Hoof is studiesekretaris bij de R.K. Kerkprovincie en houdt 
zich bezig met beleidsvoorbereiding en het verrichten van 
achtergrondstudies. 
Het aantal leden is vrijwel konstant gebleven en bedraagt 
ongeveer 250. Nieuwe aanmeldingen komen hoofdzakelijk van 
nieuwe partijleden, die informatie over het CLP krijgen bij 
het informatiemateriaal voor nieuwe leden. 

PUBLIKATIES 

Naast de vele interviews met en artikelen van bestuursleden 
in de verschillende partijorganen en andere periodieken, 
willen wij speciaal de brochure Samenleven in meervoud 
noemen. Deze brochure heeft landelijk veel bekendheid gekre
gen en is besproken ondermeer in Intermediair, Signalen, Op
zij en Gezond Gezin. De voorraad op het partijbureau is vol
ledig uitverkocht, hetgeen betekent dat er ongeveer 500 exem
plaren zijn verkocht. Een kompliment voor de samenstellers. 

Tenslotte kunnen wii niet anders dan, dit jaarverslag over
lezende, wensen dat het CLP het komende jaar op dezelfde 
wijze .·d.':l zich zal 0·')en spreken. 
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TWEEDE KAMERFRAKTIE PARTIJ VAN DE AmBEID 

I DE ORGANISATIE VAN DE FRAKTIE 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het huishoudelijk 
verslag van de Tweede Kamerfraktie dit jaar niet opgenomen 
bij het politieke verslag, maar bij de organisatorische en 
financiële verslagen van de overige partijorganen en 
-instellingen. Het verslag bestrijkt dezelfde periode als 
het politieke verslag en loopt dus van september 1978 tot 
september 1979. 

Tijdens deze verslagperiode maakte de fraktie, na het af
springen van de kabinetsformatie, voor het eerst sinds mei 
1973 weer uitvoerig kennis met het voeren van oppositie. 
Dat dát niet alleen politieke, maar ook tal van organisato
rische,gevolgen heeft gehad laat zich indenken. 
Zo werd er veel aandacht besteed aan het totstandkomen en 
uitvoeren van een beleidsplan. Daarin zijn de lijnen waar
langs de oppositie zich dient te bewegen, aangegeven. 
Kompleet met alternatieve voorstellen en aankondiging van 
initiatief-wetsontwerpen, alsmede met voorstellen tot het 
uitbrengen van een aantal fraktienota's. 
Het beleidsplan is regelmatig geëvalueerd en aan de aktuali
teit qangepast. Daartoe dienden ondermeer de woensdagavond
vergaderingen van de fraktie. Ook is op de regelmatig te beleg
gen tweedaagse bijeenkomsten van de fraktie aandacht aan het 
beleidsplan besteed. 
De tweede voorzitter van de fraktie, Ed van Thijn, is als 
koördinator belast met het toezicht op de uitvoering van het 
beleidsplan. 
Op deze manier is de fraktie in staat om op een samenhangen
de en konstruktieve manier het beleid van het kabinet-Van 
Agt te bestrijden en om daar alternatieven tegenover te stel
len. 
Eén van de resultaten van deze planmatige aanpak, die overi
gens in het komende verslagjaar nog sterker zal worden aan
gezet, is Werkgelegenheid door Solidariteit geweest. Dit 
tegenplan van Bestek '81, dat ten doel had de werkloosheid 
terug te dringen door het scheppen van 10.000 extra arbeids
plaatsen per jaar in de kwartaire sektor, is verschenen in 
mei 1978. 
Het vervolg op Werkgelegenheid door Solidariteit verscheen 
in juni 1979. De aktualisering ervan omstreeks Prinsjesdag 
van dit jaar. 
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Langs de lijnen van dit alternatief is konsekwent geprobee~d 
door amendering van begrotingen het beleid van het kabinet
Van Agt bij te sturen. Een kamermeerderheid heeft echter even 
konsekwent onze plannen afgekeurd. Totdat het moment aanbrak 
waarop het kabinet bij de presentatie van de begroting voor 
1980 grote delen van de plannen van onze fraktie overnam, 
echter zonder het daaraan ten grondslag liggende beleid over 
te nemen, zodat voor tevredenheid onzerzijds geen enkele aan
leiding bestond. 
Een ander resultaat van de uitvoering van het beleidsplan is 
het vaststellen van een aantal arbeidsplaatsenplannen geweest 
die spoorden met de uitgangspunten van Werkgelegenheid door 
Solidariteit. Deze arbeidsplaatsenplannen zijn steeds voor 
de begrotingsbehandeling uit aan de pers gepresenteerd. 

In dit verslagjaar werden o.m. de volgende nota's gepubli
ceerd: 

jeugdwerkloosheid 
doelmatig defensiebeleid III 
samenhangend beleid t.a.v. minderheden 
verkeersveiligheid 
alternatief woningbouw programma 

De volgende initiatief wetsontwerpen werden ingediend: 
wijziging wet inkomstenbelasting(verhoging tarieven) 
wet aftopping looninkomens en verhoging vennootschaps
belasting 
wet medezeggenschap voortgezet onderwijs 
wijziging overgangswet VWO(bewijzen van bekwaamheid) 
wet bejaardentehuizen 
wet integrale vierjarige MAVO 

Zoals hierboven al is vermeld, wordt aan de uitvoering van 
het beleidsplan in de komende verslagperiode nog meer aan
dacht besteed. 
Om een nog betere uitvoering te verzekeren en om als opposi
tiepartij zo optimaal mogelijk te kunnen funktioneren hebben 
enkele fraktie- en personeelsleden een reorganisatieplan op
gesteld, dat vervolgens door fraktie en personeelisaanvaard. 
Dit plan strekt er ondermeer toe om met ingang van 1 januari 
'80 fraktiekommissies, die op aan elkaar verwante terreinen 
opereren, in zogenaamde fraktiegroepen te laten samenwerken. 
De medewerkers van de verschillende fraktiekommissies ontmoe
ten elkaar ook in die groepen~ 
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Er Z1Jn vijf van dergelijke fraktiegroepen gevormd: 
de financieel- en sociaal-ekanemische groep (1) 
de welzijnsgroep (2) 
de groep binnenlands bestuur (3) 
de groep ruimtelijk beleid (4) 
de groep buitenlands beleid (5) 

De onder deze groepen vallende fraktiekommissies blijven 
uiteraard bestaan. Dat zijn: 
groep 1): financiën, ekonomische zaken, landbouw en visserij 

sociale zaken, ambtenarenzaken en pensioenen en 
energie. 

groep 2): onderwijs, wetenschappen en wetenschapsbeleid, ! 

kultuur, rekreatie en maatschappelijk werk, volks-· 
gezondheid, emancipatie, ombudsteam, demokratise
ring en volwassenenedukatie. 

groep 3): justitie, binnenlandse zaken, minderhedenbeleid en, 
abortus. 

groep 4): volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer 
en waterstaat en milieuhygiëne. 1 

groep 5): Nederlandse Antillen, ontwikkelingssamenwerking en 1 

handelspolitiek, buitenlandse zaken en defensie. I 
I 

II SAMENSTELLING VAN DE FRAKTIE 

Ook in dit verslagjaar heeft de fraktie afscheid genomen van 
enkele leden. Op 1 maart 1979 vertrok Henk Molleman, die mede 
om persoonlijke redenen een funktie aanvaardde op het ministe 
rie van Binnenlandse Zaken. 
Hij werd opgevolgd door Wijnie Jabaay, die tijdens de kabi
netsformatie ook al enkele maanden lid van de fraktie was ge
weest. 
Ten gevolge van de rechtstreekse Europese Verkiezingen verlie-' 
ten op 16 juli Wim Albers, Annie Krauwel en Anne Vondeling 
de fraktie. 
Zij werden opgevolgd door respektievelijk Kees van den Anker, 
Flip Buurmeijer en Kees Zijlstra. Van den Anker was ook tij
dens de formatie al enkele maanden kamerlid geweest. 
Jacob Vellenga, die op 27 augustus 1979 om persoonlijke rede
nen de fraktie verliet, werd opgevolgd door Heine Keuning, 
terwijl tenslotte op 4 september 1979 Herman Drenth eveneens 
om persoonlijke redenen zijn plaats afstond aan René Tous
saint. 
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Aan het eind van de verslagperiode bestond de fraktie uit de 
volgende 53 leden: 
Kees van den Anker, 
Relus ter Beek, 
Harry van den Bergh, 
Rie de Boois, 
Flip Buurmeijer, 
Frits Castricum, 
Marcel van Dam, 
Piet Dankert, 
Jaap van der Doef, 
Dirk Dolman, 
Dirk Duinker, 
Meiny Epema-Brugman, 
Arie de Graaf, 
Ineke Haas-Berger, 
Henk de Hamer, 
Henk Hartmeijer, 
Arie van der Hek, 

Wijnie Jabaay 
Jos van Kemanade, 
Heine Keuning, 
Ger Klein, 
Henk Knol, 
Kees Kolthoff, 
Hans Kombrink, 
Martin Konings, 
Aad Kosto, 
Siepie Langedijk-

de Jong, 
Wim Meijer, 
Frans Moor, 
Ina Muller-van Ast, 
David van Ooijen, 
Schelto Patijn, 
Stan Poppe, 
Jan Pronk, 

Hessel Rienks, 
Peter Roels, 
Hein Roethof, 
Nora Salomons, 
Gé Schaapman, 
Bonno Spieker, 
Bram Stemerdink, 
Max van der Stoel, 
Piet Staffelen, 
Ed van Thijn, 
René Toussaint, 
Joop den Uyl, 
Joop Voogd, 
Arend Voortman, 
Klaas de Vries, 
Thijs Wöltgens, 
Joop Wörrell, 
Marijke Wüthrich, 
Kees Zijlstra 

III HET BESTUUR VAN DE FRAKTIE WORDT GEVORMD DOOR: 
Den Uyl 
Van Thijn 
Meijer 

voorzitter 
2e voorzitter 
3e voorzitter 
sekretaris Van Kemenade 

Poppe 2e sekretaris, tevens penningmeester 
Haas 
Kosto 
Staffelen 
Voogd 
De Vries 
Wöltgens. 
Dolman is als partijgenoot-kamervoorzitter adviserend 
lid van het fraktiebureau. 

IV DE FRAKTIE IN INTERNATIONAAL VERBAND 

Veel van de tijd van een aantal fraktieleden wordt besteed 
aan het werk in internationale organen. 
Tot de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement 
waren de leden Albers, Dankert, Krouwel en Patijn zowel lid 
van het Nederlandse parlement als van het Europees Parlement. 
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Na die verkiezingen heeft alleen Dankert nog een zogenaamd 
dubbelmandaat. 
De leden van de NAVO-assemblee zijn: 
Ter Beek, Stemerdink, Van der Stoel en De Vries;. 
In de West Europese Unie/Raad van Europa hebben zitting: 
Van den Bergh, Konings, Staffelen en Voogd. 
Van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad zijn lid: 
Castricum, Haas, Hartmeijer, Muller, Van Ooijen, Poppe, 
Roels, Roethof, Voortman, Wöltgens, WÖrrell, WÜthrich. 
Kosto en De Vries zijn lid van de Nederlandse Delegatie naar 
de I.P.U., de Internationale Parlementaire Unie. 
De Vries is vice-voorzitter van dat orgaan. 
Deze en andere leden van de fraktie hebben ook regelmatig 
buitenlandse kontakten, doordat zij deelnemen aan bezoeken 
van parlementaire delegaties en/of ontvangen van buitenland
se parlementariërs. 

V DE MEDEWERKERS VAN DE FRAKTIE 

Evenals voorgaande. jaren het geval is geweest, is in deze 
verslagperiode het aantal medewerkers van de fraktie opnieuw 
uitgebreid. 
De Kamer heeft bij de behandeling van haar eigen begroting 
voor 1980 op advies van een daartoe ingestelde werkgroep be
sloten om niet alleen het personeel in dienst van de Kamer 
ze·lf, maar vooral ook het personeel in dienst van de frakties 
aanzienlijk uit te breiden. Daartoe is een vijfjaren-plan op
gesteld, dat ertoe moet leiden dat het aantal medewerkers 
tussen nu en 1985 fasegewijs met bijna de helft van het hui
dige aantal wordt uitgebreid. 
Daarnaast biedt de fraktie regelmatig gelegenheid aan studen
ten om een werkstage bij de fraktie te vervullen. 
De volgende personeelsleden zijn nu bij de fraktie in dienst: 
Marjan van der A, medewerkster fraktiekommissie Emancipatie, 
Herman Bakker, medewerker fraktiekommissie Ekonomische Zaken, 
Henk Bakker, ambtelijk sekretaris, 
Marion Baris, sekretaresse, 
Tineke Berman, sekretaresse, 
Eppo Bolhuis, medewerker fraktiekommissie Landbouw, Visserij 

en Ekonomische Zaken, 
Berend-Jan van der Boomen, medewerker fraktiekommissie Bui

tenlandse Zaken, Ontwikkel~ngssamenwerking, 
Handelspolitiek en Beleidsplan, 

Aukje Boonstra, sekretaresse, 
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I Carla Caro, sekretaresse van de voorzitter, 
, Lo Casteleijn, assistent van de voorzitter, 
Piet Dofferhoff, medewerker fraktiekommissie Milieuhygiëne, 
Auke Douma, medewerker fraktiekammissie Verkeer en Waterstaat, 
Peter Gemmeke, medewerker ombudsteam, 

· Jan Hamel, medewerker fraktiekommissie Volksgezondheid. 
Peter van Heemst, medewerker fraktiekommissie Volkshuisves

.ting en Ruimtelijke Ordening, 
Dick Kalk, voorlichter, 
Riet Kronenberg, medewerkster fraktiekommissies Sociale Zaken 

en Justitie, 
Ria Mastik, medewerkster fraktiekommissie Binnenlandse Zaken, 
Nanke Pancras,sekretaresse; 
Niek Prins, sekretaresse, 
Vokke Raa, medewerker fraktiekommissie Onderwijs en Weten-

schappen, 
Liesbath Rensman, medewerkster Dokumentatie en Voorlichting, 
Albert Reijnen, medewerker ombudsteam, 
Dineke Schuts, fraktiebureau-sekretaresse, 
Stella Spiro, sekretaresse, 
Kees Stapper, medewerker fraktiekommissie Financiën, 
Franny Strang,sekretaresse (koördinator werkzaamheden sekre

tariaat), 
Adri Uyen, sekretaresse, 
Gerrit Vlieger, medewerker fraktiekommissie Ekonomische Zaken 

en Sociale Zaken, 
Rob de Vries, medewerker fraktiekommissie CRM, t 
Jan Marinus Wiersma, medewerker fraktiekommissie Defensie. 
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

- Het verslag over het boekjaar 1978-1979 kan geopend werden 
met optimistische zinsneden. Een ongekend hoog batig saldo 
werd bereikt. Zoals uit het accountantsverslag valt af te 
leiden, vielen de baten niet minder dan f 1.144.000 hoger 
uit dan geraamd, waartegenover stond een overschrijding 
van de uitgaven met f 219.000, zodateen positief resultaat 
werd bereikt van f 925.000. 

- De begroting was gebaseerd op 105.000 betalende leden, ter~ 
wijl de feitelijke stand per 30 september 1979ruimll8.500 
was. Naast deze meevaller bleek ook het FBA ruim boven de 
begroting uit te komen, terwijl uit vorige jaren nog meer 
dan f 100.000 werd ontvangen. Aan de uitgavenkant werden 
overschreden de posten: 

verkiezingsfonds: ondanks een betrekkelijk gunstige in
zameling onder de leden en subsidies voor de verkiezingen 
voor het Europese Parlement werd uiteindelijk een bedrag 
van f 137.000 meer uitgegeven. Door de financiële kom
missie was een bedrag van f 250.000 meer toegestaan. 
voorlichting en pUbliciteit: de kosten voor de NIPO
onderzoeken ad f 15.500 waren niet begroot en de kosten 
van de PK zijn bijna f 50.000 hoger uitgevallen omdat 
één nummer meer werd uitgegeven. In het komende begro
tingsjaar zal dit nummer echter minder worden uitgegeven. 
kongres en partijraden: de kosten voor het aprilkongres 
1979, in totaal f 330.000, bleken aanzienlijk hoger dan 
waarmee rekening gehouden was. 
sekretariaat buitenland: de reiskosten zijn hoger ge
weest dan geraamd en het salaris van de nieuw gekozen 
internationaal sekretaris was in de begroting niet voor
zien. 

- Voor de kommissie-MEP en de Rooie Zaterdagen waren geen 
gelden gereserveerd. 

- OVerigens mag met voldoening worden gekonstateerd, dat de 
in de begroting gehanteerde uitgangspunten voor de raming 
van de meest strukturele post, personeelslasten, reëel 
bleken te zijn. 

- Het gunstige resultaat mag de ogen niet sluiten voor ont
wikkelingen in de naaste toekomst. Er is reeds door de 
partijraad besloten tot een andere wijze van begroten dan 
voorheen. In plaats van meevallers in de ledenontwikkeling 
achteraf te verwerken is bij de lopende begrotingaldirekt 
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uitgegaan van de hoogst denkbare ledenstand (110.000 be
talende leden). 

- De verhuizing van de partij naar een nieuw pand zal daar
naast zeker ook zijn invloed doen gevoelen op de financiële 
mogelijkheden van de partij. Gelukkig kan bij die ingrij
pende financiële operatie gebruik gemaakt worden van re
serves, die in de loop der jaren konden worden gevormd. 

- De meeste druk op een positieve financiële ontwikkeling 
wordt echter gelegd door een tendens tot daling van het 
ledental. Net zoals de sterke stijgingen van het ledental 
in de afgelopen jaren voor grote financiële stappen voor
waarts hebben geleid, zal een daling van het ledental stap
pen terug tot gevolg hebben. Expansie van de aktiviteiten 
van de partij zal dan tot het verleden gaan behoren. 

- Mag op de korte termijn beschouwd de financiële positie 
van de partij gunstig genoemd worden, op de wat langere 
periode bezien doemt toch wat onzekerheid op. Van grote 
invloed daarop is mede in hoeverre de verminderde inkomens
ontwikkeling in den lande tot terughoudendheid moet manen 
bij verhoging van de kontributies. Wanneer matiging daarin 
moet worden betracht en tegelijk ledenverlies optreedt, ko
men twee ontwikkelingen samen, die wel eens van grote in
vloed zouden kunnen zijn op de financiële mogelijkheden 
van de partij. 

Het kapitaal van de partij is, mede door toevloeiing van 
rentebaten aan het kapitaal, gegroeid totruimt 3,4 miljoen. 
Met de financiële kommissie zal overleg geopend worden ove~ 
het beleid met betrekking tot het kapitaal en de reserverin

·gen van de partij. Wanneer de verhuizing naar het andere 
pand zal zijn voltooid en een verbetering van de pensioen
regeling van het personeel, waarover thans beraad gaande is, 
tot stand gebracht zal zijn, kan een nieuwe koers worden 
uitgezet. 

HANS OUWERKERK 
penningmeester 
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~I Reyn,de Blaey en Co registeraccountants 
Alkmaar Amsterdam Assen Oen Haag Deventer Harderw•Jk Hilversum Hoogeve•n Maarssen Roermond Rotterdam T•el Utrecht Venlo Waalw•Jk 
Woudenberg Zutphen • Antwerpen Mtlaan 

64154.50 

Aan de Partijraad van de 

Partij van de Arbeid 

Tesselschadestraat ~1 

1054 ET AMSTERDAM 

Mijne heren, 

Amsterdam, 7 februari 1980 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1978 tot en met 

30 september 1979 van de yereniging Partij van de Arbeid gekontroleerd. 

Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk 

bureau van de Partij. De gewesten en de afdelingen, die in juridische 

zin onderdelen van de Vereniging zijn, worden daarin niet opgenomen. 

De a~zonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn 

niet in onze kontrole begrepen. Hetzelfde is het geval ten aanzien van 

de medewerkers bij de Tweede Kamerfraktie. 

VERKLARING 

Op grond van ons onderzoek~ 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 1979 en van het 

resultaat over het op die datum geëindigde boekjaar. 

0480296.vdM.MH 
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RESULTAAT 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1978/1979 

en 1977/1978 geeft het volgende beeld (in duizenden guldens): 

Kontributies, netto 

Fonds bijzondere aktiviteiten 

Bestuur 

Service-apparaat 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Gewesten 

Opbouwwerk zuidelijke gewesten 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktiefonds 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Vormingswerk 

Jongerenwerk 

Evert Vermeer Stichting 

Kommissie MEP 

Voorzieningen 

Rooie Zaterdagen 

Manifestatie Bestek '81 

Diversen 

Overschot 

0480296.MH 

1978/1979 

5.921 
1. 011 

1977/1978 

5.015 

817 

Meer/ 
(Minder) 

906 

194 

6.932 5.832 1.100 

749 621 128 

1. 901 1.722 179 
796 675 121 

214 200 14 
250 219 31 
338 270 68 

21 45 24) 
51 45 6 

84 69 15 
387 150 237 

36 25 11 

579 516 63 
179 185 6) 
46 43 3 
34 31 3 
13 65 52) 

167 178 11 ) 
64 64 

188 188) 
98 8) 106 

6.007 5.239 768 
------------ ------------ ------------

925 593 332 
============ ============ ==========--
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende opmerken: 

1. De bestemming van het overschot uit het verslagjaar ad! 924.720,33 

dient nog door de Partijraad te worden vastgesteld. 

De verdeling van het overschot uit 1977/1978 werd door de Partijraad 

van 6 januari 1979 vastgesteld en ie in de vergelijkende cijfers bij 

de jaarrekening reeds verwerkt. 

2. De inkomsten uit kontributiee namen wederom sterk toe. 

Ten opzichte van het voorgaande boekjaar zijn de volgende stijginga

percentages berekend. 

Bruto-kontributies 

Netto-kontributies 

Kontributie-aandelen 

+ 17,3% 

+ 18,1% 

+ 15,2 % 

De kontributie-aandelen voor afdelingen en gewesten, uitgedrukt in 

een percentage van de bruto-kontributiee, vertoonden een geringe 

daling van 28,3% in 1977/1978 naar 27,6% in 1978/1979. 

Het ledental van de Partij was de laatste jaren ale volgt: 

30 september 1976 

30 september 1977 

30 september 1978 

30 september 1979 

95.548 

109.659 

121.274 

118.522 

Het ledental daalde in het verslagjaar met 2.752 leden of 2,3 %. 

De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van! 60,16 tot 

! 68,18 of met 13,3 %. Per betalend lid waren deze bedragen! 65,03 

respektievelijk! 72,10. 

Het percentage leden dat zijn kontributie niet betaalde daalde in 

lichte mate tot iets beneden de 6% van het ledental. 
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3. De intrestbate nam toe met rond f 162.000 tot f 447.000. 

De toename van de bedragen welke als deposito konden worden aangehouden, 

alsmede de stijging van het rentepeil veroorzaakten deze sterke toename. 

De intrestbate wordt rechtstreeks toegevoegd aan het kapitaal. 

4. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale kosten in totaal, 

exklusief de neveninstellingen, rond f 2.460.000 betaald, tegenover 

rond f 2.260.000 in het voorafgaande jaar, een stijging van bijna 9 %. 

Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de algemene stijgingen van 

salarissen en sociale kosten, de personeelsbezetting nam daarnaast in 

geringe mate toe. 

De salarissen en sociale kosten bleven in totaal rond f 20.000 binnen 

de begroting. 

4 
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5. De vergelijking tussen de begroting over 1978/1979 en de uitkomsten 

over dat jaar geeft het volgende beeld (x f 1.000): 

Kontributies, bruto 

Kontributie-aandelen 

Kontributies, netto 

FBA 

Bestuur 

Service-apparaat 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Gewesten 

Opbouwwerk zuidelijke gewesten 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktiefonds 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Vormingswerk 

Jongerenwerk 

Evert Vermeer Stichting 

Kommissie MEP 

Voorzieningen 

Rooie Zaterdagen 

Diversen 

Begroot 

7.176 

2.137 

5.039 

749 

5.788 
============ 

750 

1.905 

732 

166 

221 

346 

21 

51 

81 

250 

75 

598 

179 

46 

34 

163 

170 

Uitkomsten 

8.198 

2.277 

5.921 

1. 011 

6.932 
------------

749 

1. 901 

796 

214 

250 

338 

21 

51 

84 

387 

36 

579 

179 

46 

34 

13 

167 

64 

98 

Meer/ 
(Minder) 

1.022 

140 

882 

262 

1.144 
------------

1 ) 

4) 

64 

48 

29 

8) 

3 
137 

39) 

19) 

13 

4 

64 

72) 

5.788 6.007 219 

Overschot 925 925 
============ ============ 
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De begrote netto kontributie-ontvangsten zijn ruimschoots gerealiseerd 

(+ 18,1 %). 

Deze meerinkomsten zijn als volgt te analyseren: 

- Gemiddeld betalend ledental 8,3% hoger dan begroot 

- Gemiddelde ontvangst per betalend lid 5,5 % hoger dan begroot 

- Kontributie-aandelen in bruto kontributie-ontvangsten 27,8% 

tegenover 29,8 % begroot 

De ontvangen FBA bijdragen kwamen f 160.000 boven de begroting. 

Daarnaast werd nog ! 102.000 ontvangen over voorgaande jaren. 

Aan de lastenzijde kwamen de uitgaven per saldo f 219.000 boven de 

begroting, een overschrijding van 3,8 %. 
Deze overschrijding werd met name veroorzaakt door: 

- Verkiezingsronde: Kosten Europese verkiezingen hoger dan de 

ontvangen subsidies 

- Voorlichting en 

publiciteit: 

- Kongres en 

partijraden: 

- Sekretariaat 

buitenland: 

Hogere kosten PK en niet begrote NIPO onderzoeken 

Hogere kosten kongres april 1979 

Hogere kosten buitenlandse vertegenwoordigingen 

en salariskosten internationaal sekretarie 

- Kommissie MEP: Niet begroot 

- Rooie Zaterdagen: Niet begroot 

Anderzijde werd de poet onvoorzien ad f 100.000, begroot onder de 

poet di vers en, vrijwel niet .gebruikt. 

6 
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FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling 

van de financiäle positie blijken (x! 1.000): 

~o-2-1n2 ~0-2-1218 

Dadelijk beschikbare 

middelen 7.757 5.324 
Vorderingen op korte 

termijn 1.247 1.275 
9.004 6.599 

Schulden op korte 

termijn 1.419 1 .288 

Voorzieningen en 

bestemmingsreserves 2.135 1.808 

Fondsen 1 .118 541 
Nog te bestemmen overschot 925 

5.597 3.637 

Werkkapitaal 3.407 2.962 
=====···=== =========== 

Kapitaal 3.409 2.962 
Deelneming 347 345 
Voorziening bijzondere 

bestemmingen 345 345 
2 

Werkkapitaal 3.407 2.962 
======··=== =========== 

Het werkkapitaal nam toe met ! 445.000. 

Het nog te bestemmen overschot 1978/1979 ia in bovenstaand overzicht 

gerekend bij de voorzieningen, bestemmingareserves en fondsen. 

De financiäle positie van de Partij is gunstig te noemen, zeker op 

korte termijn. 

In het komende jaar zal door de nieuwe huisvesting·op een belangrijk 

gedeelte van het werkkapitaal beslag worden gelegd. 
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FINANCIELE ADMINISTRATIE 

De financiäle administratie voldoet naar onze mening aan de daaraan 

te stellen eisen. De bewaking van de feitelijke uitgaven en inkomsten 

in relatie tot de goedgekeurde begroting vormt een van de belangrijkste 

taken van de afdeling naast de registratie van de financi!le gang van 

zaken. Het maandelijkse kostenoverzicht is daarvoor het belangrijkste 

bewakingsinstrument. 

Naast deze min of meer "normale" werkzaamheden voor de ·Partij en de 

neveninstellingen zal in het komende jaar bijzondere aandacht dienen 

te worden beeteed aan de bewaking van de kosten van de nieuwe huis

vesting, met name omdat de tijdeplanning voor de noodzakelijke 

verbouwing en overige aanpassingen niet ruim is. 

Na de verhuizing zal in het nieuwe gebouw een start worden gemaakt 

met een nieuw systeem voor dirakte verwerking van de mutaties in de 

ledenadministratie. 

Wij verklaren ons gaarne bereid tot nadere toelichtingen. 

0480296.sb 

Hoogachtend, 

Reyn, de Blaey en Co 

\~\L 
dr~Meer 
Regieteraccountant 
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AKTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas-, bank- en girorekeningen 
Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Gewesten 
Debiteuren 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Inventaris en apparatuur 

DEELNEMING 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie 
en Administratie van Verenigings
gebouwen 

110 
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PARTIJ VAN DE J 

BALL~SEN OP 30 SEPTEMB~ 
======================== 

30-9-1979 30-9-1978 

f 769.379,64 f 1.079.~79,08 
6.987.204,32 4.244.691,75 

f 7.756.583,96 f 5.324.070,83 

f 26.652,11 f 
34.971,24 

507.380,98 
678.094,01 

68.314,86 
31.958,17 

693.912,93 
480.251,40 

f 1.247.098,34 f 1.274.437,36 

f 1,- f 1 ,-

f 347.177,69 f 345.220,72 

f 9.350.860,99 f 6.943.729,91 
=============== =============== 



AMSTERDAM 
=======:::;== 
EN 30 SEPTEMBER 1978 
==================== 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren 
Afdelingen 
Gewesten 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVES 

! 

! 

Bijzondere verplichtingen personeel f 
Bijzondere bestemmingen 
Bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Pand Tesselschadestraat 31 
Afdelingen en debiteuren 
Kongressen 
Aanschaf apparatuur en inventaris 
Invoering nieuw kontributiesysteem 
Verhuizing 
Internationale manifestaties 

FONDSEN 

Spanje-aktie 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Aktiefonds Rooie Vrouwen 

KAPITAAL 

ONVERDEELD OVERSCHOT 1978/1979 

! 

! 

! 

! 

f 

f 

Bijlage 1 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

30-9-1979 30-9-1978 

392.211,94 f 427.304,66 
211.362,28 157.297,10 
273.492,52 296.633,53 
542.078,84 406,855,89 

1.419.145,58 f 1.288.091,18 

504.099,26 f 402.310,35 
345.000,- 345.000,-
315.000,- 213.000,-

' 
36.000,-

17.586,69 19.274,98 
-,- 135.000,-

512.427,34 425.798,63 
169.968,30 182.903,39 
565.564,20 344.000,-
50.000,- 50.000,-

2.479.645,79 f 2.153.287,35 

57.349,58 f 59.723,51 
444.000,- 194.000,-
604.869,32 276.924,71 

11.855,28 9.995,09 

L 118.074,18 f 540.643,31 

3.409.275,11 ! 2.961.708,07 

924.720,33 

9.350.860,99 f 6.943.729,91 
=============== =============== 
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Bijlage 2 

112 

behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
========================= 

1978/1979 
BATEN 

Kontributies, netto 
Fonds bijzondere aktiviteiten 

! 5.921.507,22! 
1.010.543,15 

1977/1978 

5.015.095,92 
816.837,18 

! 6.932.050,37! 5.831.933,10 
=============== =============== 

LASTEN 

Bestuur ! 748.849.77! 620.786,60 
Service-apparaat 1 • 901 • 022. 11 1. 722.409,18 
Voorlichting en publiciteit 795.455,13 674.663,07 
Kongres en partijraden 214.165,43 200.426,85 
Sekretariaat buitenland 250.098,10 219.111,93 
Rooie Vrouwen 337.905,35 270.339,13 
Gewesten 20.866,15 44.594.92 
Opbouwwerk zuidelijke gewesten 51.491,06 44.905,94 
Fonds Internationale Solidariteit 83.804,81 69.034.-
Verkiezingsfonds 387.266,51 344.263,38 
Aktiefonds 35.968,75 24.886,82 
Dr.-Wiardi Beekman Stichting 579.132,31 516.409,31 
Stichting Vormingswerk 178.700,- 185.364,78 
Jongerenwerk 46.200,- 59.200,-
Evert Vermeer Stichting 34.300,- 30.500,-
Kommissie MEP 12.953,48 65.417,10 
Toevoeging voorzieningen en 
bestemmingsreserves 167.400,- 501.500,-
Rooie Zaterdagen 63.667,15 -,-
Manifestatie Bestek 1 81 -.- 187.928,57 
Diversen 98.083,93 'I 8.672,85 
Toegevoegd aan kapitaal -.- 58.864,37 

! 6.007.330,04 ! 5.831.933,10 

ONVERDEELD OVERSCHOT 1978/1979 ! 924.720,33 

0480296.sb 



"f..: IReyn,de Blaeyencon·gisll'rcu 'l 'l>li11IO:lllls Bijlage 3/1 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Kas- 1 bank- en ~irorekenin~en 

Kas 

Postgiro 18218 

Postgiro 130095 

Postgiro 30624 

Postgiro 3479700 
Postgiro 230000 

Postgiro 2590 

Postgiro 315193 
Postgiro 451963 
Postgiro 2882 

Gemeentegiro P 3230 

Gemeentegiro P 10710 

Hollandse Koopmansbank 63.50.11.778 

Hollandse Koopmansbank 63.50.12.677 

Algemene Spaarbank Nederland 2882 

Depositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank, tot 9 december 1979 (ei%) 
Hollandse Koopmansbank, tot 19 december 1979 (8 %) 
Hollandse Koopmansbank, tot 6.november 1979 (9Ï %) 
Hollandse Koopmansbank, tot 27 november 1979 (9 5/8 %) 
Hollandse Koopmansbank, tot 28 november 1979 (9 5/8 %) 
Algemene Spaarbank Nederland, tot 20 december 1979 (7~) 

Gewesten 

Betreft diverse vorderingen op een aantal gewesten. 

0480296.sb 

f 6.670,29 

337.039,40 

45.560,66 

90,65 

5.052,79 

111,89 

91.800,14 

91,91 

1.088,26 

882,51 

552,38 

699,70 

268.301,81 

1.217,20 

10.220,05 

f 769.379,64 

f 2.436.564,32 

1.000.000,-

500.000,-

400.000,-

500.000,-

2.150.640,-

f 6.987.204,32 

f 26.652,11 
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~ IReyn,de BlaeyenCoregisteraccountants Bijlage 3/2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

114 

PARTIJ VAN DE ARBEID, Mm'ERDAM 
============================== 

TOELICHTING BALAHE 
===============~ 

Debiteuren ! 34.971,24 
============== 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van diverse 

verkopen. Een voorziening voor dubieuze vorderingen is 

opgenomen onder de post voorziening afdelingen en ·debiteuren. 

Rekeningen-courant instellingen 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Politiek ~ongerenwerk in de 

Partij van de Arbeid 

! 

t 
t 

t 
! 

389.817,43 

236.719,12 

4.806,-

74.702,01 

39.647,56 

507.380,98 
============== 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Tweede Kamerfraktie 

GAK 

Te vorderen intrest 

Voorschotten en leningen 

PTT, depotbedrag 

Radio- en TV-uitzendingen 

Vooruitbetaalde huur pand 15 

Advertentiekosten Rooie Zaterdag 

PGGM 

Komputerkosten ADP 

Vooruitbetaalde autokosten 

Advertentiekosten medewerkster Rooie Vrouwen 

Gewest Den Haag salariskosten 

Diversen 

0480296.sb 

! 

! 

234.259,88 

126.536,84 

64.335,35 

64.079,39 
20.000,-

24.028,67 

13.195,29 
10.000,-

10.392,02 

52.126,78 

3.414,30 

3.123,62 

9.369,27 

23.232,60 

678.094,01 



~IReyn,de Blaeyf)nCoregL-;tera< ·coLn1tants Bijlage 3/3 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

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

TOELICHTiNG BALANS 

Inventaris en apparatuur ! 

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. 

Deelneming 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van 

Verenigingsgebouwen! 

Aandelen 

Vordering in rekening-courant 
! 

1,-

1.000,-

346.177,69 

! 347.177,69 

De Partij bezit alle aandelen van deze N.V. 

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

te Amsterdam. De vennootschap is in liquidatie, welke in 

december 1979 is afgesloten. 

Krediteuren ! 392.211,94 

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. 

Gewesten 

Betreft het aandeel voor de gewesten in de kontributie

ontvangsten over het laatste kwartaal van het boekjaar. 

0480296.sb 

f 211.362,28 
============== 

! 273.492,52 
============== 
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behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, .m1'1'ERDAM 

TOELICH~ING BALAHB 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOW/AWW enz. 

Vooruitontvangen abonnementen Roos in de ~t 

Te betalen komputerkosten 

Koeten Partijkrant nummer 10 

Accountantekosten 

Chili kommissie Socialistische Internatio~ 

Koeten lokaal beetuur 

Salarissen en sociale lasten 

Vergaderkoeten Partijbestuur 

Vergaderkoeten kerngroep Rooie Vrouwen 

Vliegkoeten Nicaragua 

Diversen 

vo;rziening bi.izondere verplichtingen perSintlel 

Voorziening op 1 oktober 1978 

Af: Koeten aanpassing pensioenen 

gepensioneerden 

Aanvullende WAO-uitkeringen en diversen 
! 61.159,24 

4.451,85 

Toegevoegd ten laste van de staat van baten en lasten 

Voorziening op 30 september 1979 

De voorziening ie onder meer bestemd voor: 

- Aanpassing pensioenen 

Verplichtingen uit de CAO ten aanzien van degenen, die 

een WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Voorziening bi.izondere bestemmingen 

Voorziening op 30 september 1979 (ongewijzigd). 

Dit bedrag staat tegenover de vordering op de deelneming. 

0480296.sb 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

298.071,98 

68.920,-

39.382,20 

45.590,16 

30.600,-

15.000,-

5.348,45 

9.480,46 

4.440,-

2.425,-

7.500,-

15.320,59 

542.078,84 

402.310,35 

65.611,09 

336.699,26 

167.400,-

504.099,26 

345.000,-



~IReyn,deBiaeyencon')llo;l<·nK·,·•ouommos Bijlage 3/5 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
========-===========·=========== 

TOELICHTIN~ BALL~S 

Voorziening bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Voorziening op 1 oktober 1978 
Toegevoegd uit overschot garantiebijdrage WBS 

Stand op 30 september 1979 

! 213.000,-
102.000,-

! 315.000,-
============== 

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

Voorziening pand Tesselschadestraat 31 

Voorziening op 1 oktober 1978 
,Afl Overgebracht naar de voorziening verhuizing 

Stand op 30 september 1979 

! 

! 

36.000,-
36.000,-

-,-
·==-=========== 

In verband met de komende verhuizing zullen de aanpassingen in het 

pand Tesselschadestraat 31 niet meer worden aangebracht. Deze voor

ziening is toegevoegd aan de reservering verhuizing. 

Voorziening afdelingen en debiteuren 

Voorziening op 1 oktober 1978 
Af1 Sanering diverse afdelingen 

! 19.274,98 
1.688,29 

Stand op 30 september 1979 ! 17.586,69 
··==·==·==·=== 

Deze voorziening was voorheen alleen bestemd om sanering van 
afdelingsfinanciän mogelijk te maken. Vanaf dit boekjaar kunnen 

ook eventuele dubieuze vorderingen ten laste van deze voorziening 

worden gebracht. 

Voorziening kongressen 

Voorziening op 1 oktober 1978 
Onttrokken wegens gehouden kongressen in 1978/1979 

! 135.000,-
135.000,-

Stand op 30 september 1979 ! -,-

0480296.sb 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
=============================== 

TOELICHTING BALANS 
==============z~•= 

Voorziening aanschaf apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1978 

Onttrokken in verband met diverse aanschaffingen 

volgens onderstaande specifikaties 

Doorberekend in de bureau- en huisvestingskosten 

1978/1979 

Voorziening op ~0 september 1979 

~!~~~~!!!!~!~-!EE!:!~~~:_!21~L!212= 
Koelinstallaties 

Diverse schrijfmachines 

Was- en kleefaparatuur 

Ontwikkelapparatuur 

Frankeermachine 

Ponsapparatuur 

Rank Xerox, telecopier 
Portable televisietoestel 

Fiets 

behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

f 425.798,6~ 

46.671,29 

f ~79.127,34 

1~~.~00,-

f 512.427,~4 

============== 

f 

f 

14.555.~0 

11'.~58,21 

6.268,75 

2.522,25 

2.271,50 

1.622,50 

4.720,-

~~9.-

14~.45 

4~.800,96 

Af: Doorberekend aan budget Europese Verkiezingen: 

Rank Xerox, telecopier 

Portable televisietoestel 

Fiets 

f 

1~ Aanschafkosten van een schrijfmachine 

4.720,

~~9.-

14~.45 

~01,49 -----

Af: Opbrengst verkochte apparatuur 

0480296.sb 

f 

5.50~,94 

~8.297,02 

450,-



~~Reyn,deBiaeyenCOre~L'll<'r<l<llXnll<uUs Bijlage 3/7 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

!~~~~~~!!~~~~~-~~!~~~~:~~-!21~L!212 
Tekentafel 

Brandmelders 

Stoelen 

Bureaulampen 

Kasten 

Diverse kleine aanschaffingen 

! 

Totaal aanschaffingen 1978/1979 (a + b) ! 

Voorziening invoering nieuw kontributiesysteem 

Voorziening op 1 oktober 1978 ! 
Onttrokken in verband met: 

Salarissen en sociale lasten ! 6.610,69 

Komputerkosten 6.324,40 

Stand op 30 september 1979 ! 

Deze voorziening is bestemd voor het onderzoek naar een nieuw 

kontributiesysteem. 

Reservering verhuizing 

Voorziening op 1 oktober 1978 

Toegevoegd de voorziening pand Tesselschadestraat 31 

Toegevoegd uit overschot garantiebijdragen WBS en SGGP 

Stand op 30 september 1979 

! 

! 

Deze voorziening is bestemd om de kosten, welke voortvloeien 

3.534,10 

1.009,37 

940,22 

868,25 

939,65 

1.532,68 

46.671,29 

182.903,39 

12.935,09 

169.968,30 

344.000,-

36.000,-

185.564,20 

565.564,20 

uit het be~indigen van het huurkontrakt van het pand Tesselschade

straat 15 en de verhuizing naar een ander pand op te vangen, 

alsmede het verlaten van de huisvesting in het pand Tesselschade

straat 31. 
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~I Reyn,de BlaeyenCoregisreraccountanrs Bijlage 3/8 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
====================-~·-======= 

TOELICHTING BALANS 
==============a=== 

Voorziening internationale manifestaties 

Voorziening op 30 september 1979 (ongewijzigd) ! 

Deze voorziening is gevormd in verband met het organiseren 

van het kongres van de Socialistische Internationale 

in ons land in 1980 en eventuele aktiviteiten van de Federatie 

van Socialistische Partijen in de EEG. 

Fonds Spanje-aktie 

Stand op 1 oktober 1978 

Ontvangsten 

Uitgaven: Reiskosten naar Barcelona 

Stand op 30 september 1979 

Verkiezingsronde 

De specifikatie van het verkiezingsronde wordt gegeven 

in bijlage 5. 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1978 

Bij: Gereserveerd uit kontributie-ontvangsten: 4% 

Stand op 30 september 1979 

! 

! 

! 

! 

! 

50.000,-

59.723,51 

160,-

59.883,51 

2.533,93 

57.349,58 

444.000,-

276.924,71 

327.944,61 

604.869,32 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen ter financiering van de 

verkiezingen van de gemeenteraden. 

Aktiefonds Rooie Vrouwen 

Stand op 1 oktober 1978 

Diverse bijdragen 

Intrest spaarrekening 

120 Transporteren 

0480296.sb 

! 

f 

9.995,03 

2.344,40 

283,04 

12.622,53 



NJiReyn,deBiaeyenCOr<'!lL'>tt'r<l<'('<>Lnli<1111S 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 

Diverse uitgaven 

TOELICHTING BALANS 
================:= 

Stand op 30 september 1979 

Kapitaal 

Stand op 1 oktober 1978 

Bij: Rentebaten 1978/1979 

Stand op 30 september 1979 

0480296.sb 

Bijlage 3/9 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

! 

! 

12.622,53 

767,25 

11.855,28 

! 2. 961.708,07 

447-567,04 

! 3.409.275,11 
============== 
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behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMS'ERDAM 
========================--==== 

TOELICHTING STAAT. VAN BATEN& LASTEN 
=============================-====== 

Kontributies 

Kontributies, bruto 

Kontributie-aandelen: --------------------
Afdelingen 

Gewesten 

Steunpunten gewesten 

Aktiviteitenpot gewesten 

Spaarfonds afdelingen 

Kontributies, netto 

Intrest 

t: 849.472,70 

622.691,60 

227.200,-

249.799,-

327.944,61 

f 8. 198. 615 • 1 3 

2.277.107,91 

f 5.921.507,22 
============= 

De rentebaten (f 447.567,04) worden vanaf het boekjaar 1974/1975 

rechtstreeks ten gunste van het kapitaal gebracht. 

Fonds bijzondere aktiviteiten 

Betreft de in het boekjaar ontvangen bijdragen. Deze zijn als 

volgt te splitsen, naar jaren waarvoor verschuldigd: 

Bijdragen vorige jaren 

Bijdragen 1978/1979 

Bestuur 

Salarissen en sociale lasten 

Onkosten voorzitter en sekretaris 

Kostenvergoeding PB en DB 

Vergaderingen 

Autokosten 

Diverse kommissies 

Accountant 

Transporteren 

0480296.sb 

f 101.612,30 

908.930,85 

f 1.010.543,15 

f 473.711,26 

15.498,-

32.537,11 

14.433,76 

36.744,27 

11.300.56 

29.100,-

f 613.324,96 



~IReyn,deBiaeyeneon•gistcra<·<uuntants Bijlage 4/2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

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

Transport I 61~.~24,96 

Bureaukosten 65.508,85 

Huisvesting 49.762,05 

Diverse kosten 20.25~.91 

I 748.849,17 
============== 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale lasten I 1.400.291,28 

Af: Doorberekende kosten afdeling administratie: 

-Tweede Kamerfraktie I ~4.700,-

- Stichting Vormingswerk ~6.700,-

- Roos in de Vuist 9.200,-
_ NV Huis 800,-

Doorberekende kosten afdeling repro: 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 

- Stichting Vormingswerk 

- Jonge Socialisten 

Totaal doorberekende kosten 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Komputerkosten 

Kosten afdelingsbezoeken 

Overige kosten 

Voorlichting en publiciteit 

Blad PK 

Drukkosten 

Verzendklaar maken 

Transporteren 

0480296.sb 

I 27.800,-

11.100,-

5.400,-

125.700,-

I 1.274.591,28 
207.168,62 

125.~2~,09 

276.156,69 

8.6~2,87 

9.149.56 

I 1.901.022,11 
===z========== 

I ~54.149,64 

84.018",60 

1 4~8.168,24123 
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behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, ~AM 
============================== 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN Elll LASTEN 
==========================~====== 

Transport f 438.168,24 

Porti 203.637,89 

Honoraria, kosten redaktie, foto's e.d. 46.623,50 

Af: Doorberekende kosten: 

- Kosten kongres 

- Kosten verkiezingen Europees Parlement 

- Stichting Vormingswerk 

- Onvoorziene kosten 

Af: Opbrengst advertenties 

Abonnementen, losse verkoop 

Salarissen en sociale lasten 

Drukkosten 
Verzendklaar maken 

Porti 

Honoraria derden 

Foto- tekenkosten 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Administratiekosten 

Kosten abonneewerving 

Komputerkosten 

Kosten redaktie en diversen 

Af: Doorberekende kosten: 

- Verkiezingen Europees Parlement 

- Fonds Internationale Solidariteit 

Transporteren 
OL1802q6.sb 

f 70.742,52 

88.403,66 

24.000,-

5.000,-

f 29.186,04 

30,-

f 17.827' 75 
2.932,63 

f 688.429,63 

188.146,18 

f 500.283,45 

f 

f 

! 

107.865,29 

190.641,37 

26.566,53 

62.113,90 

42.445,61 

20.269,26 

15.515,25 

7.375,73 
9.200,-

8.006,82 

4.824,52 

4.041,56 

498.866,04 

20.760,38 

478.105,66 



N:;iReyn,de Blaeyen Coregisternccountants Bijlage 4/4 
behorende bij ons rapport 
d.d. 7 februari 1980 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Transport 

Af: Abonnementen, losse verkoop 

Opbrengst advertenties 

Per saldo koeten 

Salariseen en sociale lasten 

Bureaukoeten 

Huisvestingskosten 

Ledenwinakties: 
< 

f 449.506,40 

24.017,75 

- Doorberekende koeten laatste dag~dvertentie! 50.000,-
_ Doorberekende koeten Rooie Zaterdagen 10.000,-

- Kosten Frieslandfolder 8.586,86 
-Overige folders 20;705,58 

- Overige advertentiekoeten 3.004,94 

- Diverse koeten 145,25 

Reis- en verblijfkosten 

NIPO-onderzoeken 
Koeten radio- en TV-uitzendingen 

Kosten brochures 

Af: Verkoop brochures 

Per saldo koeten brochures 

Diverse koeten 

~!~~E!!~.!~!!! 

Blad PK 

! 39.496,10 

33.396,30 

f 478.105,66 

! 

473.524,15 

133.640,82 

52.292,15 

7.375,73 

92.442,6} 

3.661,95 

15.437,92 
7.018,18 

6.099,80 

1.837,03 

! 471.067,41 

Blad Roos in de Vuist 4.581,51 

Voorlichting 319.806,21 

! 795.455,13 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN Eli LASTEN 
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Kongres en partijraden 

·~!~!!J~~~~~!!_~§_!L~-~~-!E~!!_1212 
Beschrijvingskos'ten 

Verslagen PB en fraktie 

Kosten PK 

Zaalhuur en bijkomende kosten 

Diners, lunchpakketen 

Reis-, en verblijfkosten deelnemers 

Ringbanden kongresstukken 

Kosten tolken 

Fototentoonstelling 

Doorberekende salariskosten 

Overige kosten 

Af• Gereserveerd in 1977/1978 

Kosten partijkongres 

Sekretariaat buitenland 

Salarissen en sociale kosten 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Socialistische Internationale 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Konferenties 

Kostenvergoedingen sekretaris 

Diverse kosten 

0480296.sb 

f 

f 

62.764,97 

19.384,66 

70.742,52 

31.114,56 

75.109,70 

16.401,52 

8.687,51 

5.370,15 

4.714,10 

24.305,68 

10.698,26 

329.293,63 

135.000,-

f 194.293,63 

f 214.165,43 
=============-

f 95.593,23 

61.435,-

35.000,-

25.858,75 

10.693,20 

3.940,70 

10.350,-

7.227,22 

f 250.098,10 
=====·======== 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
=============================== 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Rooie Vrouwen 

·salarissen en sociale lasten 

Kosten bestuur 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Kommissiewerk 

Internationaal kontakt 

Kosten Rooie Vrouwendag ! 
Af: Opbrengsten 

Kosten "Wegwijzer" ! 
Af: Abonnementen en losse verkoop 

Per saldo overschot "Wegwijzer" 

Kosten mededelingenblad ! 
Af: Abonnementen en losse verkoop 

Per saldo kosten mededelingenblad 

Kosten brochures ! 
Af: Verkopen brochures 

Overschot ! 
Af: Aandeel voor het Thiele Wibautfonds 

Per saldo overschot brochures 

Diverse kosten 

Gewesten 

Aandeel salariskosten gewest Den Haag 

Ongevallenverzekering gewestelijk sekretaris 

0480296.sb 

24.086,72 

2.215,71 

14.811,64 

20.990,61 

25.363,86 

18.319,49 

27.376,06 

43.890,15 

16.514,09 

2.317,-

! 214.697,24 

36.S:~6,02 

37.926,17 
21.418,62 

6.095,98 

7.015,90 

21.871,01 

1 6.178,97 

7.044,37 

1 14.197,09 
5.676,10 

! 337.905,35 
============== 

! 20.000,-

866,15 

! 20.866,15 
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========================~=~====== 

Fonds Internationale Solidariteit 

Swapo 

MAN-eiland-raadverkiezingen 

Initiatief kommissie Tanzania 

Kosten Nicaraqua 

Chili-beweging Nederland 

Bijdrage tekort Argentiniä-manifestatie 

Subsidie Chili-konferentie in Madrid 

Boliviaanse verkiezingen 

Advertentiekosten "Steun de Sandinisten" 

Reiskosten Chili 

Bijdrage symposium kbmmissie Grijze Wolven 

Problematiek 

Namibiärs 

Zuid-Afrika komitá 

Mensenrechten Urugay 

Diverse bijdragen 

Diverse giften 

Verkiezingsfonds 

Dotatie fonds 1978/1979 
Netto-kosten verkiezingen (zie bijlage 5) 

Aktiefonds 

Centrum voor levensbeschouwing en politiek 

Werkgroep bedrijfsdemocratisering 

Werkgroep volkshuisvesting 

Ombudsteam 

Transporteren 

128 0480296. sb 

f 30.000,-
10.000,-
10.000,-
13.158,52 
3.000,-
3.800,-
1.500,-
5.000,-

4-369,25 
1.500,-

1.000,-
500,-
587,50 
300,-
476,80 

f 85.192,07 
1.387,26 

f 83.804,81 
============== 

f 250.000,-
137.266,51 

f 387.266,51 
============== 

f 4.000,-
3.283,89 

14.947,40 
1.772,50 

f 24.003,79 
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TOELICHTING STAAT. VAN BATEN EN LASTEN 
===================================== 

Transport 

Werkgroep Midden- en Kleinbedrijf 

Komitee Berufsv:erbote 

Diverse subsidies en bijdragen 

Kommissie MEP 

Dit betreft uitsluitend salarissen en sociale lasten. 

Toevoeging voorzieningen en bestemmingsreserves 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Rooie Zaterdagen 

Advertentiekosten 22 september 

Af: Doorberekend aan ledenwinakties 

Ansichtkaarten 

Aanmaakkosten adressen 

Verzendkosten ansichtkaarten 

Affiche Rooie Zaterdag 

Strooifolders 

Vervoerskosten 

Spandoeken 

Diverse kosten 

Af: Ten laste van boekjaar 1979/1980 

0480296.sb 

! 31.591,30 

10.000,-

! 24.003,79 

634,50 

582,54 

10.747,92 

! 35.968,75 

! 12.953,48 

! 167.400,-

! 21.591,30 ~ 
29.517,03 

2.296,32 

2.903,48 

6.647,50 

2.450,-
5.382,80 

2.360,-

458,72 

! 73.667,15 

10.000,-

! 63.667,15 
============== 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, ~RDAM 
======================~==== 

TOELICHTING STAAT VAN BATENEN LASTEN 
=========================~======= 

Diversen 

Kosten beleidsnota 

Kollektieve abonnementen "Roes in de VuiS;t''' 

Medische keuringen 

Diverse personeelskosten 

Subsidies en bijdragen 

Vertaalkosten beginselprogramma 

Nagekomen personeelskosten vorige boekja~ 

Afboeking voorschot W. Bogaard 

Nagekomen kosten Bestek '81 

Nagekomen kosten vorige boekjaren 

Diversen 

Af: Overschot tussen doorberekende en betaalde 

huur .pand 31 ! 
Vrijval reservering contributie Commission 

Etats Unis 

Ontvangen legaten 

Afgeboekte schuld aan Het Bildt 

Huur personeelswoning 

Nagekomen baten vorige boekjaren 

Per saldo kosten 

0480296.sb 

50.000,-

9.000,-

1.000,-

1.500,-

2.252,94 

1.603,46 

! 

! 

! 

58.553,66 

26.600,-

14.162,34 

30.948,52 

5.290,-

3.400,-

4.587,49 

4.251,-

2.169,70 

7.460,22 

6.017,40 

163.440,33 

65.356,40 

98.083,93 
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SPECIFIKATIE VERKIEZINGSFONDS 
============================= 

Stand op 1 oktober 1978 

Ontvangen subsidies verkiezingen Europees 

Parlement 

Saldo-ophr.engst inzamelingsakties 

Bijdrage Partij van de Arbeid 

! 781.353.13 

388.412,24 

250.000,-

Doorberekende kosten materialen 

Diverse opbrengsten 
39.888,50 

34.364,03 

Kosten verkiezingen Europees Parlement 

Verkiezingskasten West-Friesland 
! 1.338.003,54 

Nagekomen kosten Raads- en Statenverkiezingen 

Subsidie verkiezingen Voorne-Putten 

Kosten diverse verkiezingen 

Geboekt ten laste van de staat van baten en lasten 

Stand fonds op 30 september 1979 

Ontvangen subsidies verkiezingen Europees Parlement 

19.234.38 

9.441,39 

7.550,-

7.055,10 

Betreft ontvangen subsidies van de Union des Partie 

Sociali~tes de la Communanté Eur6péinne in het kader van de 

verkiezingen van het Europees Parlement. 

Specifikatie saldo opbrengst inzamelakties verkiezingen 

Europees Parlement 

Bruto-opbrengst akties 

Af: Kosten eerste inzamelingsaktie 

Kosten tweede inzamelingsaktie 

Netto-opbrengst akties 

0480296.HG 

! 44.009,26 

43.687,74 

! 194.000,-

1.494.017,90 

! 1.688.017,90 

! 

! 

! 

1.381.284,4~ 

306.733.49 

137.266,51 

444.000,-

476.109,24 

87.697,-

! 388.412,24 
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SPECIFIKATIE VERKIEZINGSFONDS 
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Specifikatie kosten verkiezingen Europees Parlement 

Drukwerk 

Aandeel filmkosten "Samen zijn wij sterker" 

Folders, affiches 

Ballonnen, stickers en ansichtkaarten 

Kosten laatste dagadvertenties 

Af: Doorberekend aan ledenwinakties 

Reis- en .. verblijfkosten 
' Personeelskosten 

Diverse evenementen 

Kongreskosten 10 februari 1978 
Bureaukosten 

Reklame 

Informatie partijkader 

1 Mei bijeenkomst 

! 

Werkgelegenheidskonferentie 14- 15 december 1978 
Voorlichting via partijbladen 

Onderzoekkosten NIPO 

Organisatiekosten laatste dag 

Huisvestingskosten en technische voorzieningen 

Studiekonferentie 14 januari 1978 
Bijdragen aan Gewesten 

Bureau verkiezingskomité Federatie Socialistische 

Partijen 

Straatsburgreis 15 - 17 januari 1979 

Duitsland Konferentie 11 november 1978 
Diverse kosten 

Verkiezingskasten West-Friesland 

Subsidie 

Diverse kosten 

132 0480296 .HG 

157.943,-
50.000,-

! 112.227,30 
20.000,-

267.651,58 
67.894,13 

107.943.--
122.241,94 
71.732,63 
68.893,59 
61.566,67 
50.000,-
50.290,63 
48.628,37 
47.284,25 
57.725,88 
39.522,77 

.29.155,60 

.22.612,53 

20.963,89 
17.713,47 
16.000,-

15.442,25 
11.248,90 
6.135.33 
5.128,83 

! 1.338.003,54 

! 15.200,-
4.034.38 

! 19.234,38 
============= 
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