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INLEIDING 

De periode oktober 1979 t/m september 1980 heeft vooral in 
het teken gestaan van het verkiezinosprogramma. 
De eerste maanden werd in de afdelingen, met behulp van 
een door de SVP vervaardigde handleiding, gediskussieerd 
over de nota's ekonomie, vrede en veiligheid, emancipatie 
en maatschappelijke strategie. 
In februari startte het partijbestuur met het opstellen 
van het ontwerp-verkiezingsprogramma, dat de naam "Weer
werk" zou krijgen. 
Bij dit werk is het partijbestuur door vele partijgenoten 
geholpen. De financiële werkgroep, die de financiële gevol
gen van allerlei voorstellen berekende en het partijbestuur 
vervolgens adviseerde, bestond -met uitzondering van de 
voorzitter- uit niet-bestuurders. 
De partijbestuurders, die de verschillende hoofdstukken 
schreven en de amenderingen pre-adviseerden, werden bijge
staan door kamerleden en hun medewerkers. 
En de kopgroep, die het geheel koördineerde, stond onder 
leiding van Ed van Thijn. Een kamerlid. 
Genoemd moet ook worden het vele werk, dat medewerkers van 
het partijbureau en vrijwilligers hebben verzet bij het 
sorteren en plakken van de vele amendementen. 
Het partijbestuur mag verantwoordelijk zijn voor het ont
werp~verkiezingsprogramma, het is gelukkig niet in steriel 
isolement tot stand gekomen, maar in overleg met en met 
behulp van vele anderen. 
Om de bedoelingen en mogelijkheden van Weerwerk met zoveel 
mogelijk partijgenoten te bespreken, organiseerde het par
tijbestuur bijeenkomsten met het kader en deskundigen op 
verschillende terreinen. Partijbestuurders hielden vele 
spreekbeurten in gewesten en afdelingen. 

Het verkiezingsprogramma gaf vooral aanleiding tot aktivi
teiten binnen de partij. De dreigende plaatsing van de 
neutronenbom, de aantasting van de sociale uitkeringen, 
het voornemen van de regering twee miljard uit te trekken 
voor nieuwe F-16's, de Troonrede en Miljoenennota, deden de 
partij echter -soms samen met andere partijen- naar buiten 
treden. 
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Gekonstateerd kan worden, dat de Partij van de Arbeid in 
1979-1980 zeer hard gewerkt heeft. De druk op partijgenoten 
als gevolg van de vele aktiviteiten is groot geweest en be
zinning op het werk dat van partijgenoten gevraagd kan wor
den, is nodig. Prioriteiten moeten worden gesteld om zo
veel mogelijk te kunnen profiteren van het werk, dat het 
laatste jaar is verricht en in komende jaren wordt gedaan. 
In de komende jaren lijkt samenwerking met andere partijen 
en organisaties meer dan ooit noodzakelijk. Deze samen
werking vereist, naast bezinning op eigen uitgangspunten 
en middelen, veel overleg en aanwezigheid bij gemeenschap
pelijke aktiviteiten. 
Het afgesloten begrotingsjaar was een jaar waarin we ons 
in het bijzonder hebben beziggehouden met onze plannen en 
mogelijkheden voor de komende 4 jaar. 
Het volgende begrotingsjaar vraagt veel van onze samenwer
king met anderen. Of we regeren of niet, kennis van wat 
anderen beweegt, overtuigingskracht om opgekomen moedeloos
heid weg te nemen en bereidheid tot samenwerking, zijn 
noodzakelijk. 
Inhoudelijk hebben we ons in 1979-80 op die samenwerking 
voorbereid, in de komende jaren kunnen we daar de vruchten 
van plukken. 

WIM VAN VELZEN 
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PARTIJBESTUUR 

SAMENSTELLING 

Op 7 februari 1980 legde Marie-José Grotenhuis het lidmaat
schap van het partijbestuur neer wegens drukke werkzaamhe
den. De eerste opvolger, J.F. Buurmeijer, was niet beschik
baar, waarna P. Reekman het bestuurslidmaatschap aanvaard
de. 
Op 30 september 1980 werd het partijbestuur gevormd door: 
*M.J. van den 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 
G.J. Heyne den Bak 
J. Hocgendoorn 
c. Kerling-Simons 
P. Reekman 

*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. 
Schröder als bestuurslid belast met het werk met de vrouwe
lijke leden de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij. 
Zij hadden een adviserende stem. 
Ingevolge artikel 50 van het huishoudelijk reglement woon
den pg. w. Gortzak als direkteur van de Wiardi Beekman 
Stichting en Rob van Gijzel als vertegenwoordiger van de 
Jonge Socialisten de partijbestuursvergaderingen bij. 
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PORTEFEUILLEVERDELING 

- Organisatie, financiën, 
reglementen 

- S.G.G.P. 
- Aktiewerk 

- Ombudswerk 
- Kampagneaktiviteiten 

- Buitenlandse zaken en 
defensie 

- Progressieve samenwerking: 

- 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 Komitee: 
- Kommissie Partijdemokra

tie 
- Kommissie Omroeppolitiek 

Van Velzen, OUwerkerk, Reuve
kamp, Heyne den Bak, Tromp 
Reuvekamp, OUwerkerk 
O.B., Rottenberg, Van de 
Zandschulp, Hocgendoorn 
Kerling 
Van den Berg, Van Velzen, Van 
der Doef, Heyne den Bak, 
Schröd.er 
Van Traa, Ter Beek, Van der 
Gaast, Tromp, Van den Berg 
D.B., Van der Gaast, Van de 
Zandschulp 
Van Velzen, Rottenberg 
Hoogendoorn, Reuvekamp, Van 
den Berg 
Poppe, Van Velzen, Smulders, 
Hocgendoorn 
Tromp, Peper, Heyne den Bak 
(penningmeester) 
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) 
Van den Berg, Van Velzen, 
Heyne den Bak 
Heyne den Bak, Koopman(geen 
PB-lid) 
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- Kommissie minderheden 
-VARA 

- Intergew.overleg over 
sociaal-ekonomische aan
gelegenheden 

Van Velzen 
Heyne den Bak(lid hoofdbestuur), 
Reuvekamp 

Smulders, Peper (fraktie wijst 
Wöltgens aan) 

- Personeelsaangelegenheden: Reuvekamp, Rottenberg, Van de 
Zandschulp 

- Partijpers Van den Berg, Van der Doef, 
Van Traa 

- Emancipatie-diskussiepro- Schröder, Van der Doef, Van 
der Gaast jekt 

- Kommissie Welzijnswerk 
- PvdA en de Politie 
- Kommissie Aktivering 

vrouwelijke leden 
- PvdA en de "christenen" 
- Huisvestingskommissie 

Buurmeijer(geen PB-lid) 
Reuvekamp 

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

- Latijns-Amerikaanse werk
groep 

Van den Berg, Reckman, 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 
Zeeland 
Noord-Brabant-West 
Noord-Brabant-Oost 
Limburg 
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Van Dijk 
Smulders 
Ter Beek 
Rottenberg 
Van de Zandschulp 
Van der Doef 
Reuvekamp 
Heyne den Bak 
Kerling 
Poppe 
Peper 
Rottenberg 
Hocgendoorn 
Reekman 
Tromp 
Van der Gaast 



HET PARTIJBESTUUR LANGS DE GEWESTEN 

In 1979 heeft het toen nieuwe partijbestuur een kennisma
kingstoernee langs de gewesten gehouden. 
Doel van de gesprekken was het partijbestuur kennis te la
ten nemen van de organisatorische en politieke bijzonder
heden van de verschillende gewesten. 
Daarnaast werden politieke onderwerpen van algemene aard 
besproken en lichtte het partijbestuur het werkplan toe. 
Het was de bedoeling dit in een dergelijke vorm in het ver
slagjaar te herhalen. Dat is gedeeltelijk tot uitvoering 
gekomen. Een kleine delegatie, t.w. (in wisselende samen
stelling) M.v.d.Berg, M.van Traa en w.van Velzen, heeft met 
gewestelijke ledenvergaderingen gediskussieerd in Noord
Holland-Noord, het zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland en 
met Rotterdam, het noordelijke gedeelte van Zuid-Holland 
samen met Den Haag, Gelderland en Friesland. 
Centraal stonden in deze tweede "toernee": de algemene po
litieke situatie, het verkiezingsprogram en de partijpoli
tieke situatie. 

PARTIJSEKRETARIAAT 

SAMENSTELLING 30-9-1980 

Bestuursmedewerkers: 
Bestuursassistente 
Medewerkster bestuursassistente 
Assistent van de sekretaris 

Joke Ruarus 
Margot Gunderman 
Rob van Esseveld 

Medewerker funktionele werkgroepen')Paul Andriessen 
Assistente van de voorzitter Jeltje van Nieuwenbcven 
Sekretaresse van de sekretaris Jenny van Ringen 
Sekretaresse van de internationaal 
sekretaris* 
Sekretaresse van de internationaal 
sekretaris* 

Gina van Tijn-Siegel 
Riet van der Zedde-

Brinkman 
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Voorlichting: 
Hoofd voorlichting 
Assistente hoofd voorlichting 
Redakteur 
Steno-typiste 

Rooie Vrouwen: 
Bestuursassistente 
Stafmedewerkster* 
Administratief medewerkster* 
Emancipatiemedewerkster* 
Emancipatiemedewerkster* 
Steno-typiste* 
Steno-typiste* 

Service-apparaat: 
Beheerder 
Personeelsadministratrice 
Assistent personeelsadm./boekhoudk. 
medewerker* 
Technisch medewerker 
Assistent technisch medewerker* 
Assistent technisch medewerker* 
Hoofd administratie 
Plv. hoofd administratie 
Loonadministrateur/kassier 
Boekhoudkundig medewerker 
Boekhoudkundig ~edewerkster 
Boekhoudkundig medewerkster* 
Koördinator ledenadministratie 
Medewerkster ledenadministratie 
Medewerkster ledenadministratie 
Medewerker ledenadministratie 
Medewerkster ledenadministratie 
Medewerkster ledenadministratie 

(jaarkontrakt) 
Hoofd huisdrukkerij 
Plv.hoofd huisdrukkerij 
Composer-typiste 
Offsetdrukker* 
Offsetdrukker 
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Kees Bode 
Joop Rikkelman 
Oebele de Jong 
Line Vijlbrief 

Alie Slagt 
Marije Kweekel 
Lina Neetens 
Joke van Beek 
Margreet Hagens 
Margreet Strijbosch 
Mireille van Wageningen 

Piet Knollema 
Greet ten Cate 

Frits Scholten 
Johan Smitz 
vakature 
Eddy van Schagen 
Harry Veen 
Willem Harlaar 
Lee van Lierop 
Bert Va'Ql 
Tine van Wakeren 
Marjan Hurks 
Wouter Wolterbeek 
Ada Brandsma 
Karin Piek 
Jan Smid 
Lida van der Voorst 

Marjo Weterings 
Rinus van der Meulen 
Henk Brinkman 
Maaike Rittershaus 
Richard Vries 
Frank Halsema 



Assistent offsetdrukker 
Medewerkster interne en externe 
post* 
Hoofd sekretarie 
Medewerkster sekretarie 
Medewerkster sekretarie 
Medewerkster sekretarie 
Medewerkster archief* 
Telefoniste* 
Telefoniste* 

* = parttime 

Henk Stijl 

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

')=medewerker in het kader van tewerkstelling dienstweige
raars 

PERSONEELSVERLOOP 

Ook in het afgelopen boekjaar was het personeelsverloop 
gering. Sekretarie-medewerkster Ria Löwer verliet het par
tijsekretariaat wegens een verhuizing naar Brabant, assis
tent technisch medewerker Bert van Baar zocht de studie
boeken weer op, Hanna Piek -stenotypiste bij de Rooie 
Vrouwen- nam ontslag o.a. omdat binnen de organisatie on
voldoende mogelijkheden bestonden om tot verdere ontplooi
ing te komen en aan het dienstverband met offsetdrukker 
Ton de Greef kwam een eind, nadat was gebleken dat een 
ernstig verstoorde relatie tussen hem en de overige mede
werkers van de huisdrukkerij niet viel te herstellen. 
Twee van de vier hierdoor ontstane vakatures waren per 30 
september 1980 weer vervuld. Hiervoor kwamen in dienst 
Margreet Strijbosch bij de Rooie Vrouwen en Henk Stijl bij 
de huisdrukkerij. 
Door een extra subsidie was het mogelijk bij de Rooie Vrou
wen een extra parttime-stenotypiste aan te trekken, hier
voor kwam Mireille van Wageningen in dienst. 
In de loop van het afgelopen boekjaar werd de technische 
dienst versterkt met een parttime medewerker. In deze funk
tie werd Eddy van Schagen aangesteld, die al enige keren 
tijdelijk in dienst van de partij had gewerkt als chauffeur. 
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OVERLEG TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER 

Ook in de afgelopen verslagperiode vond regelmatig overleg 
plaats tussen de partijsekretaris als werkgever en de per
soneelsraad. Naast dagelijkse zaken prijkten nu ook weer 
de volgende punten één of meer keren op de agenda: 
1. huisvesting 
2. pensioenvoorzieningen 
3. organisatie partijbureau 

Ad.l: 
Met de personeelsraad werdeen 'procedure herhuisvesting 
partijbureau" opgesteld, aan de hand waarvan de verdeling 
en inrichting van het nieuwe partijbureau heeft plaatsge
vonden. 

Ad.2: 
Het overleg met de verzekeringsmaatschappij De Centrale 
heeft nog niet tot een andere pensioenregeling geleid. 
Hoewel er enkele keren overleg op diverse niveau's is ge
weest over de invoering van een regeling, gebaseerd op het 
levensjarenbeginsel, is De Centrale nog niet in staat ge
weest de informatie te geven die noodzakelijk is om tot 
een verantwoorde beslissing te komen. 

Ad.3: 
In het vorige verslag is gewag gemaakt van de wens de 
struktuur van het partijbureau nog eens door te lichten. 
Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd. OVer de 
noodzaak en het nut van een dergelijke doorlichting en de 
wijze waarop dit dient te geschieden lopen de opvattingen 
uiteen. In het verslagjaar zijn gesprekken ov€r dit 
onderwerp overigens minder frekwent geweest door de ver
huizing en de bezinning binnen de personeelsleden over o.a. 
dit onderwerp en het eigen funktioneren. 

OVERWERK 

Medewerkers, die op fulltime-basis een bruto-jaarsalaris 
hebben dat minder dan of gelijk is aan het maximum van sa
larisgroep III (per 30-9-1980: f 30.722,-) ontvangen 50% 
van het uurloon extra voor overwerk op normale dagen en 
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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 
ontvangen deze medewerkers een extra verlofdag (met een 
maximum van 10 per jaar) of een onkostenvergoeding die, 
hangendedeonderhandelingen 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. 
Per 1 mei 1980 is deze regeling vervangen door de volgende: 
OVerwerk op werkdagen 
I, De vergoeding voor overwerk bedraagt 150% en vindt 

plaats in vrije tijd of geld ter keuze aan de werk
nemer - voor zover hieronder niet anders bepaald -
met dien verstande dat: 
1. Hij/zij niet meer dan 10 vrije dagen buiten de 

normale vakantie- en snipperdagen per kalenderjaar 
kan opnemen. Daarna is hij/zij verplicht de ver
goeding in geld te nemen; 

2. Hij/zij niet meer dan de tegenwaarde van 10 vrije 
dagen per kalenderjaar in geld kan opnemen. 
Daarna is hij/zij verplicht de vergoeding in vrije 
tijd te nemen; 

3. Indien de werknemer boven de 20 overwerkdagen per 
jaar komt, is hij/zij verplicht de vergoeding in 
geld te nemen. 

II. Hoofden van afdelingen en medewerkers, in wier funk
tiewaardering rekening is gehouden met onregelmatig 
werk, dienen met gebruikmaking van de regeling "Glij
dende werktijden", opgenomen in bijlage II behorende 
bij deze CAO, hun werktijd zo in te richten, dat zij 
de 38~ uur per week niet overschrijden. Als ondanks 
toepassing van deze regeling de 38~ uur per week 
noodzakelijk wordt overschreden, geldt het vermelde 
onder bovenstaand lid I. 
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OVerwerk op zaterdag/zondag en op de overige in artikel 1 
lid d van de CAO genoemde vrije dagen 
I Voor overwerk per dagdeel (= 4 uur) of een gedeelte 

daarvan op zaterdag/zondag bedraagt de vergoeding: 
een dagdeel vrij. Indien de in bovenstaand lid I ge
noemde 10 dagen zijn bereikt, wordt een financiële 
vergoeding van 200% gegeven. 

II. Voor overwerk per dagdeel (= 4 uur) of een gedeelte 
daarvan op de overige in artikel I lid d van deze CAO 
genoemde vrije dagen: twee dagdelen vrij. Indien de 
in het eerste lid I genoemde 10 dagen zijn bereikt, 
wordt een financiële vergoeding van.300% gegeven. 

Door het invoeren van de nieuwe regeling is niet meer aan 
te geven, hoeveel overwerk werd vergoed voor partijraden, 
R.ooie Vrouwendagen e.d. Totaal werd in de verslagperiode 
aan overwerk u:i.tbetaald f 43.300,15 en werden 135 extra 
vrije dagen toegekend (vorig jaar 114). 

Aan tijdelijke krachten werd uitgegeven f 131.979,51 
Voor 1.027~ ziektedagen werd aan ziekengeld 

Meer uitgegeven 
ontvangen f 84.255,48 

.;_,--4-:-:7=-.-=7:-:2:-:4~,-=o-=-3 

In totaal werd zodoende over het afgelopen boekjaar aan 
overwerk en tijdelijke krachten uitgegeven: 
overwerk f 43.300,15 (f 52.463,48) 
sociale lasten f 10.825,04 (f 10.492,70) 
extra uitleenkrachten f 47.724,03 (f 66.263,32) 

f 101.849,22 (f 129.219,50) 

Tussen haakjes zijn geplaatst de cijfers van het voorgaande 
boekjaar. 

HUISVESTING 

De aan het einde van de vorige verslagperiode gekochte 
panden aan de Nicelaas Witsenkade en Nicelaas Witsenstraat 
werden begin mei 1980 betrokken. 
Voor het zo ver was moest er nog het nodige worden gedaan 
om de gezamenlijke panden geschikt te maken als partij
bureau. 
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In overleg met WBS, SVP, EVS, JS en de personeelsraad zijn 
de ruimtes verdeeld. 
Op 7 mei 1980 werd met de verhuizing een begin gemaakt en 
op 9 mei waren alle spullen overgebracht naar de nieuwe 
vestiging. 
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SOCIAAL JAARVERSLAG 

INLEIDING 

De doelstelling van het personeelsbeleid van de partij en 
haar neveninstellingen is in artikel 1 van de nota perso
neelsbeleid als volgt omschreven: 
"Het personeelsbeleid van de Partij van de Arbeid stelt 
zich ten doel, met inachtneming van de eis van een goede 
funktionering van het partijsekretariaat en daardoor van 
de partijorganisatie: 
a. de bevordering van de individuele ontplooiing en ont

wikkeling van de medewerkers; 
b. het tot stand brengen en behouden van goede samenwer-

kingsrelaties. 
Met deze doelstelling voor ogen is ook in de afgelopen 
periode getracht om dat personeelsbeleid zo goed mogelijk 
gestalte te geven. 

BELANGRIJKE ELEMENTEN UIT DE CAO 

Met de Dienstenbond FNV is een Kollektieve Arbeidsovereen
komst geslClten voor het personeel, dat in dienst is van de 
partij of één van haar neveninstelljngen. 
Naast de algemeen aanvaarde zaken zijn daarin de volgende 
meer opvallende regels overeengekomen: 
a. Werktijd oudere werknemers 
b. OVerwerkregeling 
c. Vakantiedagen oudere werknemers 
d. Buitengewoon verlof 
e. Voorbereiding op pensionering. 

Ad. a: 
voor oudere werknemers met een volledige werkweek (38~ uur) 
geldt een werktijdverkorting van ~ uur per dag of 2~ uur 
per week voor elk jaar dat men ouder is dan 59. 

Ad. b: 
Voor overwerk bedraagt de vergoeding op werkdagen 150% en 
deze vindt plaats in vrije tijd of geld. OVerwerk op zater
dagen wordt in principe alleen in vrije tijd vergoed, 
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tenzij betrokkene d.m.v. overwerk meer dan 10 extra vr~Je 
dagen zou krijgen. In dat geval wordt overwerk op zaterdag 
in geld vergoed. 

Ad. c: 
Medewerkers in dienst van de partij hebben recht op 28 
vrije dagen per jaar. 
Medewerkers van 55 jaar hebben recht op één extra vakan
tiedag, ieder daarop v~lgend jaar, tot het bereiken der 
60-jarige leeftijd, oplopend met één dag. 

Ad. d: 
Naast buitengewoon verlof, dat wordt gegeven voor huwelijks
voltrekkingen, geboorten en overlijden in de familiekring, 
heeft een medewerker recht op een vrije dag bij ziekte van 
een huisgenoot, waarbij de aanwezigheid van de medewerker 
dringend vereist is teneinde de noodzakelijke voorzieningen 
te kunnen treffen, gedurende één dag. Mocht voor dit laat
ste meer verlof noodzakelijk zijn, dan zal dat in overleg 
tussen werkgever en werknemer geregeld worden. 
In het kader van deze buitengewoon verlof-regelingen worden 
met echtgenoot of echtgenote gelijkgesteld: 
kostwinners en ongehuwden, die zich kennelijk blijvend heb
ben gevestigd in een leef-/woonsituatie,· welke verge
lijkbaar is met die van gehuwden, voorzover de werknemer 
dienaangaande op een eerder tijdstip daarvan melding heeft 
gedaan aan de werkgever. Voorts is er een buitengewoon ver
lofregeling voor scholing, vorming of studie. 

Ad. e: 
Ter voorbereiding op de pensionering wordt de werknemer in 
de gelegenheid gesteld gedurende de laatste 3 jaar voor 
zijn pensionering in totaal 15 extra vrije dagen verlof op 
te nemen voor het bijwonen van kursussen. De kosten voor 
deelname van betrokkene en zijn levenspartner aan deze kur
sussen zijn voor rekening van de werkgever. 

Enige van bovengenoemde regelingen maakten reeds aan het 
begin van de verslagperiode· deel uit van de CAO, maar z~]n 
volledigheidshalve opgenomen. Andere regelingen (zoals b.v. 
de overwerkregeling) kwamen gedurende de verslagperiode 
tot stand. 
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DEELTIJDARBEID 

waar personeel daarom verzocht heeft, is toestemming ver
leend tot het inkorten van de werktijd. De daardoor vrij
gekomen tijd is benut om nieuwe arbeidsplaatsen te schep
pen. De resultaten daarvan liggen echter in het volgende 
verslagjaar. Bovendien is bij vakatures steeds gelegenheid 
tot solliciteren gegeven aan hen, die in deeltijd willen 
werken. 
Hoewel van de bezoldigde bestuurders geen verzoeken zijn 
binnengekomen, verdient dit onderwerp aandacht, daar de 
leden van de partijraad om een standpunt hebben gevraagd. 
Het partijbestuur meent, dat deeltijd voor de bezoldigde 
bestuurders zeer bezwaarlijk is. De verantwoordelijkheden 
binnen de funkties zijn niet te scheiden zonder zéér veel 
koördinerend overleg dat de effekten in tijd teniet zal 
doen. 
Het aantal bezoldigde bestuurders zal er in feite door 
toenemen, dus ook de omvang van het dagelijks bestuur. 
Bovendien bestaan er onvoldoende mogelijkheden om te waar
borgen dat te bereiken, wat met zo'n maatregel wordt be
oogd: het terugdringen van de werktijd per individu. 
Door de veelheid van werkzaamheden zal deeltijd in de prak
tijk leiden tot meer full-timers. 
Het feit, dat veel werk in de avonduren moet worden ver
richt en overleg en verwerking overdag plaatsvinden, maakt 
terugdringen tot een normale dagtaak al moeilijk. 
Pogingen daartoe kunnen o.i. het best worden gedaan door 
delegatie van werkzaamheden aan medewerkers onder verant
woordelijkheid van een bezoldigde bestuurder of het dage
lijks bestuur. 

MEDEZEGGENSCHAP 

OVereenkomstig de nota personeelsbeleid zijn ook in het af
gelopen jaar de medewerkers betrokken geweest bij het op
stellen van een begroting. Een personeelswerkgroep ontvangt 
voorts alle stukken m.b.t. de partijfinanciën. Eén van hen 
woont meestal de vergaderingen van de financiële kommissie 
van de partij bij. Voorts heeft het partijbestuur de in
stemming nodig van de personeelsraad t.a.v. besluitvorming 
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in de bedrijfsorganisatie. Met de personeelsraad is terza
ke gedurende de verslagperiode zonodig overleg gevoerd. 
Verslagen van het tweemaandelijks overleg tussen de werk
gever en de personeelsraad - door beide goedgekeurd -
worden onder de medewerkers verspreid. 

MEDISCHE BEGELEIDING EN ZIEKTEVERZUIM 

Medewerkers, in dienst van de partij of haar neveninstel
lingen, ondergaan periodiek een geneeskundig onderzoek bij 
de medische dienst van de KLM. 
Medewerkers, jonger dan 30 jaar, eens per drie jaar; 
tussen 30 en 40 jaar eens per twee jaar; 
ouder dan 40 jaar eens per jaar. 
Medewerkers, jonger dan 40 jaar, kunnen desgewenst voor 
een jaarlijks onderzoek in aanmerking komen. 
Op grond van bovengenoemde regeling werden in de verslag
periode 4S medewerkers onderzocht, van wie 10 een verwij
zing kregen naar hun huisarts. 
De veiligheidsafdeling van de medische dienst is betrokken 
geweest bij de verbouw van het nieuwe partijbureau. Voorts 
hebben de medewerkers van de ledenadministratie i.v.m. de 
inbedrijfstelling van beeldschermen bij de medische dienst 
een ogentest ondergaan, welke voorlopig periodiek zal wor
den herhaald. Eén van de medewerkers kreeg het advies een 
bril te gaan dragen. 

Mede veroorzaakt door enkele vrij langdurige zieken bij de 
medewerkers bestuur, de personeelsadministratie, de sekre
tarie en de Rooie Vrouwen steeg het aantal ziektedagen van 
860 in het voorgaande boekjaar tot 1027~ in 1979-1980. 
Deze aantallen voor de neveninstellingen waren 
107 in 1979 en 177 in 1980, als volgt gespecificeerd: 
EVS 84 dagen 
SVP 31 dagen 
JS S dagen 
WBS SS dagen 
SGGP 2 dagen 

177 dagen 
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De aangetrokken uitleenkrachten waren als volgt verdeeld: 
WBS 171 uren voor f 2.693,--
EVS 32 uren voor f 555,12 
SVP 80~ uren voor f 1.876,71 

283~ uren voor f 5.124,83 

KONFLIKTEN 

Gedurende de verslagperiode werd de werkgever gekonfron
teerd met twee min of meer ernstige konflikten. Beide deqen 
zich vrijwel gelijktijdig voor in de eerste maanden van de 
verslagperiode. 
Het ene konflikt speelde zich af op de huisdrukkerij, waar 
de medewerkers in oktober 1979 te kennen gaven niet langer 
te willen en kunnen samenwerken met één van hen. Ondanks 
pogingen het konflikt op te lossen, waarbij ook de perso
neelsraad enkele initiatieven ontwikkelde, lukte het niet 
een redelijke oplossing te vinden. Dat leidde er toe, dat 
betrokken medewerker het partijbureau in de loop van 1980 
heeft verlaten. 
Het andere konflikt speelde zich af op de sekretarie. Op 
deze afdeling bleken ernstige bezwaren te bestaan tegen 
het funktioneren van het hoofd van de afdeling. Na een 
aantal gesprekken kwam de afdeling zonder aanwezigheid van 
mensen buiten de afdeling tot de konklusie, dat er voldoen
de basis aanwezig was gezamenlijk verder te gaan. Gevolg 
van het konflikt was, dat één van de medewerkers van de 
afdeling werd benoemd tot plaatsvervangend hoofd. Betrok
kene bleek daarmee later toch niet zo gelukkig. Gebruik
makend van een ontstane vakature werden aan het eind van 
de verslagperiode sollicitanten opgeroepen voor de funktie 
"plaatsvervangend hoofd van de sekretarie". 

OVERLEGSTRUKTUREN 

Binnen het partijbureau funktieneerden in dit verslagjaar 
twee belangrijke overleg-organen: 
-het C.O.G. (=Coördinerend Overleg Geledingen), waarin de 

vertegenwoordigers van de verschillende geledingen elkaar 
informeren over hun werkzaamheden, tot koördinatie 
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trachten te komen en tot overeenstemming over zaken in 
het. partijbureau, die voor allen van belang zijn; 

- de personeelsraad, die het gehele personeel vertegenwoor
digt in het overleg met de werkgever over onderwerpen 
- buiten de CAO - die voor het personeel van belang zijn. 

Het COG heeft een belangrijke funktie, maar het belang zal 
in de toekomst - meer dan voorheen - waarschijnlijk vooral 
gezocht moeten worden in de planning van aktiviteiten en de 
kontrole daarop. 
De personeelsraad heeft in het verslagjaar belangrijke 
diensten verricht bij het "bemiddelen" tussen werknemers en 
werkgever en het samen met de werkgever oplossen van kon
flikten of het beoordelen van door de werkgever aangedragen 
voorstellen. 

PENSIOENVOORZIENINGEN 

Tijdens de verslagperiode vond overleg plaats tussen de vak
bond en de verzekeringsmaatschappij "De Centrale" over een 
mogelijke omschakeling van de thans toegepaste Pensioenre
geling op het dienstjarenprincipe naar een regeling op 
grond van het levensjarenbeginsel, waarin dan tevens een 
weduwnaarspensioen zou zijn opgenomen. Deze voor buiten
staanders vrij ingewikkelde en technische operatie kwam 
moeizaam op gang, doordat De Centrale niet voldoende 
kapaciteit kon vrijmaken om de nodige informatie snel te 
verstrekken. 

INVESTERINGEN 

Zoals uit het financieel verslag blijkt is er in de verslag
periode flink in het partijbureau geinvesteerd. In de eer
ste plaats is veel van het oude en versleten kantoormeubi
lair tijdens de verhuizing vervangen. In de tweede plaats 
is een gedeelte van de apparatuur op de huisdrukkerij ver
vangen. Het merendeel hiervan had eigenlijk al eerder ver
vangen moeten worden maar, in de wetenschap dat een ver
huizing voor de deur stond, is hiermee gewacht. 
Een belangrijke overweging bij de investering in de huis
drukkerij was voorts, dat de vele informatie vanuit de 
Witsenkade aan de partij beter gebundeld kon worden in 
een periodiek te laten verschijnen mededelingenblad. 
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OPLEIDINGEN 

Enkele medewerkers op de ledenadministratie volgden op kos
ten van de partij een automatiseringskursus ter voorberei
ding op de omschakeling naar beeldschermverwerking van de 
ledenadministratie. Teneinde hun vakbekwaamheid te verhogen 
volgden enkele medewerkers op de huisdrukkerij kursussen 
reprografie, offsetdrukken en het maken van layouts. 
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LEDENADMINISTRATIE 

Het ledental liep in het afgelopen boekjaar met 5.593 leden 
terug. Evenals voorgaande jaren moesten ongeveer 10.000 le
den worden afgevoerd.Werden daartegenover in 1977-1978 nog 
20.933 en in 1978-1979 nog 7.722 nieuwe leden ingeschreven, 
in de verslagperiode bleef dit aantal steken op 4.578. 
In geen enkel gewest werd ledenwinst geboekt. Het grootste 
verlies trad op in de grote steden. 

OVERZICHT LEDENVERLOOP BOEKJAAR 1979-1980 

Gewest: 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 9766 314 664 - 3 9413 - 353 - 3,6 
Groningen 8723 306 669 - 61 8299 - 424 - 4,9 
Drente 6517 275 413 + 12 6391 - 126 - 1,9 
OVerijssel 8031 294 567 + 37 7795 - 236 - 2,9 
Gelderland 12521 475 1149 + 39 11886 - 635 - 5,1 
Utrecht 7092 275 550 - 24 6793 - 299 - 4,2 
Nrd.Holland Nrd. 8694 251 658 + 22 8309 - 385 - 4,4 
Nrd.Holland Zd. 7491 232 606 - 31 7086 - 405 - 5,4 
Zuid Holland. 18537 636 1543 + 27 17657 - 880 - 4,7 
Zeeland 3172 129 290 + 3 3014 - 158 - 5,0 
Nrd.Brabant-w. 3548 283 438 - 39 3354 - 194 - 5,5 
Nrd.Brabant-0. 3789 268 412 + 25 3670 - 119- 3,1 
Limburg 2990 240 377 + 9 2862 - 128 - 4,3 
Amsterdam 8404 298 841 - 94 7767 - 637 - 7,6 
Rotterdam 4967 168 431 - 46 4658 - 309 - 6,2 
Den Haag 4050 130 433 - 15 3732 - 318 - 7,9 
Adres tijd. on-

89 113 +119 95 + 6 + 6,7 bekend 
Algemene leden 141 4 17 + 20 148 + 7 + 5,0 
Totaal 118522 4578 10171 -- 112929 - 5593 - 4,7 

1) ledenstand per 30-9-1979 
2) ingeschreven nieuwe leden 
3) afgevoerde leden 
4) verhuiswinst of -verlies 
5) ledenstand per 30-9-1980 
6) winst of verlies 
7) winst of verlies in % 
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"' LEDENSTAND PER GEWEST PER KWARTAAL BOEKJAAR ]979-]980 
"'" . 

Gewest: 30-9-79 31-12-79 31-3-80 30-6-80 30-9-80 

Friesland 9766 9663 9609 9488 9413 
Groningen 8723 8581 8492 8426 8299 
Drente 6517 6481 6490 6454 6391 
OVerijssel 8031 7925 7890 7841 7795 
Gelderland 12521 12347 12145 12030 11886 
Utrecht 7092 7022 6925 6846 6793 
Nrd.Holland Noord 8694 8601 8514 8402 8309 
Nrd.Holland Zuid 7491 7360 7276 7166 7086 
Zuid Holland 18537 18274 18055 17847 17657 
Zeeland 3172 3128 3117 3075 3014 
Nrd.Brabant West 3548 3517 3483 3423 3354 
Nrd.Brabant Oost 3789 3769 3739 3722 3670 
Limburg 2990 2961 2926 2892 2862 
Amsterdam 8404 8224 8065 7924 7767 
Rotterdam 4967 4876 4808 4735 4658 
Den Haag 4050 3934 3853 3792 3732 
Adres tijd.onbekend 89 137 96 110 95 
Algemene leden 141 142 155 156 148 

Totaal 118522 116942 115638 114329 112929 



. 
BETALINGSWIJZE PER GEWEST U"l 

N 

automatische acceptgiro kwitanties 
inkasso in % in % in % 

Gewest: 30-9-79 30-9-80 30-9-79 30-9-80 30-9-79 30-9-80 

Friesland 65.5 66.0 31.6 31.5 2.9 2.5 
Groningen 59.1 59.6 37.9 37.6 3.0 2.8 
Drente 60.0 61.1 35.1 34.6 4.9 4.3 
OVerijssel 66.7 67.1 31.5 31.5 1.8 1.4 
Gelderland 62.4 63.7 34.6 34.3 3.0 2.0 
Utrecht 62.0 62.3 37.0 36.8 1.0 0.9 
Nrd.Holland Noord 59.3 59.6 38.5 38.6 2.2 1.8 
Nrd.Holland Zuid 60.4 60.4 38.0 38.3 1.6 1.3 
Zuid Holland 61.9 62.5 34.9 34.6 3.2 2.9 
Zeeland 63.6 64.7 33.9 32.9 2.5 2.4 
Nrd.Brabant West 57.5 58.5 41.8 40.9 0.7 0.7 
Nrd.~rabant Oost 58.5 58.6 41.2 41.1 0.3 0.3 
Limburg 56.7 57.8 42.9 41.8 0.4 0.3 
Amsterdam 69.4 69.7 30.1 29.8 0.5 0.5 
Rotterdam 69.0 69.6 29.3 28.9 1.7 1.5 
Den Haag 64.8 66.5 33.9 32.6 1.3 0.9 
Algemene leden 67.1 68.2 32.9 31.8 

Totaal 62.5 63.2 35.2 34.9 2.3 1.9 



VOORLICHTING 

ALGEMENE REDAKTIE PARTIJPERS 

Minder frekwent dan voorheen kwam de algemene redaktie van 
de partijpers bijeen. In dit verenigingsjaar bestond een 
vrij stabiele positie van de partijpers (PartijKrant en 
Roos in de Vuist) , die echter wel aanleiding gaf tot bezin
ning op de bestaande struktuur van de partijpers. 
Mede in het kader van de Nota voorlichtingsbeleid die werd 
samengesteld, vond aan het eind van het verenigingsjaar een 
vergadering plaats van de algemene redaktie over de plaats 
en het funktioneren van de partijpers in het kader van het 
voorlichtings- en informatiebeleid van de partij als geheel. 
Na de mogelijkheden daartoe te hebben doorgesproken, werden 
aan de partijraad van september voorstellen gedaan, ten
einde de partijpers op een nieuwe leest te schoeien. 
Daarbij werd uitgegaan van de oorspronkelijke verschijnings
vorm van de partijbladen (dit jaar 7 PartijKranten van 8 
pagina's gratis naar alle leden en 20 afleveringen van Voor
waarts van gemiddeld 32 pagina's voor een abonnementsprijs 
van f 41,--). Door integratie van beide bladen, het verho~ 
gen van de journalistieke kwaliteit en het drastisch verla
gen van qe abonnementsprijs wordt gericht op een groter be
reik binnen de partij van het voorlichtings- en informatie
beleid, waarbij de partijpers op basis van de redaktiesta
tuten een eigen plaats heeft te vervullen. 

PARTIJKRANT 

Min of meer als vooruitloper op de situatie waarin de par
tijpers in het verenigingsjaar 1980-1981 werkzaam is, ver
gaderden de redakties van PK en Roos in de Vuist in dit 
verenigingsjaar reeds geïntegreerd. Zulks teneinde de publi
katies zoveel mogelijk onderling af te stemmen. 
In het kader van de PK verschenen in het voorjaar van 1980 
een vijftal afleveringen van Voorwaarts, een blad dat spe
ciaal samengesteld werd en verscheen ten behoeve van de 
informatiekampanje die de partij op dat moment voerde om 
kracht bij te zetten aan het werk, dat onze Tweede Kamer
fraktie in de oppositie verricht. 
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ROOS IN DE VUIST 

Het opinieblad van de partij, Roos in de Vuist, verscheen 
dit verenigingsjaar 20 maal, voor de abonnementsprijs van 
f 41,--. In het raam van de kostendekkende exploitatie die 
het blad dient te hebben, was het een moeilijk jaar voor 
de redaktie. De terugloop van het ledental van de partij 
werkte ook door in het abonnementental van Roos in de 
Vuist. De middelen raakten daardoor beperkter, waardoor de 
mogelijkheden om het blad op een afdoende kwalitatief peil 
te houden, eveneens beperkter werden. 
De vrees van de redaktie dat, door het uittreden/ontkoppe
len van het SGGP-gedeelte uit Roos in de Vuist en het over
gaan tot de uitgave van een zelfstandig blad Lokaal Bestuur 
het abonnementenaantal zeer aanzienlijk terug zou lopen, 
werd niet bewaarheid. Werving maakte althans een belangrijk 
deel van het door de uittreding verloren aantal abonnees 
goed. 

RADIOUITZENDINGEN 

In de de partij ter beschikking staande zendtijd voor poli
tieke partijen op de radio, werd een groot aantal program
ma's samengesteld. De informatie die wordt geboden is steeds 
zoveel mogelijk gericht op het wekken van interesse bij de 
luisteraars voor de PvdA. 
De uitzendingen vinden iedere twee weken plaats op Hilversum 
II, van 18.50 tot 19.00 uur. Het vinden van een'ander tijd
stip voor deze uitzendingen, dat met name niet ligt op het 
moment dat de TV-uitzendingen in Nederland aanvangen, iseen 
punt van voortdurend gesprek met de Regeringskommissaris 
voor de omroep en heeft in dit jaar niet tot resultaten ge
leid. 

TV-UITZENDINGEN 

De voor de partij beschikbare zendtijd politieke partijen 
op televisie werd eveneens gebruikt voor het wekken van de 
interesse van zoveel mogelijk kijkers voor de PvdA. 
De nadruk ligt hierbij tevens op het werven van nieuwe leden. 
De uitzendingen sluiten daarom veelal ook zoveel mogelijk 
bij de aktualiteit aan. 
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De resultaten, nieuwe leden, wisselen vaak. Het effekt er
van wordt weliswaar voor een groot deel bepaald door het
geen van de partij kan worden overgebracht in een bepaalde 
aktuele situatie, het effekt is vaak aanzienlijk hoger in
dien de uitzending plaatsvindt vlak voor of in de pauze van 
een voetbalwedstrijd. 
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KOMMISSIES 

AKTIVERING VROUWELIJKE LEDEN 

De kommissie bestond in de verslagperiode uit T. Dekkinga 
(voorzitter), J. Hoogendoorn, L. Janssen, A. Kosto, H. van 
Leeuwen, M. Leyenaar, E. Schenk, w. van Velzen, R. Weeda 
(sekretaris) en G. Werkman. Zij is vier keer bijeen ge
weest, waarvan één keer met vertegenwoordigers uit de ge
westen. 
Na twee jaar funktioneren is de kommissie op een punt aan
geland, dat zij een poging doet om de balans op te maken. 
Eén van de belangrijkste en tastbare resultaten is, dat een 
map met diverse artikelen en handreikingen drukklaar is. 
De kommissie heeft echter, terugkijkend op het afgelopen 
jaar, ook een groot aantal twijfels t.a.v. haar funktioneren 
en het nuttig effekt daarvan. Na een moeizame start heeft 
zij een tijd goed gefunktioneerd, maar de laatste maanden 
is dat minder geworden. Enerzijds, doordat een aantal men
sen (om persoonlijke redenen) afhaakte, anderzijds doordat 
ook de kommissie steeds meer vraagtekens is gaan zetten bij 
het nuttig effekt. 
Het doel van deze kommissie, meer vrouwen betrekken bij de 
politiek en meer vrouwen aktief doen deelnemen aan partij
organen en vertegenwoordigende lichamen, is nog steeds niet 
bereikt. En hoewel ook de kommissie zich realiseert, dat 
dat niet te verwezenlijken is binnen twee jaar en zij zich 
dat ook nooit ten doel heeft gesteld, had zij toch verwacht 
dat er een aantal kleine stappen in die richting gezet zou 
kunnen worden. Dat is helaas niet zo. Het doel op zich is 
en blijft zeer belangrijk, maar de weg waarlangs dit doel 
bereikt moet worden staat voor de kommissie steeds meer ter 
diskussie. 
Al werkend heeft zij een aantal knelpunten gesignaleerd: 
- De geringe betrokkenheid van gewestelijke besturen; 

Het afnemend enthousiasme van vrouwen aktief deel te ne
men aan de politiek op diverse niveau's. Kennelijk omdat 
het politiekefunktionerenniet voldoet aan hun verwach
tingen. 
Een afnemend enthousiasme bij vrouwen, die lijkt te ont
staan omdat er weinig resultaten voor de vrouwenbeweging 
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te behalen zijn, maar daarentegen wel erg veel energie 
wordt gevraagd. 

Een landelijke kommissie kan niet funktioneren als de voor
waarden ontbreken. De partij zelf zal ook hard moeten wer
ken aan de verbetering van het."werkklimaat" binnen de poli
tiek en open moeten staan voor kandidaten, die het wellicht 
een beetje anders willen doen om het werken voor grotere 
groepen leden in de partij aantrekkelijker te maken. 
Zoekend naar de belemmeringen voor vrouwen om aan de poli
tiek deel te nemen, stuit de kommissie op een aantal punten 
(vooral m.b.t. het funktioneren van de partij), dat niet al
leen voor vrouwen geldt. De partij is hard aan een kritisch 
zelfonderzoek toe. Voor vrouwen geldt echter, dat er nog 
extra drempels zijn. Drempels, die veroorzaaktenbepaald 
worden door de positie van de vrouw in deze maatschappij. 
Dat betekent, dat de partij naar vrouwen toe een dubbele 
taak heeft. Het gaat er niet alleen om, dat de 25%-regeling 
in de praktijk wordt uitgevoerd, maar het betekent ook dat 
de partij letterlijk en figuurlijk aan vrouwen de ruimte 
biedt om te funktioneren. 
En dan is het opnemen van een specifieke taak in het huis
houdelijk reglement voor de gewesten en het instellen van 
een landelijke kommissie ter ondersteuning niet voldoende 
om het gestelde doel te bereiken. Er moet een draagvlak 
zijn in de partij. om de veranderingen te bewerkstelligen 
en dat betekent dan, dat het te realiseren doel niet alleen 
door vrouwen, maar ook door mannen gedragen moet worden. 
Deze ervaringen zijn voor de kommissie aanleiding om op 
korte termijn gesprekken aan te gaan met de betrokken orga
nen over de wijze, waarop in de partij meer aandacht kan/ 
zou moeten worden gegeven aan de aktivering van vrouwelijke 
leden. 

BEROEPSKOMMISSIE 

Vanaf 18 april 1979 bestaat de beroepskommissie uit J.A.W. 
Burger, H. Verwey-Jonker en T. Pauka. Op die datum werden 
tot plaatsvervanger gekozen de partijgenoten P. Mug, G.J.P. 
Cammelbeeck en G.E. Langemeijer. 
In de verslagperiode heeft de kommissie twee zaken te behan
delen gekregen. 
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In de vorige periode sprak het partijbestuur het royement 
uit over drie Groningse Statenleden. Dit royement werd in 
beroep door de kommissie bevestigd. 
In de zomer van 1980 werd het beroep behandeld van twee 
Hilversumse raadsleden. Hun door de ledenvergadering uitge
sproken royement werd door de kommissie nietig verklaard. 
In de laatste zaak heeft pg. Cammelbeeck het kommissielid 
Pauka vervangen. 

EVALUATIE KONGRESPROCEDURE 

Voortvloeiend uit een uitspraak, gedaan tijdens het 16e 
partijkongres op 13, 14 en 15 oktober 1977, is de kommissie 
Evaluatie Kongresprocedure ingesteld. Deze kommissie heeft 
de taak alle aspekten rond de begeleiding en voorbereiding 
van het verkiezingsprogram, alsmede de besluitvorming daar
over op plaatselijk en landelijk niveau te evalueren. 
De kommissie is dusdanig samengesteld, dat zowel basis als 
top erin vertegenwoordigd zijn. 

Ondanks verwoede pogingen met enige regelmaat te vergaderen 
is het de kommissie in de verslagperiode slechts twee maal 
gelukt bij elkaar te komen. In de eerste vergadering op 24 
januari 1980 koos zij uit haar midden Wim van Velzen tot 
voorzitter. Tijdens de vergadering zijn er afspraken over 
de werkwijze gemaakt. De tweede vergadering (met een zeer 
geringe opkomst) werd op 11 september 1980 gehouden. 

Gebleken is dat, vanwege de drukke werkzaamheden rond het ver
kiezingsprogram en -kongres, het vrij moeilijk is 
ringen van deze kommissie gedegen voor te bereiden. 
Reden ook, waarom vaak niet tot evaluerende vergaderingen 
kon worden overgegaan. 
In de verslagperiode bestond de kommissie uit de volgende 
leden: J. van Dijk(basis), A. Goedmakers(basis), A. Grewel 
(kongrespresidium), G. Heyne den Bak (PB), A. de Jong(basis), 
H. Kurvers(kongrespresidium), H. van Leeuwen(basis), B. 
Middel(die bereid is de kommissie bij te staan met onder
zoeks-en interpretatieaktiviteiten), w. van Velzen(PB) met 
ambtelijke steun van M. Gunderman en J. Ruarus. 
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FINANCIELE KOMMISSIE 

De door de partijraad gekozen leden adviseren 
stuur in financiële aangelegenheden. 

het partijbe-

De kommissie bestaat uit de volqende leden: 
H. Rosenberg(voorzitter) 
A. van der Zijpp(vice-voorzitter) 
J.H. Andriessen 
J. van Ark 
P.A.G. Lansbergen 
A.P. Ranner 
H. Snijders-Borst 

Utrecht 
Haarlem 
Groningen 
Zaandam 
Amsterdam 
Leiden 
Den Haag 

Gedurende het verslagjaar werden 7 vergaderingen gehouden 
waar de gebruikelijke punten, zoals begroting, budgetbewa
king en afsluiting regelmatig aan de orde kwamen. 
Voor het eerst sinds lange tijd moest worden geadviseerd 
over een begroting 80-81 met een tekort van~ f 200.000. 
Naar het oordeel van de financiële kommissie dient de be
groting 81-82 echter te sluiten. 

In dit verslagjaar kwam ook de verhuizing naar het nieuwe 
pand tot stand. Daaraan gekoppeld vond een herstrukturering 
plaats van het vermogen, de fondsen en reserves, waarvan de 
afronding in 1980-1981 zal worden gerealiseerd. Een juiste
re toerekening van huisvestingslasten aan de diverse instel
lingen wordt nu ook ingevoerd. 
Op verzoek van het partijbestuur zal de financiële kommis
sie zich mede gaan bezighouden met de meerjarenramingen 
waarmede in september 1980 is gestart. 

Verder wordt door de kommissie geadviseerd over de pensioen
voorzieningen, de kontributieopzet, het FBA, verkiezingen 
en de besteding van overschotten en de post onvoorzien. 
Bij de voorbereiding van de begroting 1980-1981 werd de na
druk gelegd om het vergroten van het inzicht en het zo re
eel mogelijk ramen van zowel inkomsten als uitgaven. 
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KULTURELE MINDERHEDEN 

Voorzitter : Jaap van den Bergh 
Sekretaris : Kees Tazelaar 
Kontaktadres : Zonneveldstraat 1, 2311 RV Leiden. 

De Kommissie Kulturele Minderheden (KKM) heeft in dit ver
slagjaar haar werkzaamheden afgerond met een advies aan het 
partijbestuur over het minderhedenbeleid in Nederland. 
Een koncept-advies heeft de KKM in samenwerking met de Evert 
Vermeer Stichting op 10 mei 1979 voorgelegd aan een 150-tal 
partijgenoten op een konferentie in het Muziekcentrum Vreedenburg 
te Utrecht. Naar aanleiding van op deze konferentie gemaakte 
opmerkingen en kanttekeningen heeft de KKM haar koncept
advies op verscheidene plaatsen bijgesteld of aangevuld. 
Op 4 september 1980 heeft de KKM haar laatste vergadering 
gehouden, alwaar de definitieve tekst van het advies werd 
vastgesteld. Inmiddels is deze tweede versie van het advies 
op 10 november 1980 aan het partijbestuur aangeboden. 
Daarbij is tevens de suggestie gedaan om op de een of ande
re manier een vervolg te geven aan de KKM. 
Naast het bovengenoemde advies over alle facetten van het 
minderhedenvraagstuk, heeft de KKM zich ook nog beziggehou
den met enkele andere, specifieke en aktuele zaken, zoals 
- de amendering van het ontwerp-verkiezingsprogram Weerwerk; 
- een advies aan het partijbestuur over het betrekken van 

leden van minderheidsgroepen bij het partijgebeuren; 
- de werving van Joegoslaven door de ADM. De KKM heeft zich 

in brieven aan de Tweede Kamerfraktie, het partijbestuur 
en de Amsterdamse raadstraktie uitgesproken tegen deze 
werving, ondermeer omdat dit in strijd is met het verkie
zingsprogram. 

Mocht het partijbestuur het advies van de KKM inzake een te 
voeren minderhedenbeleid aanvaarden en ook overigens uit
voering geven aan de suggesties m.b.t. een fellow-up voor 
haar aktiviteiten, dan beschouwt de KKM haar opdracht als 
voltooid en verwacht zij door het partijbestuur te worden 
gedéchargeerd. 
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KULTUURPOLITIEK 

De juni-partijraad van 1980 besloot tot het instellen van 
een kommissie kultuurpolitiek onder verantwoordelijkheid 
van het partijbestuur. 
Omdat het partijbestuur van mening is, dat zo'n kommissie 
dient te starten op basis van een zo precies mogelijke 
taakomschrijving en terreinafbakening, heeft een lid van 
het partijbestuur zich ermee belast voor het partijbestuur 
een notitie te schrijven over dit onderwerp. 
Deze notitie is inmiddels vergevorderd. Naast het feit dat 
het onderwerp niet eenvoudig is, hebben de werkzaamheden 
voor het verkiezingsprogram voor vertraging gezorgd. 
Men dient daarbij te bedenken dat de meeste PB-ers vrije
tijdspolitici zijn. 

KUMULATIE EN ONVERENIGBAARHEID VAN FUNKTIES 

In juni 1979 nam de partijraad een resolutie aan, waarin het 
partijbestuur werd opgedragen om "uitgaande van het principe 
van de scheiding van verantwoordelijkheden" aan de partij
raad regels en richtlijnen voor te leggen, bij voorkeur ge
baseerd op de feitelijke situatie in de partij ten aanzien 
van deze problematiek. 
Op 19 december 1979 stelde het partijbestuur een kommissie 
in, bestaande uit: H. van Est(sekretaris), G. Heyne den Bak 
(die zich, door omstandigheden genoodzaakt, .onmiddellijk 
heeft teruggetrokken), E. d'Hondt, A. de Jong, H. Muller 
(die zich, i.v.m. veranderingen in de werkomstandigheden, 
na enkele vergaderingen heeft teruggetrokken), H. Oskamp 
(die door drukke werkzaamheden na juni 1980 was verhinderd 
de vergaderingen bij te wonen), w. Snoeck Henkemans, A. van 
Veldhuizen, L. Vleggeert (voorzitter) en R. de Wit. 
De. kommissie had tot taak: het adviseren van het partijbe
stuur m.b.t. het bekleden van verschillende funkties in of 
namens de partij door één persoon en het doen van konkrete 
voorstellen teneinde een en ander in de junipartijraad van 
1981 haar beslag te laten krijgen en de partijraad tussen
tijds in 1980 over de vraagstukken te kunnen laten beraad
slagen. 
Over het resultaat van de tussentijdse rapportage wordt el
ders in dit verslag bericht. 
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MEERJARENRAMINGEN EN PARTIJORGANISATIE (MEP) 

Op voorstel van de partijsekretaris kwam in maart 1980 een 
aantal leden van de in september 1979 ontbonden kommissie 
MEP in 's Hertogenbosch bijeen. Daar werd van gedachten ge
wisseld over de voortzetting van het werk, met name over de 
door het partijbestuur geformuleerde opdracht: het schrij
ven van "het laatste hoofdstuk van het MEP-rapport". 
Aanvankelijk was de bedoeling, dat er een aantal werkgroepen 
geformeerd zou worden rond zaken als financiën, leden, afde
lingen en gewesten I partijraad. 
Uiteindelijk is van dat voornemen afgeweken en is de voort
gang ter hand genomen in een nieuwe MEP-kommissie, bestaande 
uit w. van Velzen (voorzitter), B. Tromp, G. Heyne den Bak, 
A. de Jong, S.J. Stuiveling en R. van Essev~ld (ambtelijk 
sekretaris) • 
Op basis van verschillende notities van de leden van de MEP 
en de in de kommissie gevoerde diskussies heeft W. van Vel
zen een zogeheten meerjarennotitie het licht doen zien. 
Deze notitie is inmiddels in het partijbestuur besproken en 
zal verdere bewerkingen ondergaan. Hierbij zal gebruik ge
maakt worden van uitkomsten van andere partijkommissies, zo
als de kommissie interne partijdemokratie. 
De hoop is dat het stuk, voorzien van beslispunten, aan het 
kongres van oktober 1981 voorgelegd kan worden. 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

Aantal leden: 31 
Samenstelling bestuur: Nora Salomons (voorzitter), Joop 
Zwart (onder-voorzitter), Eppe Bolhuis (sekretaris tot 15 
september 1980; sinds deze datum is de post vakant). 
Vertegenwoordiger partijbestuur: Jeanne Hocgendoorn 
Aantal vergaderingen : 12; in verband met een aantal speci
ale onderwerpen werden enkele extra vergaderingen ingelast. 
De no~male frekwentie is .éénmaal per maand in de periode 
dat de Kamer vergadert. 
Daarnaast waren er in subgroepen korte besprekingen geweest 
over enkele speciale onderwerpen. 
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In het afgelopen verslagjaar werd aan verschillende onder
werpen aandacht geschonken; sommigen daarvan werden uitvoe
rig behandeld. 
Het wetsontwerp Medezeggenschap in kleine ondernemingen 
werd door de kommissie intensief besproken; e.e.a. resul
teerde in een uitvoerige notitie waarin het standpunt van 
de partijkommissie over de voorstellen van de regering in 
dit wetsontwerp gedaan werd uiteengezet. De kommissie drong 
aan op een beter op de eigen aard van het MKB toegespitste 
regeling, met minder formele procedures. 
De partijkommissie ervaarde het als uiterst teleurstellend, 
dat de inbreng van de fraktie voor het voorlopig verslag 
van dit wetsontwerp in sterke mate afweek van de partijkom
missie die haar standpunt na zorgvuldige afweging van alle 
in het geding zijnde belangen had geformuleerd. 
De vice-voorzitter heeft de gevoelens van de partijkommis
sie in deze aan het partijbestuur meegedeeld. 
Het koncept-verkiezingsprogram werd in de kommissie bespro
ken; er werd een aantal punten geformuleerd met het verzoek 
deze aan de definitieve versie toe te voegen. 
Na publikatie van Weerwerk werd een extra vergadering ge
wijd aan het voorbereiden en op schrift stellen van een aan
tal amendementen. Deze amendementen waren vooral gericht op 
het sektorbeleid, de sturing, de arbeidsverdeling, een 
schadevergoedingsregeling en de huisvesting. 
Onderwerp van bespreking in de kommissie waren de begroting 
Ekonomische Zaken, het Sektorbeleid en de nqta Toeristisch 
Beleid en de beunhazerij. 
Enkele van de meest naar voren springende punten waren de 
begrotingsbehandeling betreffende de financieringsproblema
tiek, met name van het MKB en het verzoek van de zijde van 
de Kamer (motie) aan de regering om gerichte maatregelen -
met name, maar niet alleen, fiskale - te nemen. De kommis
sie, waarin de diskussie over het tekort aan risicodragend 
kapitaal en de daartoe geëigende maatregelen van de verhou
ding vreemd vermogen - eigen vermogen ten gunste van het ei
gen vermogen te laten ombuigen, reeds geruime tijd gaande 
was, intensiveerde de besprekingen hierover in de loop van 
het verslagjaar. Zowel in de fraktieadviesgroep als in de 
partijkommissie werden daartoe notities opgesteld. 
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De uiteindelijke versie van de notitie van de partijkommis
sie, waarin vooral maatxegelen ter bevordering van een rui
mere beschikbaarheid van risicodragend vermogen werden ge
noemd, is opgenomen in de nota "Werkgelegenheid door soli
dariteit". 
In deze nota ontwikkelt de partijkommissie een mogelijke 
aanzet ten aanzien van het beleid van de toekomst m.b.t. 
het MKB. 
Vanuit de optiek van bevordering van de werkgelegenheid in 
het MKB is in deze nota getracht aan te geven welke beleids
wijzigingen en maatregelen vanuit diverse beleidsterreinen 
noodzakelijk zijn. 
Naast "Werkgelegenheid door solidariteit" kwam ook de nota 
"Het Midden- en Kleinbedrijf in politiek perspektief" dit 
verslagjaar gereed. 
In september 1980 werd het rapport van de kommissie-Hazel
hoff (Werkgroep Distributie Planologisch onderzoek) aan de 
Kamer aangeboden. Tijdens de laatste vergadering van de 
partijkommissie - in deze periode gehouden - werd dit rap
port besproken. 
Begin oktober 1980, dus kort na het einde van de verslag
periode, werd de gewijzigde beschikking "Sturen Bedrijven 
Stadsvernieuwing" gepubliceerd. Door de voorzitter van de 
kommissie, Nora Salomons, werd bij herhaling zowel bij de 
begroting als in schriftelijke vragen hierop aangedrongen1 
vorig jaar is een motie van die strekking aangenomen. 
De beleidsnotitie Ondernemersonderwijs circuleerde slechts 
in konceptvorm en werd officieel nog steeds niet aan de Ka
mer aangeboden. De kommissie heeft zich globaal over het 
onderwerp beleid beraden. 
De partijkommissie - nu gedurende een reeks van jaren ge
konfronteerd met het afwezig zijn van beleid van de huidige 
staatssekretaris - hoopt mede door de door haar geproduceer
de nota's in de partij meer aandacht te krijgen voor de zo 
noodzakelijke ontwikkeling van het Midden- en Kleinbedrijf. 
Zij is daar echter - ook gezien de ervaringen met het ver
kiezingsprogram - niet optimistisch over. 

OMROEPPOLITIEK 

De kommissie, bestaande uit J. Buddingh, G. Heyne den Bak, 
M. Koopman, A. Koste (voorzitter), F. de Leeuw-Mertens, 
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M. van der Meer, J. Voogd, R. de Vries (sekretaris) en H. 
van Wijk, presenteerde op 27 februari 1980 haar rapport. 
Bij haar opdracht, na te gaan in hoeverre de omroep zich 
door autonome ontwikkelingen of nieuwe technologie heeft 
verwijderd of dreigt te verwijderen van idealen die aan het 
bestel ten grondslag zijn gelegd en zo nodig voorstellen 
tot verbetering te doen, heeft de kommissie zich nadrukke
lijk beperkt tot de omroep. 
Niet te ontkennen valt, dat daarin de televisie de meeste 
aandacht heeft gekregen, zonder dat de belangrijke rol van 
de radio is miskend. Het ontbreken van een bespreking van 
de gedrukte media betekent niet, dat er geen samenhang zou 
zijn. Die is er wel degelijk, maar minder dan voor de om
roep was er na de medianota-Van Doorn uit 1975 aanleiding 
om voor de pers te rapporteren. 
Hoewel ook de nu rapporteerde kommissie, evenals haar 
voorgangster, omroepverkiezingen de meest zuivere vorm van 
aanhangbepaling acht in een systeem waarin alleen het getal 
geldt, past de verkiezingsgedachte niet in het systeem van 
koncessies, dat in het rapport wordt bepleit. 
Het zittende kabinet heeft, na lang aandringen van de Om
roepraad, de NOS en de PvdA-fraktie, een advies gevraagd 
aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
De Raad kreeg het verzoek in maart 1979 om "in een samen
vattend rapport informatie te verschaffen ten behoeve van 
de ontwikkeling van een geïntegreerd overheidsbeleid ten 
aanzien van de massamedia". 
Nieuwe technische ontwikkelingen moeten in een studie wor
den betrokken. De WRR zal niet voor 1982 rapporteren. Aan 
het volgende kabinet derhalve. 
De kommissie rapporteert op een moment, dat de partij een 
nieuw verkiezingsprogramma voorbereidt. In de hoop, dat zo
veel mogelijk van haar voorstellen in dat programma en een 
mogelijk regeerakkoord een plaats zullen vinden. Daarnaast 
dient, naar het oordeel van de kommissie, het partijbestuur 
over het omroepvraagstuk kontakten te zoeken en te onder
houden met Europese zusterpartijen. In het kader van de 
Raad van Europa zijn en worden rapporten en resoluties voor
bereid, de omroepsatelliet betreffende. Maar ook los hier
van is het duidelijk, dat de moeilijkheden van nieuwe tech~ 
nologie voor kommunikatie en kultuur een internationaal ge
oriënteerde partij tot het zoeken van deze kontakten moeten 
brengen. 
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PARTIJDEMOKRATIE 

In de verslagperiode vertrokken uit de kommissie c. van den 
Heuvel-de Blank en M. Vonk-van Kalker, terwijl M. van den 
Berg en W.J. van Velzen toetraden, zodat de kommissie in 
haar laatste fase bestond uit: M. van den Berg, B.J. vanden 
Bocmen (sekretaris), w. Gortzak, M.J. Grotenhuis, G. Heyne 
den Bak, G. Klein, H. Kombrink, J. Kooiman, s. Langedijk
de Jong, A. van der Louw, R. Poppe, P. Reckman, c. Schuyt, 
H. Smeets, E. van Thijn (voorzitter), B. Tromp, R. in 't 
Veld, W.J. van Velzen en R.J. de Wit. 
De kommissie vergaderde in de verslagperiode drie maal en 
kwam in maart 1980 met haar rapport gereed. 
Een aantal van de onderliggende stukken werd gepubliceerd 
in Socialisme & Demokratie. In Voorwaarts van maart 1980 
verscheen een samenvatting van de konklusies. Het rapport 
zelf werd uiteraard in Roos in de Vuist afgedrukt. De leden, 
die niet zijn geabonneerd op de Roos, konden een gratis 
exemplaar bestellen. Het partijbestuur konstateerde, dat 
de kommissie zich aan haar taak/opdracht hee~t gehouden en 
daarbij een goed leesbaar rapport heeft geschreven. 
Daarmee is de kommissie van haar taak ontheven. 

REGLEMENTENKOMMISSIE 

In deze periode legde Tineke Schilthuis het lidmaatschap 
van de kommissie neer. Zij werd opgevolgd door Irene Vcrrink 
zodat de kommissie bestend uit: G.J. Heyne den Bak, P.M.P.G. 
Janssens, H.G. OUwerkerk, J.A. Ruarus (sekretaris),J. Schrik, 
J.M. van Veggel, W.J. van Velzen (voorzitter) en I. vorrink. 
De kommissie kwam zes keer bijeen en hield zich bezig met 
het ontwerpen van een reglement voor de financiële kommissie,. 
wijzigingsartikelen met betrekking tot het Fonds voor Bij
zondere Aktiviteiten, Tweede Kamer-kandidaatstelling en 
ordevoorstellen voor kongres en partijraad. 
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PARTIJRADEN 

In de verslagperiode zijn vier partijraden gehouden. 

10 NOVEMBER 1979 
De volgende besluiten zijn genomen: 

1. Kandidaatstelling Tweede Kamer (art. 27k. van de 
statuten). 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 10 november 1979 te Amsterdam; 
overwegend dat de afdelingen in eerste instantie ver
antwoordelijk zijn voor de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer; 
konstaterend dat de voorstellen van het partijbestuur 
inzake de kandidaatstelling niet in de afdelingen zijn 
besproken; 
besluit onderhavig agendapunt nu van de agenda af te 
voeren; 
bedoeld punt op de partijraad van 2 februari 1980 op
nieuw te agenderen, gehoord de afdelingen. 

2. Werkplan (art. 27i van de statuten). 

a. !~~!~2!!!~~!!!1~!-Y~~~!~2~~!~!~2!~· 
Het partijbestuur stelt, in het belang van de besluit-
vorming in de afdelingen, de partijraad voor a~snog 
akkoord te gaan met ~ intergewestelijke vergaderingen. 

b. ~~!~!~2-~!~~!~!~~!~-~~~~~~-~!~_Y!~~!!~!~2~E~~: 
2~~~-!~~! 
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Het partijbestuur zal het partijraadsbesluit uit-
voeren onder aantekening dat verzending aan reser
veafgevaardigden slechts zal plaatsvinden na tij
dige bestelling en tegen betaling van kostprijs en 
portikosten. 
Het partijbestuur stelt voor deze beslissing in zo
verre te wijzigen dat amendement 8 van Utrecht 
(stuk 4 van 29-9-1979) er op wordt aangebracht. Dit 
houdt in dat amendementen uit 1 naar 2 kunnen wor
den gebracht als er politieke argumenten voor wor
den gegeven. Hierdoor wordt voorkomen dat ook wij
zigingen van puur tekstuele aard naar kategorie 2 
worden gebracht. 



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

Partijbestuursvoorstel A. 
De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelij
ke lichamen, provinciale staten en de rechtstreeks 
gekozen leden van deel-gemeenteraden en wijkraden 
betalen hun bijdragen als een kontributie aan de 
~' dus gebaseerd op art. 66 van het huishoudelijk 
reglement. 
Partijbestuursvoorstel B. 
Het partijbestuur stelt daarnaast voor een instituut 
als de SGGP in het leven te roepen voor de leden van 
de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europese Parle
ment. Ook dit instituut dient in de reglementen ver
ankerd te zijn. Het partijbestuur wil de reglementen
kommissie vragen daarvoor een passend artikel te ont
werpen. Parlementsleden betalen dan dus hun bijdrage 
in de vorm van een kontributie voor dit nieuwe insti
tuut. 
Partijbestuursvoorstel c. 
a. Het SGGP-bestuur staat op het standpunt dat art. 66 

van het huishoudelijk reglement, na overleg met de 
betrokkenen, zodanig moet worden gewijzigd, dat ook 
zij die benoemd worden in bestuurlijke funkties 
binnen het werkterrein van de SGGP, onder dit arti
kel zullen gaan vallen en derhalve aan de SGGP kon
tributie dienen te betalen. 

b. Hangende deze oplossing stelt het partijbestuur 
voor benoemden in een bestuurlijke/politieke funk
tie vooralsnog op vrijwillige basis een bijdrage 
te vragen voor het Fonds Bijzondere Aktiviteiten. 
Dit verzoek zal per kwartaal worden gedaan. De be
taling kan ten goede komen aan het Fonds Bijzonde
re Aktiviteiten of aan een van de volgende in de 
partij bestaande fondsen: Verkiezingsfonds, Aktie
fonds, Fonds Internationale Solidariteit, WBS, EVS, 
Rooie Vrouwen en JS, onder handhaving van het bud
getrecht van de partijraad. 
Het partijbestuur is overigens voornemens dit ver
zoek om een vrijwillige bijdrage te doen aan alle 
partijgenoten die in staat geacht worden aan een 
dergelijk verzoek te kunnen voldoen. Door de in-
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richting van de ledenadministratie betekent dit in 
de praktijk een verzoek aan leden in de hoogste 
kontributieklassen. 

Partijbestuursvoorstel D. 
"Politiek" inkomen 
,~-3ööö-ör-mindër-

'· 3000 tot f· 6000 
f. 6000 tot t. 10.000 
f~ 10.000 tot f. 15.000 
f. 15.000 tot f. 20.000 
1. 20.000 tot f· 25.000 
t. 25.000 tot f· 40.000 
t. 40.000 tot f. 55.000 
f. 55.000 tot f. 80.000 
f. 80.000 tot f.100.000 
boven f. 100.000 

Percentage 
r:r-%-m:ë: min. van f.40 
1,2 % 
1,3 % 
1,4% 
1,5 % 
1,6 % 
1,7% 
1,8 % 

1,9% 
1,95% 
2 % 

De 2%-inning blijft gehandhaafd. Op de juni -partij
raad 1980 zal er een uitgewerkt voorstel liggen in 
de geest van het amendement van Gelderland (meewegen 
inkomenspositie betaler.) 

Amendement 3.4 Zuid Holland en Rotterdam 
toevoegen: 
D. Aan de reglementenkommissie wordt verzocht aan 

het nieuw te redigeren artikel 66 van het huis
houdelijk reglementen aan het ontwerp voor het 
artikel ter regeling van het instituut voor de 
leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het 
Europese ·parlement een laatste lid toe te voegen 
waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat de kon
tributie, die krachtens die artikelen zal zijn 
verschuldigd, geacht zal worden een kontributie 
te zijn in de zin van artikel 8 van de statuten. 

Partijbestuursvoorstel E 
Hardheidsclausule 
zoals al eerder gesteld, moeten persoonlijke om
standigheden altijd kunnen leiden tot vermindering 
of kwijtschelding van de gevraagde bijdrage. Ook 
dit zou naar de mening van het partijbestuur in de 
reglemen~n moeten worden vastgelegd. Ook kan dan 
worden bezien of terzake nog andere regels moeten 
worden gesteld en hoe de beoordeling van dergelijke 
verzoeken dient te worden afgewikkeld. 
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Het onderkende verschil in positie tussen gekozenen 
en benoemden heeft vanzelfsprekend ook konsekwen
ties bij de beoordeling van de mogelijkheden die de 
partij heeft in gevallen van onverhoopt niet vol
doen aan de gevraagde bijdrage. Te overwegen valt, 
maar hierover zou de reglementenkommissie moeten 
worden geraadpleegd, van kandidaten voor een funk
tie in een vertegenwoordigend lichaam een verkla
ring te vragen dat zij met de FBA-regeling op de 
hoogte zijn. 

4. Politieke situatie 
De bij dit agendapunt aangenomen uitspraken z~]n op
genomen in de verslagen van het partijbestuur 1978/ 
1980. 

2 FEBRUARI 1980 

1. Kandidaatstelling Tweede Kamer (art. 27k van de 
statuten). 

De partijraad is van mening dat zij onbevoegd is de 
procedure kandidaatstelling Tweede Kamer te wijzigen. 
Deze zal daarom op het kongres van oktober 1981 aan 
de orde worden gesteld. 

2. Kontributiesysteem (art. 27i van de statuten) 
De partijraad stemt ermee in niet over te gaan tot 
invoering van het nieuwe kontributiesysteem, zoals 
dat op basis van het interim-rapport MEP-rapport in 
juni 1977 door de partijraad is aangenomen en verzoekt 
het partijbestuur te zijner tijd, na grondige af
weging van alle konsekwenties, voorstellen aan de 
partijraad voor te leggen over andere mogelijkhe
den voor een kontributiesysteem, dat eenvoudig te 
hanteren is en dat zo dicht mogelijk aansluit bij 
het draagkrachtbeginsel. 

3. Europese Beweging (art. 27i van de statuten). 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in verga
dering bijeen op zaterdag 2 februari 1980 te 's Her
togenbosch; 
konstaterende dat de Europese Beweging in Nederland 
en de Vereniging voor Internationale Rechtsorde 
(VIRO) deel uitmaken van de Stichting Atlantische 
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Kommissie; 
van mening dat doelstelling en funktie van de Europe
se Beweging een andere zijn dan die van de Atlantische 
Kommissie; 
van mening dat een loskoppeling van de Europese Bewe
ging van de Atlantische Kommissie daarom gewenst is; 
nodigt de vertegenwoordiger van de Partij van de Ar
beid in de Europese Beweging uit voorstellen daartoe 
te doen en over het verloop van de diskussie daarover 
verslag uit te brengen op de partijraad van juni 1981. 

Voorts gaat de partijraad akkoord met de volgende kon
klusie: 
Gezien de argumenten voor de politieke rol die de 
PvdA binnen de EBN kan en moet spelen stelt het par
tijbestuur de partijraad voor het lidmaatschap van de 
EBN voort te zetten. Dit nog afgezien van de negatie
ve politieke gevolgen die een opzeggen van het lid
maatschap t.o.v. rechts in de Nederlandse politiek 
zou hebben. 

4. Brede Kommissie Buitenland (artikel 27i van de 
statuten) 

De partijraad gaat akkoord met de door de Interna
tionaal Sekretaris in zijn brief van 6 november 1979 
neergelegde werkwijze. 

5. Politieke situatie 
De bij dit agendapunt aangenomen uitspraken zijn opge
nomen in de-verslagen van het partijbestuur 1978/1980 • 

. 13 EN 14 JUNI 1980 

Deze partijraad is 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. Vaststelling financieel verslag 1978/1979 (art. 27d van 
de statuten) 

Naar aanleiding van het financieel verslag 1978/1979 zijn 
er vragen over de reservering t.b.v. het nieuwe kontribu
tiesysteem, een limitering van de hoge balansbedragen in 
verband met rentederving, de toevoeging van rente aan het 
kapitaal, de vordering op de Tweede Kamerfraktie, het 
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plaatsvinden van het SI-kongres, het Spanje-fonds en het 
spaarfonds voor de afdelingen. 
Op deze vragen antwoordt partijpenningmeester Hans Duwer
kerk als volgt: 
Nu wordt niet overgegaan op een ander kontributiesysteem; 
te zijner tijd zal aan de partijraad een voorstel gedaan 
worden hoe deze reservering kan worden besteed. Over de 
hoge liquide middelen vindt regelmatig overleg plaats met 
de voorzitter van de financiële kommissie. Met deze kommis
sie is ook een afspraak gemaakt over rente-toevloeiing naar 
het kapitaal, maar wellicht dat hiervoer tot een andere be
stemming wordt besloten. De vorderi.ng op de Tweede Kamer
fraktie is een moment-opname vau de rekening-courant.ver
houding met de fraktie. Volgens het partijreglement wordt 
4% gespaard t.b.v. de afdelingen (het spaarfonds), maar het 
reglement zegt niets over eventuele rente. Besteding van 
het Spanje-fonds kan aileen gebeuren t.b.v. konkrete pro
jekten in overleg met de PSOE. Mocht dit overleg niet tot 
resultaat leiden, dan zal aan de partijraad een voorstel 
worden gedaan deze gelden te besteden voor projekten van 
andere socialistische zusterpartijen. 
Na deze toelichting van de penningmeester wordt het finan
ciële verslag 1978/1979 zonder hoofdelijke stemming goed
gekeurd. 

2. Décharge penningmeester (art. 27e van de statuten) 
Met het verlenen van décharge aan partijpenningmeester Hans 
Ouwerkerk gaat de partijraad akkoord. 

3. Begroting 1980/1981 (art. 27f van de statuten) 
In de eerste ronde vragen diverse partijraadsleden een na
dere toelichting van de penningmeester op o.a. het voor
stel tot invoering van een financieel meerjarenplan, de 
huurberekeningen aan de neveninstellingen, het afwentelen 
van tekorten van de partij op vermeende rijkdom bij de ge
westen, de computerkosten, het struktureel maken van de 
kosten van het aktiesekretariaat, het aantal bezoldigde be
stuurders, het FBA, het verkiezingsfonds, de pensioenen en 
de kontributiehoogte. Voorts vindt een aantal partijraads
leden het werken met een tekort onaanvaardbaar, temeer 
daar het zichtbare tekort van 2 ton volgens hen vermeerderd 
kan worden met verrekeningen van diverse posten, zodat ei
genlijk rekening gehouden moet worden met een tekort van 
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rond de 7 ton. 
De Financiële Kommissie geeft een toelichting op het te
kort, dat volgens de kommissie in het licht van het ver
mogen van de partij voor deze keer acceptabel is. Wisselen
de inkomsten behoeven niet spoorslags gevolgd te worden, 
gematigd kan dat ook. 
De penningmeester deelt mee, dat de Rooie Zaterdagen even
tueel voor een deel door het partijbestuur gefinancierd 
zouden kunnen worden, maar dan gaat dat wel ten koste van 
het verkiezingsbudget. De financiële gevolgen van het le
denverlies en de verhuizing van het landelijk sekretariaat 
zijn moeilijk om te buigen. Dat een te grote aanslag op de 
financiën van de gewesten wordt gedaan, is niet juist; ge
zien de diverse afdrachten aan de gewesten door de partij. 
De huurverhoging is voor één jaar gebaseerd op het lopen
de huurbedrag plus 10%. Dit leidt tot een intering op de 
huisvestingskosten. Voor de volgende begroting moet een 
meer strukturele regeling worden getroffen. De kostenstij
ging van het landelijk sekretariaat is ook merkbaar in de 
afdelingen en gewesten; de afdrachten worden hierdoor ge
wijzigd. 
De achterstallige FBA-inkomsten worden nu struktureel opge
nomen. De verminderde stijging van het verkiezingsfonds 
leidt tot inkrimping van de honorering van wensen, geuit 
door afdelingen en gewesten. Strukturele verbetering van 
de pensioenen kost geld. Hierbij zullen de reserves betrok
ken worden. Ieder lid van drukwerk te voorzien kost te veel 
geld; er zal naar andere wegen gezocht worden wat de ver
spreiding betreft. De kongreskosten van de Rooie Vrouwen 
maken onderdeel uit van de goedgekeurde struktuur; vandaar 
dat die kosten beschikbaar moeten komen. 
De penningmeester ontraadt aanneming van de motie inzake de 
computerkosten; er zijn onderhandelingen gaande om tot een 
goedkopere werkwijze te komen. Op een nagekomen vraag be
treffende het wachtgeld antwoordt de penningmeester dat 
dit bij de vast te stellen begroting niet meer aan de orde 
is. 
Partijvoorzitter Max van den Berg deelt de partijraad mee, 
dat op de september-partijraad een budget-neutraal voorstel 
aan de orde zal komen betreffende het voorlichtingsbeleid. 
Besloten wordt daarom de motie van Noord-Holland-Zuid aan 
te houden tot september 1980. 
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In de tweede ronde komen vragen aan de orde betrekking heb
bend op de financiering van het aktiesekretariaat, de kon
tributieverhoging, het sekretariaat van de STEP/BKB, het 
opbouwwerk in de zuidelijke gewesten en de bureaukosten. 
De penningmeester geeft wederom een toelichting op de ach
terstallige bijdragen aan het FBA. 70% betaalt wel, 30% 
niet. Het kongres zal een uitspraak dienen te doen over een 
eventuele sanctie· Over het aktiesekretariaat moet eerst 
zekerheid bestaan dat het er komt. Financiële steun vanuit de 
gewesten is daarbij gewenst en toegezegd wordt, dat bij de 
taakinvulling overleg zal plaatsvinden met de gewesten. 
Het partijbestuur zal kijken waar ze de f 25000,- genoemd 
in een motie van Overijssel vandaan kan halen. 
Over de STEP/BKB zijn afspraken gemaakt met de Euro-parle
mentariërs om dit sekretariaat te financieren. Ten aanzien 
van het opbouwwerk van de zuidelijke gewesten is de pen
ningmeester bereid de motie, die om een verhoging van 
f 20.000 vraagt, over te nemen. 

1. Vaststelling uitgangspunten 
a. Inkomsten 

uitgegaan wordt van 105.000 betalende leden 
de kontributiebedragen worden als volgt vastgesteld: 

Kontributie Kontributie 
Bruto inkomen per jaar was per kw. wordt p.kw. + % 

1. lager dan f 14.000 f 5,50 f 5,75 4,6 

2. f 14.000 - f 20.500 f 11,50 f 12,00 4,3 

3. f 20.500 - f 27.000 f 16,75 f 17,50 4,5 

4. f 27.000 - f 30.000 f 22,75 f 23,75 4,4 

5. f 30.000 - f 34.000 f 30,50 f 31,75 4' 1 

6. f 34.000 - f 47.000 f 41,00 f 43,25 5,5 

7. f 47.000 - f 59.000 f 60,00 f 63,50 5,8 

8. f 59.000 - f 70.500 f 90,50 f 96,00 6' 1 

9. f 70.500 - f 88.000 f 106,50 f 113,00 6' 1 

10. f 88.000 - f 99.000 f 123,00 f 130,50 6' 1 
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Zij die een inkomen hebben hoger dan f 99.000 per jaar 
zullen als volgt worden ingeschaald: 
Elke f 10.000 bruto inkomen meer dan f 99.000 zal leiden 
tot een verhoging van het hoogste kontributiebedrag met 
telkens 10%. 
Voor leden zonder eigen inkomen geldt de laagste kon
tributie. 

FBA: f 891.000 (incl. f 75.000 ontvangst achterstallige 
bijdragen) . 

b. !:!!!:2~~~~ 
1. prijsstijgingen: loonkosten 6% 

PTT-tarieven, 5% op niveau 
algemene prijsstijging 8% 

1-1-1980 

2. afdrachten 
energiekostenstijging 30% 
afdelingen: 
vloerbedrag per afdeling f 
afdracht per lid 
gewesten: 

126,-
7,80 

vloerbedrag per gewest 22.050,-
afdracht per lid 12,68 
steunpunten gewesten 16.800,-
aktiviteitenpot afd. 
per lid 2,52 
spaarfonds afdelingen 
4% van 8.381.000,-
Rijnmond 10.100,-
Agglomeratie Eindhoven 2.300,-

3. overige ui tg a ven: motie opbouwwerk 20.000,-
motie Rooie Zaterdagen 
vaststelling abonnements-
geld Roos in de Vuist 
wordt aangehouden tot 
september 1980 
SGGP 690. 000 I-



2. Begroting 1980/1981 
Rekening houdend met de aangebrachte wijzigingen wordt de 
begroting als volgt vastgesteld: 

PARTIJ VAN DE ARBEID - BEGROTING 1980/1981 

UITGAVEN 

1. Bestuur 
2. Service-apparaat 
3. Voorlichting en publiciteit 
4. Roos in de Vuist 
5. Kongres en partijraden 
6. Sekretariaat buitenland 
7. Rooie Vrouwen 
8. Gewesten 
9. Diversen 

10. Fonds Internationale Solidariteit 
11. Gebouw 
12. Aktiefonds 
13. Evert Vermeer Stichting 
14. Stichting Vormingswerk PvdA 
15. Jonge Socialisten PvdA 
16. Wiardi Beekman Stichting 
17. Verkiezingsfonds 
18. Opbouwwerk zuidelijke gewesten 

INKOMSTEN 

Bruto-kontributie 1980/1981: 8.367.000 
Afdrachten 2.474.100 

FBA totaal 816.000 waarvan 690.000 
kontributies SGGP 

Idem vorige jaren 

Huren 

Abonnementen Roos in de Vuist 

Overige ontvangsten 

Begrotingstekort 

889.900 
2.427.800 

731.100 
487.200 
146.500 
358.300 
454.300 

23.600 
409.200 

70.000 
164.000 
134.400 
53.000 

202.200 
73.900 

724.900 
575.000 
60.000 

7.985.300 
========= 

5.892.900 

816.000 

75.000 

330.000 

487.200 

171.600 

212.600 
7.985.300 
======== 
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De teksten van de bij dit onderdeel aangenomen moties 
luiden: 

3. Aktiesekretariaat 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 
kennis genomen hebbend van de toelichting op de begro
ting 1980/1981; 
konstaterend dat met betrekking tot de afdrachten door 
het partijbestuur wordt voorgesteld op de verhoging van 
5% voor gewesten en afdelingen een korting aan te bren
gen van f 0,24 per lid voor de gewesten en f 0,24 per 
lid voor de afdelingen; 
konstaterend voorts dat door voornoemde operatie de af
dracht voor de afdelingen slechts stijgt met 2,14%, ter
wijl de afdracht per lid voor de gewesten daaltmet4,5%; 
dat verschillende posten op de begroting meer stijgen 
dan de afdrachten aan de afdelingen en gewesten; 
spreekt als haar mening uit dat de gewesten en met name 
de afdelingen, als basis van de partij, de door het par
tijbestuur voorgenomen kortingen niet kunnen dragen; 
dat de geplande aktiemedewerker weliswaar gerealiseerd 
dient te worden; 
dat echter het benodigde bedrag van f 50.000 op een 
evenredige manier binnen de partij opgebracht dient te 
worden, t.w. f 25.000 door de partij c.q. het partij
bestuur en f 12.500 door de gezamenlijke afdelingen en 
door de gewesten, elk als korting op de verhogingvan5%. 

4. Opbouwwerk 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 
besluit om het bedrag voor het opbouwwerk zuidelijke ge
westen vast te stellen op f 60.000. De hiervoor beno
digde f 20.000 komen beschikbaar door: 
f 6.400 te verminderen van de begrotingspost publici
teit (subhoofd ledenwerfakties) en 
f 13.600 te verminderen van de begrotingspost diversen 
(subhoofd onvoorziene kosten). 

5. Rooie Zaterdagen 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 

50. 



is van mening dat de Rooie Zaterdagen {de zaterdag na 
de derde dinsdag in september: grote aktiebijeenkom
sten) van groot belang zijn; 
stelt vast dat deze traditie ook in 1980 voortgezet zal 
moeten worden; 
draagt het partijbestuur op dit jaar - in het kader van 
de verkiezingsaktiviteiten - een redelijk financieel 
deel bij te dragen in deze {inter-)gewestelijke bij
eenkomst. 

6. Meerjarenvisie 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 
heeft kennis genomen van de voorgestelde begroting 
1980/1981; 
eveneens van het MEP-rapport van de kommissie Meerjaren
planning; 
is van mening dat: 
het jaarlijks vaststellenvan de begrotingen heeft geleid 
tot ad hoc-beslissingen welke niet altijd getuigden van 
konsistent beleid; 
met name de ontwikkeling van het probleem centralisatie/ 
decentralisatie van partijtaken alleen in een kader van 
een meerjarenvisie te bespreken valt; 
er in de komende jaren in principe met een sluitende 
begroting gewerkt moet worden; 
en konstateert bovendien dat op de junipartijraad van 
1979 door de penningmeester is toegezegd, als het MEP
rapport geen wezenlijke financi~le meerjarenvisie mocht 
aandragen {hetgeen later bleek), er vanuit het partij
bestuur een financiële aanvulling hierop gepresenteerd 
zou worden; 
zij spreekt het als haar verlangen uit de begroting 
1981/1982 alleen te behandelen als een door de partij
raad aanvaarde meerjarenvisie daaraan ten grondslagligo 
en draagt aldus het partijbestuur op t.b.v. een in '1et 
eerste kwartaal 1981 te houden partijraad een zo uitge
breid mogelijke meerjarenvisie, die alle begratings
hoofdstukken betreft, op te stellen, met de daaruit 
voortvloeiende globale financiële vertaling, waarin re
kening wordt gehouden met een toereikende voeding van 
de diverse reserves en fondsen; 
de beraadslagingen hierover worden zo mogelijk gekop-
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peld aan de bespreking van het MEP-rapport; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

4. Vaststelling verdeling overschot 1978/1979 (art. 27 i 
van de statuten) 

Met het voorstel van het partijbestuur tot verdeling van 
het overschot 1978/1979 (blz. H van de beschrijvingsbrief) 
gaat de partijraad akkoord, zij het dat de post voor de 
Rooie Vrouwen ten bedrage van f 8.000 struktureel dient te 
worden. Op een vraag wat het partijbestuur vindt van een 
donateurschap van de PvdA verwijst de penningmeester naar 
een kongresuitspraak waarin dit is afgewezen, vanwege de 
te verwachten dalende inkomsten. 

5. Vaststelling van het aantal bezoldigde bestuursfunkties 
en welke (in verband met het tweejaarlijks kongres in 
1981) (art. 34.2 van de statuten) 

De penningmeester herinnert aan de vele diskussies die 
over het aantal bezoldigde bestuurders en de hoogte van hun 
bezoldiging gevoerd zijn. Hij acht het onjuist de beslis
singen die hierover zijn genomen, terug te draaien. Hij 
wijst er verder op, dat dit punt het meerjarenbeeld voor 
een groot deel vastlegt. Alleen het kongres van oktober 
1981 kan nog wijzigingen aanbrengen. 
Op de vraag of voor de thans bezoldigde bestuursfunkties 
ooit gedacht is aan deeltijdarbeid of arbeidstijdverkor
ting (zoals in een kongresuitspraak vastgelegd) , ant
woordt de partijsekretaris dat het wat deze _funkties be
treft ondoenlijk is deze in deeltijdarbeid te verrichten. 
Voor wat het personeel betreft, wordt - daar waar dit mo
gelijk is - wel deeltijdarbeid toegepast. 
Door stemming sluit de partijraad zich aan bij het voor
stel van het partijbestuur, te weten bezoldiging van de 
voorzitter, de sekretaris, de internationaal sekretaris en 
het bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke le
den. 

6. Vaststelling organisatorisch verslag 1978/1979 
Vragen worden er gesteld over de verkoop van het pand in 
de Tesselschadestraat, de achterliggende oorzaken van het 
ledenverloop, met name in de stedelijke gewesten, de be
grenzing van Amsterdam in verband met de nieuwe huisves
ting, een uitgebreider verslag van de aktiviteiten van de 
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partijbestuurders, het personeelsbeleid, de verslaggeving, 
het personeelsverloop, aktivering van vrouwelijke leden, 
de spreektijd per gewest, scholing van kommissies, overwerk 
en tijdelijke arbeidskrachten, de kommissie omroeppoli
tiek, overleg met de zwakke regio's en de relatie tussen 
vertegenwoordigers in kommissies en hun herkomst uit diver
se delen van het land. 
De partijsekretaris beantwoordt deze vragen. OVer de ver
koop van het pand gaat een brief uit naar alle afdelingen, 
hoewel al eerder brieven over dat onderwerp beantwoord 
zijn. Hij is blij dat de partij weer een pand in Amsterdam 
heeft kunnen vinden, vanwege het personeelsbelang dat daar
bij toch een grote rol speelt. 
Onderzoek naar het ledenverlies levert helaas niet veel in
teressante informatie op. Ten aanzien van het partijbe
stuur stelt de sekretaris dat dit een kollektief is; 
van individuele verantwoording kan dus geen sprake zijn. 
Trouwens, zo'n verantwoording leidt alleen maar tot een 
niet gewenste papierwinkel. Het personeel gaat akkoord met 
verslaggeving in het organisatorisch verslag zoals bedoeld 
in de voorliggende motie, mits daarbij alle persoonlijke 
inlichtingen onvermeld blijven. Over het overwerk is een 
regeling getroffen met de vakbond om dit, waar mogelijk, 
terug te dringen. Gezien de aard van het werk is overwerk 
b.v. op kongressen en partijraden onvermijdelijk. Bekeken 
zal worden hoe aan de suggestie van Gelderland om bij de 
verslaggeving meer te werken vanuit doelstellingen en de 
daarbij gevolgde werkwijze en het signaleren van problemen, 
kan worden tegemoetgekomen. 
De aktivering van de vrouwelijke leden heeft de aandacht 
van het partijbestuur, evenals het kontakt met de zwakke 
regio's. De kommissie omroepzaken is niet opgeheven; het 
partijbestuur bekijkt hoe daaraan een vervolg kan worden 
gegeven. In tweede instantie antwoordt de partijsekretaris 
dat gezocht wordt naar de mogelijkheid meer mensen van 
buiten de Randstad in kommissies te laten meedraaien, o.a. 
door meer in Utrecht te gaan vergaderen. Reagerend op een 
desbetreffend voorstel zegt hij, dat afwezigheid van een 
partijbestuurder tijdens een vergadering niet wil zeggen 
dat hij (of zij) op dat moment niet aktief voor de partij 
zou zijn. 
Voorts wordt bij dit onderdeel de volgende motieaangenomen: 
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~~~~~~~-i~~~~~~~~~2 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 
spreekt zijn waardering uit over de passages over het 
personeelsbeleid op de pagina's 10 t/m 16 van de orga
nisatorische en financiële verslagen 1978/1979; 
maar overweegt tevens dat hieruit geen of onvoldoende 
inzicht wordt gegeven over belangrijke elementen van 
dit personeelsbeleid, zoals: 
- de vorderingen op het gebied van de medezeggenschap 
- de CAO en een daarin vervatte APO 
- de gedachten en eventuele regelingen met betrekking 

tot arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid, vervroeg
de uittreding 

- de pensioenvoorzieningen; 
vraagt van het partijbestuur om in de vergadering van 
juni 1981 als onderdeel van de behandeling van de orga
nisatorische en financiële verslagen 1979/1980 het soci
aal jaarverslag aan de orde te stellen, waarbij tevens 
het oordeel van de personeelsraad daarover aan de par
tijraad wordt meegedeeld. 

Daarmee is het organisatorisch verslag over 1978/1979 vast
gesteld en gaat men over tot punt 

7. Reglementswijzigingen (art. 27 k van de statuten) 
De aangenomen wijzigingen zijn inmiddels in het reglement 
verwerkt. Voorts wordt de volgende motie aangenomen: 

~~~9~9~~~~~~!!!~2-~~~9~-~~~~~ 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 13 en 14 juni 1980 te Amsterdam, 
gelet op het besluit van de partijraad van februari 1980 
zich onbevoegd te verklaren inzake wijzigingen aan te 
brengen in het reglement kandidaatstellingen.Tweede Kamer; 
van oordeel dat voorstel 24 onder de werkingssfeer van 
genoemd februaribesluit valt; 
besluit voorstel 24 thans niet te behandelen. 

8. Diverse voorstellen (art. 27 i van de statuten) 

Besloten wordt: 
1. dat de rapportage van de bijeenkomsten van de partijraad 
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in Roos in de Vuist wordt gehandhaafd en dat als de PK 
verschijnt kort nadat de partijraad heeft plaatsgevon
den, daarin een journalistiek verslag wordt opgenomen. 

2. tot instelling door het partijbestuur van een partij
kommissie kultuurpolitiek, die in de beginfase door het 
partijbestuur wordt gestimuleerd. 

9. Verkiezing voorzitter en sekretaris-penningmeester van 
de Evert Vermeer Stichting 

Konferm het voorstel van het partijbestuur worden Eveline 
Herfkens en Jantje Kieboom-Akkerman verkozen tot resp. 
voorzitter en sekretaris-penningmeester van de Evert Ver
meer Stichting. 

10. Tussentijdse rapportage van de kommissie kumulatie en 
onverenigbaarheid van funkties (art. 27 i. van de"'.statuten} . 

Vanuit de partijraad wordt opgemerkt dat het interim
rapport vrij vaag is, hoewel het op bepaalde punten po
sitief beoordeeld kan worden, b.v. het idee om in de 
reglementen duidelijk onverenigbaarheden te formuleren. 
Er moet nl. een regeling komen w.b. rolkonflikten, waarbij 
korobinaties als kamerlid en partijbestuurslid niet meer 
mogelijk zijn. Spreiding van macht dient een principieeluit
gangspunt te zijn. Ook het criterium van jezelf niet kunnen 
kontroleren als partijlid in een bepaalde funktie moet verder 
uitgewerkt worden. Als eerste verkenning is het een goed stuk, 
maar er dienen nog wat begrippen nader gepreciseerd te worden. 
De voorzitter van de kommissie, Leen Vleggeert, herinnert 
eraan dat deze interimrapportage konferm een partijraads
uitspraak is. Het stuk geeft de intentie aan hoe de op
dracht verder afgehandeld zal worden. Het voorstel van het 
partijbestuur om alleen met punt 7 in te stemmen, is te 
gering; ook de doelstellingen moeten erbij betrokken wor
den. Hij verzoekt de partijraad dan ook zich uit te spre-
ken voor het totale interim-rapport, zodat de kommissie 
een bredere werkbasis heeft. 
Wim van Velzen (namens het partijbestuur) vindt het in dit 
stadium te vroeg in te stemmen met het gehele interim
rapport. Hij stelt voor in te stemmen met de principiële 
uitgangspunten, genoemd onder punt 7, en nog geen uitspraak 
te doen over de punten a, b en c. Deze nemen weer iets 
terug van de uitgangspunten en het is beter daarvoor de 
eindrapportage af te wachten. 
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Door stemming sluit de partijraad zich aan bij het voorstel 
van het partijbestuur, luidende: 

Het partijbestuur stelt de partijraad voor, de onder 
punt 7 van het rapport voorgestelde twee principiële uitgangs
punten te onderschrijven en voor wat de geschetste hoofdlijnen 
betreft, het definitieve rapport af te wachten. 

26 EN 27 SEPTEMBER 1980 

1. Organisatorische en financiële verslagen neveninstel-
lingen (art. 27 d van de statuten) 

Ten aanzien van het verslag van de Jonge Socialisten wordt 
opgemerkt, dat het onduidelijk is wat er met de aktivi
teiten, gevoerd tijdens de Europese verkiezingen, gebeurd 
is. Het doel van deze aktie blijft onduidelijk. Voorts 
wordt gekonstateerd dat de Jonge Socialisten de 25%-norm 
helaas niet hanteren en doet men de Jonge Socialisten de 
suggestie meer op gewestelijk niveau te funktioneren. 
Over het verslag van de WBS worden opmerkingen gemaakt ten 
aanzien van het aantal werkgroepen, het uitblijven van ant
woord op aan de SGGP gestelde vragen, de tekortkomingen 
qua opzet van het verslag, het ontbreken van aandacht voor 
de gezondheidszorg, het deskundigenregister, het ontbreken 
van het rapport van de Werkgroep Noordzee, de uitvoering 
van een op de partijraad van juni 1979 aangenomen motie 
met betrekking tot de vijfurige werkdag en de prioriteit 
die de WBS geeft aan de kultuurdiskussie. 
Overigens wordt er ook waarderend gesproken over de opzet 
en de inhoud van het verslag. 
Bouwe Olij antwoordt namens de JS, dat ten tijde van de 
Europese verkiezingen de JS kampanje heeft gevoerd met 
financiële steun van het nationalekomitee. De TV is een 
leuk middel om bepaalde standpunten kenbaar te maken en de 
JS heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt. De werkgroep 
buitenland van de JS houdt zich bezig met het inwinnen 
van informatie over de EEG en het Europees parlement, maar 
er valt helaas weinig nieuws te melden. 
Wat de 25%-norm betreft deelt hij mee, dat van de negen 
gekandideerde bestuursleden er drie vrouw zijn, zodat het 
nieuwe bestuur mogelijk wel aan de norm voldoet. 
Werken op gewestelijk niveau eist prioriteiten stellen eh 
menskracht. Dat laatste ontbreekt helaas. 
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Wouter Gortzak beantwoordt de vragen naar aanleiding van 
het WBS-verslag. Wanneer een werkgroep haar werkzaamheden 
heeft beëindigd, verdwijnt zij automatisch. Bij de WBS is 
het zo, dat prioriteiten van bepaalde terreinen gekoppeld 
zijn aan de specialiteit van de stafmedewerkers. Daardoor 
bestqat de mogelijkheid, dat andere terreinen vervallen of 
onbehandeld blijven. Maar gezien de vele publikaties kan 
toch gesteld worden, dat de WBS veel terreinen behandelt. 
Overigens, op de Nicelaas Witsenkade kan informatie ver
kregen worden waar bepaalde publikaties te verkrijgen zijn. 
De SGGP beschikt sinds een aantal jaren over het blad 
"Lokaal Bestuur", waarin vrij veel vragen van algemene aard 
worden behandeld en dat mede gezien kan worden als een stuk 
advisering. Momenteel houdt een groep zich bezig met de 
staatstheorie (werkgroep Staat/burger) ; binnenkort zal de-
ze werkgroep met een publikatie komen. Het thema gezond
heidszorg is bij de WBS op diverse wijzen behandeld, met 
name door het rapport Gezondheidszorg (Wijkgezondheids
centra) uit 1975, "Winst op recept", een rapport over de 
farmaceutische industrie, 1978, "Artsen in Dienstverband", 
1980 en een artikel in Socialisme en Demokratie van maart 
1980 van de hand van Van Geuns. Het plan van de Werkgroep 
Noordzee was overambitieus, waardoor de werkgroep niet tot 
een afronding is gekomen. Het deskundigenregister veroudert 
snel en vraagt veel tijd en inspanning om het aktueel te 
houden. Bestudering van de mogelijkheid van een 5-urige werk
dag werd eerst gedaan door een partijkommissie, maar is nu 
ondergebracht bij de WBS; er wordt dus aan gewerkt. 
Bij dit onderdeel van de agenda wordt de volgende motie 
aangenomen: 

~~~~~!;~~~~~~~~ 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, op grondslag 
van artikel 27 d van de statuten, in vergadering bijeen op 
26 en 27 september 1980 te Amsterdam, 
konstaterend dat de gezondheidszorg aan veranderingen 
begonnen is; 
overwegende dat de gezondheidszorg niet alleen alter
natieve geneeswijzen, maar meer nog een alternatieve vi
sie nodig heeft; 
konstaterend dat een socialistische visie op de gezond
heidszorg, doorgedrongen in alle ledingen van de partij 
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ontbreekt; 
overwegende dat steeds meer partijgenoten, onder andere 
ook in gemeenteraden en overlegorganen, vanuit een so
cialistische visie zullen willen spreken en handelen; 
kennis genomen hebbende van het initiatief van pgn. 
Martini en anderen op zaterdag 18 oktober a.s. in U
trecht; 
draagt de Wiardi Beekman Stichting op het initiatief 
van pgn. Martini en anderen op tP pakken en te vervol
gen, met als doel een socialistische visie op de gezond
heidszorg te formuleren en de diskussie in brede lagen 
in de partij op gang te brengen. 

2. Voorlichtingsbeleid/Roos in de Vuist 
(art. 27i van de statuten) 

Het ter kennisneming aan de partijraad gezonden stuk be
treffende het voorlichtingsbeleid, blijkt voor sommigen 
nog wat onduidelijkheden te bevatten. Gevraagd wordt waar
uit de steun, genoemd onder punt 4 op pagina 4, bestaat en 
welk materiaal onder punt 5 van dezelfde bladzijde bedoeld 
wordt. Het stuk Vaststelling abonnementsgeld Roos in de 
Vuist roept de volgende vragen op: wordt het blad niet te 
duur, wat zijn de financiële konsekwenties als het abon
nee-aantal van 30.000 niet gehaald wordt, met welke regel
maat zal het blad verschijnen. 
Hans Rosenberg, voorzitter van de financiële kommissie van 
de partij, geeft nog een kort kommentaar op het voorstel 
van het partijbestuur. Met de financiële kommissie is over 
dit onderwerp geen overleg mogelijk geweest. De kommissie 
vindt dat uitgegaan moet worden van een budgettair neutraal 
beleid, maar acht de fondsvorming die nu wordt voorgesteld, 
onjuist. Zij raadt de partijraad daarom aan dit voorstel 
niet aan .~e nemen. 
De partijvoorzitter Max van den Berg geeft toe, dat de fi
nanciële kommissie te laat bij de diskussie is betrokken. 
Momenteel ligt het aantal abonnementen op Roos in de Vuist 
onder de 10.000, waardoor het blad in financiële moeilijk
heden komt. Wanneer met de uitgave van dit blad gestopt 
wordt, heeft dat konsekwenties voor de personeelslasten. 
Deze lasten zijn niet door de PK op te vangen. Kost een 
abonnement op Roos in de Vuist thans f 41,- per jaar, het 
nieuwe blad zal f 24,- per jaar gaan kosten, met een ver-
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schijningsfrekwentie van 20 maal per jaar. Acht maal per 
jaar gaat een deel van dat blad (Voorwaarts) naar alle le
den. Bedacht moet namelijk worden, dat onze leden vaak bui
ten de partij in diverse organisaties (bv. woningbouwvere
nigingen) aktief zijn en daar ook hun informatie voor be
hoeven. Die informatie dient terug te vinden te zijn in Voor
waarts. 
De partijvoorzitter vraagt: 
1) de financiële kommissie haar goedkeuring aan dit plan te 

geven; 
2) een proef met het nieuwe blad uit te voeren, met daar

bij een verschuiving in de begroting toe te staan; 
3) in het voorjaar van 1981 een definitief besluit te ne-

men. 
Hij kan instemmen met een in een motie voorgestelde uit
werking in de meerjarenbegroting, maar stelt voor punt 6 
in die motie weg te laten. Voorts ontraadt hij aanneming 
van het voorstel van de financiële kommissie. 
Hierna gaat men over tot besluitvorming. Aangenomen wordt 
de volgende motie: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, op grond
slag van artikel 27i van de statuten, in vergadering 
bijeen op 26 en 27 september 1980 te Amsterdam, 
kennis genomen hebbend van het voorstel met betrekking 
tot het voorlichtingsbeleid; 
konstaterend dat de voorgestelde oplossing door in
voering van "Voorwaarts" - deels als nieuw blad voor 
alle leden en deels als kaderblad - niet leidt tot de 
gewenste fundamentele verbetering; 
eveneens konstatere.nd dat de financiële onderbouwing 
voorshands nie~ garandeert dat van budgettair neutraal
beleid sprake is; 
spreekt uit dat voor een partij als de Partij van de 
Arbeid in verband met het funktioneren van de partij
demokratie een goed blad voor alle leden, te financie
ren uit de begroting binnen het voorlichtingsbeleid, 
absolute prioriteit verdient; 
draagt het partijbestuur op om bij de voorjaarsbespre
king Meerjarenraming aan de partijraad een plan met va
rianten voor te leggen (met onder meer een gratis le
denblad), voorzien van de financiële gevolgen. 
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Voorts wordt het voorstel van het partijbestuur aangeno
men, luidende: 

de bestaande middelen van de Partijkrant te gebruiken 
voor het scheppen van een gekombineerd ledenblad/kader
blad, dat doordat de totale middelen voor de aanloop
kosten worden gebruikt een lage tot zeer lage abonne
mentsprijs zal krijgen. 
In de praktijk betekent dit dat de Roos in de Vuist en 
de Partijkrant worden opgenomen in één nieuw blad "Voor
waarts", dat 

een wisselende omvang heeft, maar gemiddeld 36 pagi
na's dik is; 

- 20 maal per jaar verschijnt voor een abonnementsprijs 
van f 24,- indien een oplaag van minimaal 30.000 kan 
worden bereikt; 

- waarvan een deel dit begrotingsjaar acht maal naar 
alle leden/niet abonnees wordt gezonden. 

3. Bespreking advies meest gewenste samenstelling Tweede
Kamerfraktie (Artikel 2d Reglement Kandidaatstelling 
Tweede Kamer) 

Vanuit de partijraad worden opmerkingen op dit stuk ge
maakt ten aanzien van het bindend karakter dat een kamerlid 
heeft aan het verkiezingsprogram. 
Het melden van vantevoren gemelde afwijkingen via een sys
tematische lijst en het realiseren van het terugroepings
recht zijn eigenlijk zaken, die vooruitlope~ op de be
slissing die het kongres hierover nog moet maken. Momenteel 
kan daarover een partijraad geen uitspraak doen. 
In het stuk is de terugroepingsplicht weggelaten. Onduide
lijk is, of de informatie die het gewestelijk bestuur kan 
vragen aan de fraktievoorzitter omtrent een bepaald kamer
lid wel of niet vertrouwelijk is en of deze informatie 
doorgegeven mag worden aan de gewestelijke vergadering. 
Gewaakt moet er voor worden, dat alle gewesten inhaken op 
een tekort in éénzelfde sektor, maar dat daarover overleg 
plaatsvindt. 
Partijsekretaris Wim van Velzen gaat in op de gemaakte op
merkingen. Wanneer de resolutie over de interne partijde
mokratie op het oktoberkongres 1981 aangenomen wordt, dan 
zal de rol van het kamerlid wezenlijk veranderen. Daarop 
'.'lordt in het advies reeds gewezen. 
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De informatie, die de fraktievoorzitter geeft aan de ge
westelijke besturen, is openbaar, maar bij het gebruik er
van dient als het personen betreft, soberheid in acht ge
nomen te worden. 
Om te voorkomen dat er vanuit alle gewesten ingehaakt wordt 
op de onderbezetting van éénzelfde terrein is juist de be
spreking met de gewesten en het partijbestuur op 20 decem
ber a.s. georganiseerd. Overigens dienen personen, die 
zich op een bepaald gebied hebben gespecialiseerd, ook in
zetbaar te zijn op andere gebieden. 

4. Tweede verslag van de Nederlandse leden van de socia
listische fraktie in het Europese parlement 
(artikel 62.b.2 van het huishoudelijk reglement) 

Het verslag van de fraktie roept bij een aantal partij
raadsleden vragen op betreffende het zitting nemen in be
paalde kommissies, de uitbreiding van onze invloed op be
paalde terreinen, de strategie die betrekking heeft op 
zaken in het verdrag, maar ook op terreinen van buitenland 
en defensie en ten aanzien van de relatie tussen de Kom
missie en de Raad, alsmede de konsekwenties daarvan. 
De Jonge Socialisten formuleren een aantal kritiekpun-
ten die zij missen in het verslag, zoals de kritiek op de 
verkiezingen in 1979 als zodanig, de kapitalistische vrije 
marktpolitiek die voortvloeit uit het EEG-verdrag van Rome, 
de stimulering van de kapitaalstroom door de EEG, de impe
rialistische werking die uitgaat naar de derde-wereldlan
den en de ondemokratische werking van het parlement. 
Een belangrijke rol speelt èe prijsbepaling van diverse 
produkten. Het wordt vreemd gevonden dat daarover weinig 
kontakt is met Den Haag. 
Onderwijs is ook een aspekt dat in het verslag gemist 
wordt. Voorts wordt het verslag als te defensief beoor
deeld ten aanzien van de begrotingsproblematiek en de 
rechtse meerderheid in het parlement. Er is weinig analyse 
over de rol van de kommissies in de Raad. Voorgesteld wordt 
daarom een volgend verslag meer aan de hand van het verkie
zingsprogram uit te werken. Voor kontakten met het land 
kan het initiatief ook uitgaan van de negen vertegenwoor
digers zelf. 
Gewezen wordt nog even naar de verkiezingen van 5 oktober 
1980 in Duitsland, waarbij het van belang is dat Helmut 
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Schmidt gekozen wordt, gezien de al aan de regering zijnde 
Margaret Thatcher in Engeland. 
Ien van den Heuvel antwoordt namens de Europese fraktie. 
Helaas kunnen de negen leden van de fraktie niet overal 
Z1Jn (dit t.a.v. de opmerking over het regionale beleid), 
maar de fraktie is vertegenwoordigd in de werkgroep Regio
naal Beleid en oefent dus indirekt invloed daarop uit. 
Ten aanzien van de Ekonomisch-monetaire kommissie merkt zij 
op, dat geprobeerd wordt Wim Albers daarin zitting te laten 
krijgen. De laatste alinea van de voorliggende motie kan 
daarom beter anders geformuleerd worden. Ons streven is 
Europa in een socialistische koers te krijgen en de demo
kratische kontrole te vergroten. Dit betekent onder andere 
dat het Europese parlement meer kontrole moet kunnen uit
oefenen op het funktioneren van de Europese kommissie. Nu 
kan alleen nog maar geadviseerd worden; beter zou het zijn 
als daarin een beleid gevoerd kan worden. 
De kritiekpunten van de JS op de EEG kunnen niet tot het 
takenpakket van de negen vertegenwoordigers gerekend wor
den. Die kritiek is namelijk anders dan de partijkritiek. 
Het is moeilijk een eenheid in de socialistische fraktie 
te krijgen. Deze fraktie bestaat uit vertegenwoordigers 
uit 9 landen en nog veel meer partijen met hun eigen pro
gram. Vandaar dat de fraktie vaak terugvalt op het eigen 
verkiezingsprogram, zoals in ons geval bij de kernener
gie. 
De huidige voorzitter van de fraktie funktieneert goed; or
ganisatorisch willen zich nog wel eens moeilijkheden voor
doen, maar deze vereisen niet dat er een andere voorzitter 
moet komen. 
Er kan gekonkludeerd worden, dat er vorderingen in het 
Europese parlement gemaakt zijn. Het is een politiek kol
lege, dat zo hier en daar nog wel eens last heeft van kin
derziekten. Eerste streven is er een demokratisch orgaan 
van te maken. 
Voorts wordt toegezegd, dat in een volgend verslag nader 
zal worden ingegaan op het werk van de kommissie Jeugd 
en Kultuur. 
Het werk van deze kommissie is echter gestagneerd, omdat 
de diverse ministers van Onderwijs weigeren bij elkaar te 
komen. 
Voorts wordt de volgende motie aangenomen: 
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De partijraad van de Partij van de Arbeid, op grond
slag van artikel 62.b.2 van het huishoudelijk regle
ment, in vergadering bijeen op 26 en 27 september 1980 
te Amsterdam, 
kennisnemend van het ontbreken van PvdA-vertegenwoor
diging in de ekonomisch-monetaire kommissie van het Eu
ropese parlement; 
overwegende dat deze kommissie zich beweegt op een van 
de weinige terreinen waar de Europese Kommissie ver
gaande bevoegdheden heeft, terwijl er, met het oog op 
de mogelijkheden van ontwikkelingen in socialistische 
zin, belangrijke zaken aan de orde zijn; 
verzoekt de vertegenwoordigers van de PvdA in het Eu
ropese parlement zich er voor in te zetten dat een van 
hen zo spoedig mogelijk zitting krijgt in deze kommis
sie. 

Verder stemt de partijraad in met het verslag en krijgt 
het partijbestuursvoorstel om in de toekomst het verslag 
van de Nederlandse leden in de socialistische fraktie van 
het Europese parlement te behandelen op dejunipartijraad 
de goedkeuring van de partijraad. 

5. Relatie kamerlid - verkiezingsprogram 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat, daar het voor
liggende stuk qua inhoud sterk samenhangt met de diskussie 
over het rapport Interne partijdemokratie, het beter is 
de procedure die voor de bespreking van dit rapport staat, 
af te wikkelen zoals vermeld in het werkschema en het stuk 
daarbij te betrekken. Dat zou betekenen dat debehandeling 
ervan verdaagd kan worden naar het oktoberkongres 1981. 
De partijraad spreekt zich dienovereenkomstig uit: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergade
ring bijeen op 26 en 27 september 1980 te Amsterdam, 
kennis genomen hebbend van het partijbestuursvoorstel, 
vervat in het stuk over de r.elatie kamerlid - verkie
zingsprogramma; 
van oordeel dat van een goede raadpleging van de afde
lingen van de partij over de rapport Interne partijdemo
kratie, waaraan het partijbestuur zijn voorstel heeft 
ontleend, nog geen sprake is geweest; 
besluit het onderdeel van het partijbestuursvoorstel 
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inzake de wijze waarop de partij-organen worden betrok
ken bij de besluitvorming over de kabinetsformatie, c.q. 
-deelneming naar het februarikongres 1981 te verwij-
zen en thans dit partijbestuursvoorstel van de agenda 
af te voeren. 

6. Relatie lijsttrekker - verkiezingsprogramma 
Over dit onderwerp is een stuk ter kennisneming aan de 
partijraad aangeboden. 
Diverse woordvoerders betreuren het, dat de kandidaat
lijsttrekker bij de opstelling van het ontwerp-verkiezings
program een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van het 
afstoten van alle kerntaken door Nederland. Dit voorbe
houd zou naar hun oordeel een te zware hypotheek leg~en op 
de bespreking van het desbetreffende hoofdstuk in de afde
lingen en op het verkiezingskongres 1981. Gesuggereerd 
wordt daarom nu niet tot aanwijzing van de lijsttrekker 
over te gaan, maar daarmee te wachten tot na de vaststel
ling van het verkiezingsprogram. 
Daartegenover staat de mening van het partijbestuur, dat 
het onverstandig is om in de periode tot aan het verkie
zingskongres zonder lijsttrekker te werken, gezien de te 
starten kampanje. Reglementair kunnen we nu de lijsttrek
ker aanwijzen en het zou onverstandig zijn daarmee te 
wachten tot na het verkiezingskongres. Het voorbehoud dat 
de kandidaat-lijsttrekker heeft gemaakt heeft alleen be
trekking op het aantal kerntaken van Nederland, maar werkt 
niet door in de rest van het program. Wanneer je dat pro
gram goed bestudeert, dan is te konstateren dat stappen in 
de richting van ontwapening w9rden gedaan. Overigens stelt 
voorzitter Max van den Berg het op prijs, dat dit voorbe• 
houd kenbaar is gemaakt. 
Na een korte schorsing gaat de partijraad over tot stem
ming over de ingediende moties. 
Gezien het verwerpen van alle op het desbetreffende stuk 
betrekking hebbende moties, kan gekonkludeerd worden, 
dat de partijraad instemt met het stuk. 

7. Het lijsttrekkerschap (artikel 2 a en b reglement 
kandidaatstelling Tweede Kamer) 

Besluitvorming over dit stuk valt in twee delen uiteen, 
te weten aanwijzing van één en dezelfde kandidaat op alle 
kandidatenlijsten vóór 1 oktober van het jaar voorafgaan-
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de aan dat waarin normaal verkiezingen voor de Tweede 
Kamer zullen worden gehouden. De partijraad gaat hiermee 
akkoord. 
Ten tweede het voorstel van het partijbestuur om partijge
noot J.M. den Uyl te kiezen tot lijsttrekker voor de ko
mende Tweede-Kamerverkiezingen. 
Ook hiermee gaat de partijraad akkoord. 
Voor de vijfde maal is hiermee pg. J.M. den Uyl gekozen 
tot lijsttrekker. 
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AKTIES 

FUNKTIONELE WERKGROEP MILIEU EN ENERGIE 

1. Samenstelling 
De funktionele werkgroep heeft leden en gewestelijke ver
tegenwoordigers. Met name bij de algemene leden is gelet 
op deskundigheid en verbondenheid met organisaties op 
het terrein van milieu en energie. Binnen de funktionele 
werkgroep funktieneert een dagelijks bestuur, bestaande 
uit: Arie de Jong, Peter Kramer en Felix Rottenberg (na
mens partijbestuur) • De overige leden van de funktionele 
werkgroep zijn: Annemarie Goedmakers, Egbert Tellegen, 
Willemien Alberts, Jurjen Keuning, Jaap Jelle Feenstra, 
Willem Kuyper, Jules de Waart, Peter Aubert, GerardPeet, 
Hemmo Muntingh, Kees Zijlstra, Rie de Boois, Piet Dof
ferhof, Jacques v.d.Winkel, Piet Smith, Paul Kalma en 
Jan Appeldorn. 

2. Werkgroepen binnen de partij 
De funktionele werkgroep is in het eerste jaar van zijn 
bestaan niet op pad gegaan om her en der regionale en 
lokale werkgroepen te stichten. Wel worden uiteraard 
kontakten onderhouden met werkgroepen, die gewestelijk 
en intergewestelijk reeds bestonden. De bedoeling is in 
de toekomst wel de instelling van nieuwe werkgroepen te 
bevorderen. Voorrang krijgen daarbij gewesten, waar op 
het terrein van milieu en energie relatief veel politie
ke konfliktstof ligt. 

3. Energiediskussie en energiekonferentie 
Weliswaar was in het seizoen 1979-1980 de partij reeds 
volop aan het diskussiëren over tal van onderwerpen, me
de met het oog op het verkiezingsprogramma, maar de FW 
besloot toch ook een diskussienota te schrijven overhet 
energiebeleid. De teneur van deze diskussienota, die in 
januari 1980 de partij werd ingestuurd, is beknopt als 
volgt: 
- de beschikbaarheid van energie is beperkt; dit nood

zaakt tot een taakstellend beleid; 
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- daarbij ·wordt kernenergie afgewezen, terwijl voorzich
tigheid moet worden betracht met een grootschalige in
zet van kolen; 

- een drastisch besparingsbeleid dient op korte termijn 
gestalte te krijgen. 

Mede op basis van deze diskussienota werd in september 
1980 een partijkonferentie georganiseerd over het ener
giebeleid, die door circa 100 mensen werd bezocht. Door 
de Wiardi Beekman Stichting werd als ekonomische notitie 
nr. 9 een boekwerkje uitgegeven met daarin de diskussie
nota, de inleidingen op de partijkonferentie en versla
gen van daar gehouden besprekingen in werkgroepen. 
De konferentie sloot in grote lijnen aan op de inhoud 
van de diskussienota. Deze zelfde lijnen werden ook tot 
uitdrukking gebracht in het partijprogramma. 

4. Medewerking aan voorbereiding partijprogramma 
Zowel voor de energie- als de milieuparagraaf van het 
verkiezingsprogramma werd een werkgroep opgericht binnen 
de funktionele werkgroep. De resultaten hiervan werden 
ingebracht bij de voorbereiding door het partijbestuur, 
terwijl leden van de funktionele werkgroep werden opge
nomen in de deel-kommissies. 

5. Kontakten met milieu- en energieorganisaties 
Twee maal werden gesprekken georganiseerd met landelijke 
organisaties op het terrein van milieu en energie. De 
eerste maal ging het om kennismaking met ieder apart, de 
tweede maal was er een gezamenlijke bespreking van het 
ontwerp-verkiezingsprogramma. Door de organisatieswerden 
programsuggesties gedaan, die door de funktionele werk
groep de partij werden ingestuurd. 

6. Kernenergie 
De vraagstukken van kernenergie en de diskussie over 
sluiting van Borssele en Dodewaard bleven de funktionele 
werkgroep boeien. Op verschillende manieren werden akti
viteiten ten toon gespreid:deelname aan een overleggroep 
in de partij, die sluiting van Borssele beziet vanuit 
ekonomisch oogpunt; aktiviteiten om de mogelijkheid te 
bekijken of gezamenlijke aktie van onze bestuurders bij 

67. 



gemeenten en provincies sluiting van Dodewaard mogelijk 
maakt, o.a. door de organisatie van een overlegvergade
ring~ voorbereiding van de stellingname van de partij 
m.b.t. maatschappelijke akties tegen Bors~ele en Dode
waard. 

WERKGROEP OMBUDSWERK 

1. Voorwoord 
Tijdens de evaluatievergadering van het eerste jaar van 
de funktionele werkgroep ombudswerk op 15 september 1979 
werden de gewesten ingelicht over de plannen voor 1979/ 
1980. Er zou meer nadruk komen te liggen op: 
a. het opzetten en uitbouwen van het ombudswerk in de ge

westen en afdelingen~ 
b. vorming en training~ 
c. het opzetten van een kontaktblad voor de leden van de 

teams en belangstellenden. 
Het eerste jaar had de werkgroep zich beziggehouden met 
het maken van een nieuwe doelstelling, het schrijven van 
een reaktie op het WBS-rapport "Partij, parlement en 
aktivisme" en het samenstellen van een info-pakket. 
Met het oog op het streven de gewestelijke kontaktperso
nen zoveel mogelijk te vervangen door gewestelijke werk
groepen was voor deze groep een nieuwe taakomschrijving 
gemaakt. 
Het tweede jaar van haar bestaan zou de w~rkgroep meer 

·naar buiten treden. We kunnen konstateren dat de ambiti
euze plannen voor een gedeelte zijn geslaagd. De uitvoe
ring van onze plannen en de opbouw van het gewestelijk 
c.q. afdelingsombudswerk gaat langzamer dan we willen. 
De opgaande lijn van het afgelopen jaar zet wel door. 
Het aantal ombudswerk-aktiviteiten breidt zich uit. 
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In 175 afdelingen zijn zo'n 750 partijgenoten aktief in 
het ombudswerk. Een positieve ontwikkeling is, dat leden 
van ombudsteams meer dan vroeger aktief zijn in het par
tijgebeuren (raadslid, afdelingsbestuurslid, rooie vrou
wen) • Het ombudswerk wordt daardoor steeds meer een ge
integreerd onderdeel van de partij. 



2. De werkgroep 
De funktionele we~kgroep ombudswerk bestaat aan het eind 
van het verslagjaar uit de volgende leden: Jan Mijnsber
gen (Zeeland)~ Guus Maat (Utrecht), Piet Hutte (Friesland), 
Jo Koks (Noord-Holland-Zuid), Chris van der Schoot (werk
groep volkshuisvesting), Cock Kerling (voorzitter, PB-lid), 
Raymond Leenders (Limburg) , Nora Salomons (werkgroep 
midden- en kleinbedrijf), Siepie Langedijk-de Jong (ombuds
team Tweede Kamerfraktie) , Wim van der Schoot (Zuid-Holland 
Thea Schuurman (Amsterdam), Andries Knevel (Gelderland) en 
Peter Gemmeke· (sekretaris). 
Albert Reijnen heeft in deze verslagperiode zijn vervangen
de dienstplicht bij het ombudswerk vervuld. 
De werkgroep vergadert één maal per maand. Het funktione
ren van de werkgroep wordt bemoeilijkt door de lange reis
tijd van de meeste leden. De werkgroep hecht wel aan haar 
"vertegenwoordigende" funktie d.w.z. het is noodzakelijk 
dat de leden uit het hele land komen. De kontakten met de 
werkgroep volkshuisvesting zijn redelijk. De samenwerking 
met andere werkgroepen (b.v. bedrijfsdemokratisering, 
midden- en kleinbedrijf) kwam nog niet van de grond. 
Het toekomstige aktiesekretariaat zal daar volgend jaar 
wellicht verbetering in brengen. 
Cock Kerling is voorzitter van de werkgroep en tevens 
kontaktpersoon van het partijbestuur. 
In vergelijking met voorgaande jaren is deze direkte re
latie met het partijbestuur een grote vooruitgang. 

3. Het opzetten en uitbouwen van het ombudswerk in de gewes
ten en afdelingen 
De funktionele werkgroep streeft naar een uitbouw van 
het ombudswerk in de afdelingen. De taak moet in de toe
komst door de gewestelijke werkgroepen worden overgenomen. 
In Amsterdam, Utrecht, Zuid-Holland en Friesland funktio
neren deze werkgroepen goed. In al deze gewesten groeit 
het plaatselijke ombudswerk dan ook sterk. Het strevenin 
de richting van zo'n gewestelijke werkgroep is een eind 
in de goede richting in Gelderland en Zeeland. 
De twee Brabantse gewesten, Noord-Holland, Noord-Gronin
gen, Gelderland en Drente hebben dringend behoefte aan 
een gewestelijke werkgroep. In Noord-Holland-Zuid is de 
oprichting van een werkgroep mislukt. 
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Amsterdam en Den Haag z~Jn bezig het ombudswerk projekt
matig aan te pakken. In deze steden is de indivuduele 
hulpverlening door o.a. een net van sociale raadslieden 
en wetswinkels goed voorzien. Het eerste projekt in het 
gewest Den Haag is een schuldsanering en de rol van de 
gemeentelijke kredietbank geweest. 

4. Vorming en training 
Een belangrijk deel van de voorlichting over b.v. de so
ciale wetgeving/huurwetgeving moet gaan geschieden door 
de gewestelijke groepen. Friesland en Zuid-Holland zijn 
die weg (voorzichtig) aan het bewandelen. 
Amsterdam kent zijn eigen deskundigheidsbevordering (ge
westelijke kursussen). 
De funktionele werkgroep heeft tot taak deze aktiviteiten 
van de gewesten te ondersteunen en neemt tevens de lande
lijke training voor leden van ombudsteams voor haar re
kening. In het seizoen 79/80 is er slechts één ombuds
weekend geweest. Twee anderen hebben we wegens gebrekaan 
belangstelling moeten afzeggen. Op het weekend waren 30 
ombudswerkers aanwezig. 
Rond de thema's publiciteit en projektmatig werken werden 
onderlinge ervaringen ·uitgewisseld. Het bij elkaar bren
gen van leden, die in het ombudswerk aktief zijn, blijkt 
in een behoefte te voorzien. 

5. De ombofoon 
In juni is de derde ombofoon verschenen. Er z~Jn nogal 
wat aanloopmoeilijkheden geweest. De vormgeving, de ver
zending, de kontinuiteit kunnen, zacht gezegd, nog wel 
verbeterd worden. Het blad is van levensbelang voor het 
ombudswerk. De redaktie heeft nog niet echt kunnen funk
tioneren. Problemen die opgelost moeten worden zijn: 
- ervaringen en vragen van plaatselijke teams komen nog 

te weinig door; 
- de artikelen hebben een te willekeurige volgorde; 
- de inhoudsopgave moet worden verbeterd; 
-meer eigen foto's en tekeningen. 
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Het doel van ons kontaktblad is: 
a. gespreks-/diskussieforum voor mensen, aktief in het 

ombudswerk; 
b. voorlichting aan teams; 
c. het informeren van partijgeledingen over het ombuds

werk. 
De redaktie zal nog uitgebreid moeten worden om het blad 
deze funktie te kunnen geven. 

6. Service 
Afdelingsteams hebben behoefte aan inhoudelijke en prak
tische ondersteuning. De funktionele werkgroep heeft de 
beschikking over: 
a. twee affiches 
b. briefpapier 
c. info-map 
d. stencils over opzetten gewestelijke werkgroep en doel/ 

organisatie van het PvdA-ombudswerk. 
Daarnaast wil de funktionele werkgroep de teams d.m.v. de 
ambofoon projekten en persberichten aanbieden. Dit sei
zoen is het bejaardenprojekt uitgewerkt. Het ombudswerk 
probeert de bewoners van de bejaardenoorden meer te be
trekken bij het bestuur van hun tehuizen. 
Voorlichting over de (toekomstige) rechten kan een aan
zet vormen tot demokratisering. Het onderwerp leent zich 
uitstekend voor een koppeling tussen parlementaire en 
buitenparlementaire aktiviteiten. 

7. Nieuw werkplan 
De werkgroep heeft verder nog tijd gestoken in diskus
sies over het koncept-verkiezingsprogramma, reaktie op 
de WBS-nota "Partij, parlement en aktivisme" en het aktie
sekretariaat. 
De laatste vergaderingen van het verslagjaar zijn besteed 
aan het maken van een nieuw werkplan, evaluatie ombofoon, 
funktioneren werkgroep en het jaarverslag. 
Het werkplan 80/81 legt de nadruk op: 
a. het oprichten van gewestelijke werkgroepen in Noord-

Holland-Noord, Brabant, Groningen en Drente; 
b. verbeteren van de ombofoon; 
c. maken van een vormingsprogramma; 
d. aanvullen van de info-map; 
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e. voorbereiden van een landelijk PvdA-ombudswerk konfe
rentie. 

Ombudsteam Tweede Kamerfraktie 
Alle fraktiekommissies hebben een afgevaardigde in het om
budsteam. 
Ook in dit verslagjaar hebben diverse individueel aangemelde 
problemen een politiek gevolg gekregen.Deze hadden onder 
andere betrekking op de rol van de arbeidsbureau's bij 
werkgelegenheidsverruimende maatregelen, bijstand, zakgeld 
van bewoners in bejaardentehuizen, reduktiekaarten voor 
blindengeleide-honden, kredietverlening, jonge WAO'ers en 
onderwijskansen, verkeersfaciliteiten voor ouders van gehan
dicapte kinderen. 
Het ombudsteam heeft daarnaast intensief het bejaardenpro
jekt voor de ombudsteams voorbereid (i.v.m. initiatief-wets
ontwerp-Meijer/Langedijk: wijziging wet op de bejaarden
oorden) • Het ombudsteam heeft in 201 kwesties van burgers 
bemiddeld. 
Ad Heijnen heeft in april/mei en juni 1980 bij het sekreta
riaat stage gelopen. 
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), Altie Wieringa (medewerkster), 
Nora Salomons, Wim Meijer, Jes van Kemenade, Schelto Patijn, 
Frits Castricum, Marijke Wüthrich, Ina Muller-van Ast en 
Jaap van der Doef. 

WERKGROEP ONDERWIJS 

Het PvdA-kongres heeft in 1979 onderwijs als een aktie
prioriteit aangewezen. Al eerder had het besloten een dis
kussieprojekt onderwijs te laten plaatshebben. Tegen deze 
achtergrond werden door het partijbestuur initiatieven ge
nomen om een funktionele werkgroep onderwijs in te stellen. 
De werkgroep kwam voor het eerst bijeen op 4 maart 1980 en 
hield in de verslagperiode vijf vergaderingen en één stu
diedag. Van de werkgroep maken deel uit vertegenwoordigers 
van de gewesten en enige personen, die zich in WBS-verband 
met onderwijs bezighielden. 
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Bij haar werkzaamheden is de werkgroep ervan uitgegaan, dat 
voorlopig het aksent moet liggen op het ontwikkelen van een 
onderwijsvisie van de PvdA. Het ondersteunen of voeren van 
akties en het opbouwen van kontakten met maatschappelijke 
organisaties, zal in een later stadium ter hand genomen wor
den. De werkgroep meent, dat de onderwijsvisie die ontwik
keld moet worden, gedragen moet worden door brede lagen 
van de PvdA. Daarom heeft zij ervoor gekozen eerst het dis
kussieprojekt onderwijs uit te voeren; mede met behulp daar
van zal een ontwerp-resolutie over onderwijs worden opgesteld 
die met het oog op het kongres van 1983 aan het partijbestuur 
ter beschikking gesteld zal worden. 
In de verslagperiode besteedde de werkgroep veel tijd aan 
de voorbereidingen voor het diskussieprojekt onderwijs. 
Aanwezig materiaal van de (opgeheven) WBS-werkgroep Onder
wijspolitiek werd besproken en bewerkt. Verder werd de or
ganisatie op gewestelijk niveau met het oog op werving van 
deelnemers, indeling in diskussiegroepen e.d., opgepakt. 
Er werd gestreefd naar de start van het diskussieprojekt in 
het najaar van 1~80, maar door opgelopen vertraging bleek 
januari 1981 meer haalbaar. 
Aan het eind van de verslagperiode bestond de werkgroep uit 
de volgende leden: E. Crinee le Roy, H. Harbers, M. van 
Hasselt, J. van Ierse! (sekretaris), R. Jaarsma, H. Jacobs, 
J. van Kemenade, D. van Ooijen, V. Raa, A. Reuvekamp (voor
zitter); namens de gewesten: J. van der Wey (Friesland), B. 
Creemers (Groningen), W. van den Heuvel (Overijssel), Chr. 
Stigter (Gelderland), G. Geitenbeek (Utrecht), R. Spiekstra 
(Noord-Holland-Noord), A. Borstlap (Noord-Holland-Zuid), 
A. Vermeij (Zuid Holland), P.J. Nooyer (Zeeland), w. van 
den Elsen (Noord Brabant Oost), H. Veendrich (Noord Brabant 
West), M. Smeets (Limburg), P. Jansen {Den Haag), P. Patijn 
(Rotterdam), A. Smit (Amsterdam); namens de JS: M. van der 
Putten; namens de SVP: P. de Groot; medewerker: P. Andries
sen. 

WERKGROEP VOLKSHUISVESTING 

Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep uit de vol
gende leden: Ede Jongejan (voorzitter), Douwe van Dam, Ge
rard van Otterloo, John Pieters, Chris van der Schoot, 
Frans van der Sluys, André Thomson, Brandje Bakker, Karel 
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Musch, Peter Gemmeke, Anita Reitsema, Gerard Kooreman, Bert 
Bakker, Noud de Vreeze als waarnemer LOBH, Harm van Papen
drecht, Koos Hoogland, Anneke Vernimmen, Jan Barendrecht, 
Egbert Altena, Jan van Bergen, I. Rebel, Cock Kerling (par
tijbestuur) • 
De kamerfraktie was vertegenwoordigd door: Nora Salomons, 
Marcel van Dam, Hans Kombrink, Dirk Duinker, In~ Muller en 
Henk de Hamer. 
Het sekretariaat werd vervuld door Paul Andriessen. 

De werkzaamheden van de werkgroep werden in het verslagjaar 
grotendeels bepaald door de voorbereiding van het verkie
zingsprogramma 1981/85. 
Een diskussiebundel werd samengesteld en besproken in een 
drietal regionale bijeenkomsten op 23 februari en 1 maart 
te Utrecht, Den Bosch en Meppel. OVer vrijwel alle belang
rijke onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid werd ge
sproken. Bepleit werden vooral een herverdeling van de 
uitgaven ten gunste van de gebieden en de mensen die vooral 
gekonfronteerd worden met de woningnood en daarnaast een 
hogere prioriteit voor de volkshuisvesting binnen het tota
le rijksbeleid. 
De resultaten van deze diskussies waren herkenbaar in het 
ontwerp-verkiezingsprogramma Weerwerk, dat tegen de zomer 
verscheen. Om de reakties in de partij op Weerwerk te pei
len en zo mogelijk te koördineren, werd op 30 augustus in 
Amersfoort een landelijke bijeenkomst georganiseerd. 
Na inleidingen door het Tweede Kamerlid Van Dam en de wet
houder Van Bergen werd gediskussieerd aan de hand van bin
nen en door de werkgroep verzamelde koncept-amendementen. 
Op de in principe maandelijkse bijeenkomsten van de werk
groep werd over tal van onderwerpen gesproken. Veelal naar 
aanleiding van in het parlement aanhangige zaken als de be
groting van VRO, de leegstandswetgeving, de bezuinigingen 
op de volkshuisvestingsuitgaven en de desastreuze ontwikke
ling van de woningproduktie. Daarnaast werd een tweetal 
meer algemene onderwerpen uitvoerig besproken. In de eerste 
plaats was dit het onderwerp "woonbelasting". Met de frak
tiekommissie werd gekonkludeerd, dat een heffingensysteem 
voor wie te goedkoop woont, zeer moeilijk te realiseren is, 
zeker gezien ons standpunt dat daarin ook de koopsektor en 
de partikuliere verhuursektor betrokken dient te zijn. 
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Ten tweede werd gesproken over een uitvoerige koncept
notitie van de kamerfraktie over het totale volkshuis
vestingsbeleid. In het verslagjaar werd dit werkstuk nog 
niet openbaar. 
Tot slot dient nog vermeld te worden dat, mede op initiatief 
van de werkgroep een tweetal brieven namens de PvdA-frakties 
in de 47 grootste gemeenten aan regering en Tweede Kamer 
werd verzonden. De eerste brief verlangde spoed met de wet
geving op het gebied van de woonruimteverdeling, de leeg
standsbestrijding en de verwerving van gronden en opstallen 
in stadsvernieuwingsgebieden. De tweede brief sprak grote 
bezorgdheid uit over het inzakken van de woningbouw en ver
langde maatregelen om het woningwetprogramma te verhogen. 

WERKGROEP WERKGELEGENHEID EN BEDRIJFSDEMOKRATISERING 

Samenstelling werkgroep 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Dagelijks bestuur: Jaap van der Doef(voorzitter), Johan Ste
----------------- kelenburg(sekretaris), Wim Bos, Stan 

Poppe, Gaston Sporre. 
~!~~~~~~-!~~~~ 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: Jan de Jong; 
-------------------FriesÏänd Annet v.d.Hoek 

Drente Gerrit Lahuis 
OVerijssel: Gerrit Krauwel 
Gelderland: Jan Salari 
Utrecht Jacques Bus 
Noord-Holland-Noord : Wiep van Roeden 
Noord-Holland-Zuid : Jens Sipkes 
Zuid-Holland : Albert Doé 
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 
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~~~~~~~~!~~~~-~~2!~~~!~-~~~~2~~~2~~: 
Gelderland 
Utrecht 
Amsterdam 
Den Haag 
Rotterdam 

Herbert Wensink 
Leon Simons 
Wilbert Rodenhuis 
Hans Schutt 
Joop Schneider 

Noord-Holland-Noord: Bram Faas 
Den Bosch Fans van Bokhoven 
Groningen Jan de Jong 

Vergaderingen 
De landelijke werkgroep kwam dit seizoen 8 x in vergadering 
bijeen. Het dagelijks bestuur van de werkgroep vergaderde 
eveneens 8 maal. 

Regionale aktiviteiten 
De uitbouw van de werkgroep heeft tijdens deze verslagpe
riode geen spektakulaire verbetering te zien gegeven. 
Desondanks vonden in de navolgende gewesten geregeld bij
eenkomsten plaats: Friesland, Drente, OVerijssel, Gelder
land, Utrecht, Amsterdam, Noord-Holland-Noord, Zuid-Holland, 
Den Haag, Rotterdam, Noord-Brabant-Oost, Den Bosch. 
Het aan het einde van deze verslagperiode goedgekeurde werk
plan 80/81 heeft als belangrijke doelstelling een niet on
aanzienlijke uitbouw van de regionale werkgroepen. 

Inhoudelijke aktiviteiten 
a. In de periode nov./dec.l979 werden op initiatief van de 

regionale werkgroepen een 10-tal bijeenkomsten georgani
seerd, waarbij de problematiek van de sociale uitkering 
centraal stond. Aan de bijeenkomsten namen in totaal 382 
mensen deel. Van de bijeenkomsten is een samenvattend 
verslag gemaakt, dat aan de kamerfraktie is toegezonden. 

b. De werkgroep stelde een kommentaar op m.b.t. de diskus
sienota "Ekonomie". Het kommentaar werd toegezonden aan 
alle afdelingen en aan de partijbestuurskommissie die 
het nieuwe koncept-verkiezingsprogramma maakte. 

c. Op verzoek van de Tweede Kamerfraktie haar te adviseren 
m.b.t. het wetsontwerp Medezeggenschap in kleine onder
nemingen organiseerde de werkgroep in de gewesten dis
kussiebijeenkomsten rond dit onderwerp. Tijdens een lan
delijke bijeenkomst op 16 februari 1980 stelde de werk-
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d. Met de sociaal-ekonomische paragraaf uit het koncept
verkiezingsprogramma Weerwerk als uitgangspunt, organi
seerde de werkgroep op 21 juni 1980 een jaarkonferentie. 
Thema was het in de komende jaren door de PvdA te voeren 
sociaal-ekonomischbeleid. Ongeveer honderd partijgenoten 
uit alle delen van het land en merendeels aktief in de 
vakbeweging, namen aan de konferentie deel. De diskussie 
tijdens de konferentie en de beraadslagingen in de werk
groep leidden tot een kommentaar, dat aan alle afdelin
gen werd toegestuurd. Dit kommentaar heeft een belang
rijke rol gespeeld in de afdelingsvergaderingen, waar 
amendementen op het koncept-verkiezingsprogramma werden 
opgesteld. 

e. Op verzoek van de kamerfraktie stelde de werkgroep een 
advies op m.b.t. de notitie over de "Demokratisering van 
het overheidsapparaat". Overigens, deze notitie was de 
parlementaire uitwerking van een door de werkgroep een 
aantal jaren geleden aangenomen resolutie over hetzelfde 
onderwerp. Het advies dat de werkgroep uitbracht, was 
mede gebaseerd op de resultaten van regionale diskussies 
waaraan ook werd deelgenomen door mensen die ofwel ambte
lijk ofwel politiek bij de overheid werkzaam zijn(waren). 

werkplan 1980-1981 
Aan het einde van deze verslagperiode heeft de werkgroep 
zich beraden over aktiviteiten, gericht op de nabije toe
komst. Het werkplan dat hiervan het gevolg was, werd groten
deels gericht op het laten doordringen van de verkiezings
boodschap onder vakbondskaderleden en waar mogelijk binnen 
bedrijven en diensten. Tevens hoopte het werkplan een basis 
te leggen voor een aanzienlijke uitbouw van de regionale 
kerngroepen. De effektuering van dit werkplan viel buiten 
deze verslagperiode. 
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BIJEENKOMSTEN 

Op zaterdag 24 november 1979 organiseerden PvdA, PPR, PSP, 
CPN, IKV, Pax Christi en StopdeN-bom een grootse manifes
tatie in de Veemarkthallen te Utrecht onder het motto: Geen 
nieuwe kernwapens. Onderhandelen: ja; moderniseren: nee. 
Op maandag 10 december 1979 vond in het Casino te 's Herto
genbosch een avond-bijeenkomst plaats, waarin organisaties 
van uitkeringsgerechtigden en van uitvoeringsorganen hun 
standpunt overdekortingsplannen van de regering duidelijk 
konden maken. Tot deze bijeenkomst werd besloten, omdat 
door de spoedbehandeling in het parlement de ontvangers van 
sociale uitkeringen door middel van hun organisaties en 
groeperingen anders iedere mogelijkheid zou kunnen worden 
ontnomen om hun mening over het wetsontwerp, dat hen recht
streeks trof, naar voren te brengen. Opkomst: ~ 100 personen. 
Op zaterdag 22 maart 1980 vond een informatiedag plaats. 
De bedoeling was de kaderleden te informeren over het alter
natief, dat de Partij van de Arbeid biedt voor het beleid 
van de huidige regering. Meer dan 700 afgevaardigden uit de 
afdelingen en raadsfrakties kwamen naar de Veemarkthallen 
in Utrecht. 
Op vrijdag 6 juni 1980 organiseerde de partij een besloten 
konferentie in De Populier te Amsterdam met een aantal par
tijgenoten inzake vragen rond thema's van openbare orde en 
parlementaire demokratie; wat beweegt de jonge generatie, 
is er onder sommige groepen jongeren een beweging van de
politisering en kollektieve afkeer van de politiek; wat is 
het antwoord van de partij op kraken en woningnood, op het 
niveau van het parlement, maar ook in konkrete lokale situ
aties. Dit alles naar aanleiding van de gebeurtenissen op 
30 april (inhuldiging koningin Beatrix) te Amsterdam. 
Op zaterdag 21 juni 1980 organiseerden ANJV, CPN, Log, NVV
jongerenkontakt, PPR, PPR-jongeren, PSP, PSP-jongeren, PvdA 
en de VD een manifestatie op het Amstelveld te Amsterdam, 
als verzet tegen het voornemen van de regering om voor 2 
miljard 111 F-16's extra aan te kopen. 
Op 20 september 1980 werd, evenals vorig jaar, op een aan
tal plaatsen in ons land de zogenaamde Rode Zaterdag gehou
den. Dit, om voor een groot publiek blijk te geven van de 
reaktie van de Partij van de Arbeid op de troonrede en mil
joenennota, die de dinsdag ervoor zijn gepubliceerd. 
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De bijeenkomsten vonden plaats in Alkmaar, Amsterdam, Gro
ningen, Rotterdam, Tilburg en Velp. In totaal werden vele 
duizenden op deze bijeenkomsten toegesproken door woord
voerders van de partij. De manifestaties werden over het 
algemeen opgeluisterd door optredens van diverse artiesten. 
Op 25 september 1980 vond er interregionaal overleg plaats 
met vertegenwoordigers uit de gewesten Friesland, Drente, 
Gelderland, Amsterdam, Den Haag, Brabant-Oost en van de 
Tweede Kamerfraktie en het partijbestuur. Ter diskussie 
stonden o.a. de miljoenennota en de regionale problematiek 
en Weerwerk en de regionale politiek. 
In het kader van het opstellen van het ontwerp-verkiezings
programma voor de periode 1981-1985 vonden de volgende bij
eenkomsten met partijgenoten-deskundigen plaats in De Popu
lier te Amsterdam onder het motto: Veranderingen in de 80-er 
jaren: 

I. De internationale ekonomische krisis. 18 april 1980 
II. De energiekrisis; gevolgen voor het 

nationale energiebeleid. 25 april 1980 
III. De gevolgen van de internationale eko

nomische krisis en de energiekrisis 
voor Nederland op sociaal-ekonomisch 
terrein. 16 mei 1980 

IV. De gevolgen van de internationale 
ekonomische krisis en de energiekrisis 
voor de politieke besluitvorming 
(changing values, kultuurpolitiek) 30 mei 1980 

Op 20 juni en 28 augustus 1980 werden, in samenwerking met 
de Stichting Vormingswerk PvdA, informatiebijeenkomsten be
legd voor die afdelingsbestuurders, die zich met de organi
satie en leiding van de diskussies rond het ontwerp-verkie
zingsprogramma gingen bezighouden. 
Het doel van de bijeenkomsten was vooral van politieke bete
kenis. Daarom vertelde de voorzitter van de programkommis
sier Ed van Thijn, het een en ander over de totstandkoming 
van het ontwerp-verkiezingsprogramma, de politieke lijn van 
het programma en de samenhang van de verschillende hoofd
stukken. De partijsekretaris, Wim van Velzen, ging in opde 
bedoelingen van het partijbestuur: politieke diskussie op 
hoofdzaken, beperking van de amendementenstroom en de rela
tie tussen de meningsvormende ronde, die inmiddels achter 
de rug was en de diskussies rond het ontwerp-verkiezings-
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programma. 
Tot slot gaf een medewerker van de SVP een korte toelichting 
op de bij het ontwerp verstrekte handleiding en beantwoordde 
hij gestelde vragen. 
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INTERNATIONAAL SEKRETARIAAT 

Het internationaal sekretariaat heeft in het verslagjaar be
staan uit Maarten van Traa (internationaal sekretaris), 
Gina van Tijn en Riet van der Zedde (assistentes internatio
naal sekretariaat). 
Het verslagjaar 79/80 heeft in het teken gestaan van het 
verder uitbreiden van de aktiviteiten van het internationaal 
sekretariaat. Het werk binnen de partij is verder gestruk
tureerd en de kontakten buiten de partij zijn verder ver
sterkt. 
In november 1979 heeft de diskussienota vrede en veiligheid 
het licht gezien, bedoeld om de diskussie op hoofdlijnen 
over vrede en veiligheid te stimuleren. Ook diende deze no
ta ter voorbereiding van de diskussie rond het hoofdstuk 
vrede en veiligheid van het verkiezingsprogramma Weerwerk. 
Op de nota, samengesteld door een kommissie bestaande 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, Sam Rozemond, Marnix Krop, Eveline 
Herfkens, Evert van Dijk en Jan Stoof (sekretaris), is een 
intensieve diskussie in de afdelingen gevolgd. Maar liefst 
276 afdelingen hebben de vragenlijst beantwoord, die bij 
de diskussienota was gevoegd. 
In de nota is tevens een poging gedaan de verbindingen te 
leggen tussen de Noord-Zuid en de Oost~west problematiek. 
Alhoewel in de opstelling van de nota enkele hiaten bleken 
(zie hiervoor verder de verslagen van de diskussieresulta
ten van de nota juni 1980) is de diskussie zeer vruchtbaar 
geweest, vooral waar het gaat om de principes en de instru
menten van buitenlandse politiek en de wisselwerking daar
tussen. 

KONTAKT MET TWEEDE KAMERFRAKTIE 

Rest te vermelden, dat de internationaal sekretaris geregeld 
vergaderingen van de Tweede Kamerfraktie en de fraktiekom
missies buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en 
handelspolitiek en defensie bijwoonde. Met het praktische 
werk van de buitenland-specialisten in de fraktie bestaat 
een geregeld kontakt en een vruchtbare wisselwerking. 
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AKTIES 

Naast de aktie ten behoeve van de Derde Wereld - zoals olie
boycot Zuid Afrika, Argentinië, Nicaragua - waarvoor meer 
dan een miljoen gulden binnen de partij werd opgehaald -
moet vooral de grote demonstratie in de Utrechtse Veemarkthal
len tegen de nieuwe kernraketten genoemd worden. Niet min
der dan 25.000 mensen bezochten deze manifestatie op 29 no
vember 1979 waar, naast Joop den Uyl, de Belgische fraktie
voorzitter Louis Tobback het woord voerde. Binnen het kader 
van het Overlegorgaan tegen de kernwapens organiseerde de 
partij deze manifestatie onder het motto: Onderhandelen ja, 
moderniseren nee. 

MIDDEN-OOSTEN 

Op basis van het rapport van de kommissie-Van der Stoel nam 
het partijbestuur in november 1979 een nieuw standpunt in
zake het Midden-Oosten in. Centraal stond daarbij de vraag 
hoe de PvdA aktief in het vredesproces in het Midden-Oosten 
kan meewerken. Centraal staan daarbij het bestaansrecht van 
Israel achter veilige en erkende grenzen, terugtrekking uit 
de bezette gebieden door Israel, waarbij grenskorrekties 
mogelijk zijn en een Palestijnse staat.Israel en de PLO dienen 
elkaar wederzijds te erkennen. Deze gedachtengang is later 
neergelegd in het koncept-verkiezingsprogramma Weerwerk. 

WAPENS/WERK 

Op de partijraad juni 1980 werd de nota Wapens/Werk 
behandeld en aangenomen. 

OLYMPISCHE SPELEN 

Op de voorjaarspartijraad in Den Bosch (2 februari 1980) 
ging de partijraad niet akkoord met het voorstel van het par
tijbestuur om vanwege de mensenrechtensituatie in de Sovjet
Unie niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Moskou. 

82. 



AFGHANISTAN 

Op 10 januari 1980 bood een delegatie van de partij, bestaan
de uit Joop den Uyl, Max van der Stoel, Jaap van der Doef en 
Maarten van Traa, een petitie aan de Russische ambassadeur 
aan met een scherp protest tegen de Sovjet invasie in Afgha
nistan. 

SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE 

Binnen de Socialistische Internationale heeft de Partij van 
de Arbeid zich aktief opgesteld. Dit geldt vooral de bureau
zitting van de Socialistische Internationale in Lissabon 
(30/31 oktober 1980), waar het Midden Oosten-probleem aan 
de orde was als de partijleiderskonferentie in Wenen (5 fe
bruari 1980, waar mede onder invloed van Joop den Uyl aange
drongen werd om alles te doen wat installatie van nieuwe ra
ketten in Oost en West zou kunnen voorkomen. 
Maarten van Traa bezocht de regionale konferentie van het 
Latijns-Amerika komitee van de Socialistische Internationale 
in Santo Dominga van 26 tot 28 maart 1980. 
De autonome rol van onze zusterpartijen in Latijns-Amerika 
kan alleen maar worden toegejuicht, zeker omdat daardoor 
vaststaat dat geen Europese partij haar model kan "exporte
ren" naar de Derde Wereld. 
De onvoorwaardelijke steun aan de Sandinisten in Nicaragua 
en het brede verzetsfront in El Salvador werd hier bekrach
tigd. 
Joop den Uyl trad toe tot de Onafhankelijke Kommissie voor 
Ontwapening en Veiligheid, onder voorzitterschap van de 
Zweedse socialist Olof Palme. 

KONTAKTEN MET ANDERE PARTIJEN 

De kontakten met de Poolse kommunistische partij werden aan
gehaald tijdens een bezoek van Maarten van Traa aan Warschau 
van 21 tot 24 april 1980. Tevens bezocht hij het Centraal 
Comité van de Oostduitse SED. 
Van 20 tot 22 juni 1980 brachten Joop den Uyl, Relus ter 
Beek en Maarten van Traa een bezoek aan de Hongaarse kommu
nistische partij in Boedapest. 
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Bij al deze bezoeken stond vanzelfsprekend de Oost-West
verhouding en de rakettensituatie centraal. 
Met de Italiaanse kommunistische partij werd in Rome door 
Maarten van Traa een gezamenlijk communiqué ondertekend dat 
o.m. de Sovjet invasie in Afghanistan veroordeelde. 
De kontakten met onze direkte zusterpartijen werden uitge
breid en versterkt. Hierbij dient in de eerste plaats de 
Nederlandstalige Belgische Socialistische Partij genoemd te 
worden, waarmee door de impulsen van haar voorzitter Karel 
van Miert en internationaal sekretaris Oscar Debunne zeer 
intensieve kontakten bestaan. Dit is vooral tot uiting geko
men in de samenwerking rond de problèmatiek van de nieuwe 
kernraketten. 
Het kongres van de Labour Party werd in 1979 (1 t/m 5 okto
ber) bezocht door Bart Tromp en Anneke Reuvekamp en inl980 
(vanaf 30 september tot 2 oktober) door Wim van Velzen en 
Maarten van Traa. Tevens sprak Maarten van Traa op een mas
sameeting van de Labour Party op 22 juni in het Londense 
Hydepark tegen de installering van de nieuwe kruisraketten. 
Met de SPD vonden veelvuldige kontakten plaats, ook in de 
marge van de verschillende multilaterale bijeenkomsten. 
Het kongres van de SPD in Berlijn (1-5 december 1979) werd 
bezocht door Max van den Berg, Wim van Velzen en Maarten 
van Traa. 
Het verkiezingekengres van de SPD in Essen (9 en 10 juni 
1980) door Maarten van Traa. 
Met de Franse Parti Socialiste werden de kontakten aange
haald vooral via internationaal sekretaris Lionel Jospin, 
evenals met de Spaanse PSOE. 
Met de Italiaanse socialisten verlopen de gesprekken onre
gelmatig. 
Met de Scandinavische partijen ontwikkelden de betrekkingen 
zich voorspoedig, waarmee de basis gelegd werd voor het z.g. 
Scandilux-overleg tussen de partijen uit kleine NAVO-landen, 
dat in januari 1981 gestart is. 

FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE PARTIJEN 

De Federatie van Socialistische Partijen in de Europese Ge
meenschappen verkoos op haar kongres in Luxemburg op 3 en 4 
maart 1980 Joop den Uyl tot voorzitter, als opvolger van de 
Fransman Robert Pontillon. 

84. 



Hiermee heeft de federatie aan politiek gewicht gewonnen. 
Alle bureauvergaderingen van de federatie werden bezocht 
door Relus ter Beek, Maarten van Traa en/of Ien van den 
Heuvel. 
Partijgenoot Dick Toornstra is benoemd tot sekretaris
generaal van de Europese Federatie. 

Hiermee is een overzicht gegeven van het belangrijkste werk 
van het internationaal sekretariaat in het verslagjaar. 
Rest nog te zeggen dat alleen een aktief internationaal se
kretariaat, dat evenzeer binnen als buiten de partij werk
zaam is, perspektief kan geven aan de vele buitenlandse 
politieke doelstellingen, die de partij zich heeft gesteld. 
De samenwerking met de WBS, meer in het bijzonder met Mar
nix Krop, is hierbij van groot gewicht gebleken. 

KOMMISSIES 

Berufsverbotekomitee 
Gesprekken met de SPD over de praktijk van de beroepsverbo
den in de Bondsrepubliek. Dat is één van de aktiviteiten 
van het komitee, waarvoor de voorbereidingen in de zomervan 
1980 zijn begonnen. Het blijkt immers dat de liberalisering 
nog niet veel vruchten heeft afgeworpen. Hopenlijk vindt 
dit gesprek plaats in maart 1981. 
Begin november heeft het komitee in Arnhem een studiedag ge
organiseerd over de stedebanden tussen Nederlandse en West
duitse stedèn, ook wel jumelages geheten. 
Deze jumelages, die vaak alleen van nut zijn voor de uitwis
seling van sportverenigingen en dergelijke, kunnen een goed 
middel zijn om het probleem van de Berufsverbote aan de or
de te stellen. OVer de vraag op welke manier dat het beste 
kan gebeuren is uitgebreid gepraat op deze studiedag, te
meer daar er enkele PvdA-afdelingen uitgebreide ervaring 
mee hebben. Er zijn nog artikelen verkrijgbaar, die werden 
gebruikt ter voorbereiding van deze dag en die nog steeds 
aktueel zijn. U kunt deze bij het sekretariaat aanvragen. 
Het komitee telt zeventien ledenenheeft het afgelopen jaar 
vier keer plenair vergaderd. 
Het sekretariaat is van Herman Welters overgegaan in de han
den van Jaap Visser (Billitonstraat 3', 3531 HJ Utrecht). 
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Brede Kommissie Buitenland 
Deze kommissie is in het verslagjaar aan het werk gegaan 
met enige startmoeilijkheden maar, zeker door het aantrek
ken van een ambtelijk sekretaris - Ger Verhoeve -, zal de 
kommissie in het verslagjaar 1980-1981 dieper op de buiten
landse politiek van de Partij van de Arbeid kunnen ingaan. 
De BKB bestaat uit de internationaal sekretaris als voor
zitter, twee vice-voorzitters, Alman Metten en Relus ter 
Beek en telt in haar midden vertegenwoordigers van alle ge
westen, kommissies, Evert Vermeer Stichting en kamerfrak
ties. 
Hiermee is het kontakt van het internationaal sekretariaat 
met de gewesten gestruktureerd, wat het werk door deze 
"vinger aan de pols" zeer ten goede komt. 
De BKB heeft tevens de taak het partijbestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies te dienen; een mogelijkheid, waarvan 
zeker in de toekomst een veelvuldig gebruik gemaakt zal 
worden. 
De BKB is voor het eerst bijeen geweest op 11 december 1979 
en heeft in het verslagjaar zeven maal vergaderd. 
Het partijbestuur benoemt de leden van de"BKB, met dien 
verstande dat de EVS haar eigen vertegenwoordiger aanwijst 
en de gewesten hun eigen vertegenwoordiger aanwijzen, per 
verkiezing of benoeming. 
De vergadervoorzitter, tevens de tweede vice-voorzitter, 
wordt door de vergadering gekozen uit de vertegenwoordigers 
van de gewesten. 
De BKB ontwikkelt zich tot een belangrijk instrument om het 
buitenland-werk van de partij te stimuleren, te koördineren 
en er over te adviseren aan het partijbestuur. 

EEG-kommissie 
Voorzitter : Schelto Patijn 
Sekretaris : René Glaser 
1. Het aantal partijgenoten dat lid van deze kommissie is, 

is vrijwel gelijk gebleven, namelijk 55. De opkomst per 
maandelijkse bijeenkomst is in 1980 gemiddeld 17 leden 
geweest. De vergaderdata worden zo vastgesteld, dat er 
een gerede kans bestaat dat de Europarlementariërs aan
wezig kunnen zijn. 
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2. De EEG-kommissie heeft in het afgelopen jaar verschillen
de onderwerpen besproken, meestal aan de hand van noti
ties van één van de leden. Bij iedere vergadering is aan 
de orde geweest de uitwisseling van informatie aan en 
met de Europarlementariërs. Voor één onderwerp is het 
van belang gebleken om een werkgroep ad hoc, te weten 
voor landbouw, op te richten waarvan als voorzitter fun
geert Eisso Woltjer. Deze werkgroep houdt zich in eerste 
instantie bezig met de aanpak van de overschotproblemen 
in de sektor zuivel. Doch ook in de werkgroep is het hui
dige gemeenschappelijke landbouwbeleid kritisch besproken. 
In het begin van 1981 zal een notitie van deze werkgroep 
gepubliceerd worden. 

a. Gedurende twee vergaderingen is ook de landbouwproblema
tiek in de EEG-kommissie besproken. zo heeft Mansholt 
zijn ideeën gegeven om wellicht vanuit de kommissie land
bouw uit de zuivelproblemen te geraken. Leden van de EEG
kommissie waren ook aanwezig bij de fraktiedagen van de 
socialistische fraktie in september te Wageningen. 

b. Max Albracht heeft een inleiding gehouden over de huidi
ge staalkrisis en welke mogelijkheden het krisismanifest 
van de Europese Kommissie zou bieden om ook voor Hoogo
vens enigszins uit de problemen te geraken. Aan het par
tijbestuur en aan de fraktie is een verslag gezonden. 

c. Wim Kok heeft over de vakbeweging, het Europese beleid 
en de relatie met de socialistische partijen het woord 
gevoerd. 

d. Een evaluatie is gehouden over het funktioneren na één 
jaar van het rechtstreeks gekozen Europese Parlement en 
in het bijzonder over het reilen en zeilen van de socia
listische fraktie. 

e. Het rapport van de Drie Wijzen over de Europese instel
lingen, waarin Biesheuvel zitting had, is uitgebreid be
sproken. De konklusies zijn aan de fraktie alsmede aan 
het partijbestuur gezonden. 

f. De wijzigingen, die worden voorgesteld met betrekking tot 
Eurotem-verdrag zijn aan de orde gesteld. Deze voorstel
len lijken technisch van aard, doch hebben een belang
rijke politieke uitwerking.De beginselen van het Eurotem
verdrag dienen onverkort te blijven bestaan. Een publiek
rechtelijke kontrole voor splijtstoffen is van belang. 
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g. Ook de problematiek van het vaststellen van de EEG
begroting is aan de orde geweest. 
De EEG-kommissie zal zich in het eerste deel van dit 
jaar in ieder geval bezighouden met de energie
problematiek. Verder is afgesproken, dat een nota ver
vaardigd zal worden over de landbouw-problematiek, 
gezien vanuit verschillende invalshoeken (b.v. sociale 
fonds, regionale fonds en de financiering ervan). 

Latijns-Amerika kommissie 
Voorzitter : Piet Reekman 
Sekretariaat : Evert Vermeer Stichting 
De Latijns-Amerika kommissie heeft tot taak het partijbe
stuur en in het bijzonder de internationaal sekretaris te 
adviseren en bij te staan in het formuleren en uitvoeren 
van het beleid ten aanzien van Latijns-Amerika. Daarnaast 
zou de kommissie moeten zorgen voor informatie en diskus
sie binnen de partij. 
Om met het laatste te beginnen: gedurende plm. 1 jaar heb
ben de subkommissies van de kommissie t.w. Chili, Andes
landen minus Chili, Brazilië, Argentinië/Paraguay/Uruguay 
en Midden-Amerika gewerkt aan een sociale, ekonomische en 
politieke analyse van de betrokken landen. Half september 
verscheen het handboek "Latijns-Amerika". 
Deze bundel fungeerde in de eerste plaats als achtergrond
materiaal voor de Latijns-Amerika konferentie, die op 4 ok
tober 1980 in Utrecht werd gehouden. Met 150 partijgenoten, 
leden van aktiekomitees en Latijns-Amerikanen is er die 
dag aan de hand van een tiental stellingen, gediskussieerd 
in groepen en plenair over een mogelijk door de PvdA te 
voeren beleid ten aanzien van Latijns-Amerika. In het na
jaar van 1980 is de aanzet gegeven om mede op basis van de 
konferentie-resultaten een beleidsadvies voor het partijbe
stuur te schrijven. Het advies zal in het voorjaar van 1981 
gereed komen. 
De Latijns-Amerika kommissie, bestaande uit 21 leden (met 
leden subkommissies 46), heeft in het verslagjaar zes keer 
vergaderd, twee keer een konferentie uitgesteld en er één 
gehouden. De voornaamste aktiviteiten van de kommissie be
stonden uit: 
- er werd een gesprek georganiseerd met Herman Choufour van 

het sektiebestuur Betaald Voetbal in verband met de te 
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houden mini-WK in Uruguay eind 1980.Aan het partijbestuur 
werd herhaalde malen gevraagd een gesprek met de KNVB 
over deze zaak aan te gaan. Een advies hierover werd in 
december inhoudelijk aangenomen, maar kreeg vrijwel geen 
praktische fellow-up. 

- vaste agendapunten waren de rapportages van de Tweede Ka
merfraktie, van het Europese Parlement en Internationaal 
sekretaris. 

- in overleg met de kommissie zijn herhaalde malen vragen 
gesteld in de Tweede Kamer over het vluchtelingenbeleid 
en de schending van de mensenrechten, over Bos-Kalis in 
Argentinië, over Fokker in Bolivia, over de mini-WK in 
Uruguay. 

-aandacht werd besteed aandebinnenlandse politieke situa
tie in verschillende Latijns-Amerikaanse landen (m.n. El 
Salvador). 

- meegewerkt werd aan de organisatie van de lle september
manifestatie in samenwerking met de Chili-beweging Neder
land. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Voorzitter Jan Pronk (tot 1-8-'80) 

Eddy van de Brink 
Sekretaris Cor de Vos 
De kommissie ontwikkelingssamenwerking vergaderde in het 
verslagjaar negen maal. De volgende onderwerpen kwamen daar
bij aan de orde: 
- overheid en partikulier initiatief. 

De kommissie stond kritisch t.a.v. de omzetting door mi
nister De Koning van het projekt-subsidiesysteem in pro
gramma-subsidiesysteem aan de vier medefinancierings
organisaties. Daarbij wees de kommissie m.n. op de beper
king tot vier organisaties (NOVIB, ICCO, Cebemo en Hivos) 
op de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het vol
kenrecht, die bij de partikuliere organisaties is terecht 
gekomen, op het ontbreken van criteria voor landen- en 
partnerkeuze, op het ontbreken van een voorwaarde voor 
het demokratisch funktioneren van de betreffende organi
saties, op het ontbreken van een wettelijk kader. 

- de hulp aan Vietnam. 
De volgende konklusies stonden in het betreffende advies: 
1. Nederland dient de hulp aan Vietnam vanwege de omvang 
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van de hulpbehoefte, die nog steeds het gevolg is van 
de verwoestingen van de Vietnamese oorlog en vanwege 
een voorgenomen sociaal-ekonomisch beleid van de Viet
namese regering zoals dat blijkt uit het vijfjaren
plan van 1976 vooralsnog onverminderd {dat wil zeggen 
het niveau van de jaren zeventig) voort te zetten. 

2. Teneinde er geen twijfel over te laten bestaan dat de
ze hulp dient bij te dragen aan de strukturele weder
opbouw van dit verwoeste en ontwrichte land en niet 
aan de oorlog met Cambodja, moet deze hulp {door middel 
van betalingsbalans en projektenhulp) duidelijk hierop 
gericht zijn. Hulpprojekten van partikuliere organisa
ties verdienen ~n dit kader voortgezette steun. 

3. In kontakten met de Vietnamese autoriteiten dient bij 
voortduring gewezen te worden op de noodzaak om de 
mensenrechten te eerbiedigen. Kontakten op ander dan 
regeringsniveau zouden ook kunnen bijdragen tot het be
sef bij de Vietnamese regering, dat de zorg om de situ
atie in Vietnam in Nederland in brede kring {onder an
dere in de PvdA) leeft. 

4. Nederland dient zich in te spannen voor de instandhou
ding van de westerse hulpverlening aan Vietnam onder 
gelijktijdige kritische dialoog over de mensenrechten
schendingen. Keerpunt voor die westerse inspanning zou 
natuurlijk een beleidswijziging in Washington zijn. 
Ook de PvdA kan in haar internationale kontakten een 
bijdrage tot dit doel leveren. 

5. Nederland dient er geen twijfel over te laten bestaan 
dat het de Vietnamese inval in Cambodja beschouwt als 
een ernstige inbreuk op de soevereiniteit van dat land. 
Tevens wordt het regime van Pol Pot vanwege zijn bar
baarse beleid veroordeeld. Teneinde de nood van de 
Cambodjaanse bevolking te helpen lenigen dient Neder
land grootscheepse humanitaire hulp te verlenen. Hier
bij dient gebruik gemaakt te worden van alle bestaande 
kanalen, inclusief de Vietnamese. 

- ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. 
Samenvatting van het advies: 
l. De rechten van de mens, opgevat als "vrijheid, gelijk

heid en broederschap", vormen de kern van het socia
listisch program. 
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2. Op grond van het internat~onali$tische karakter van 
het socialisme, staan de mensenrechten in beginsel ook 
centraal in socialistische buitenlandse politiek. 

3. In brede zin opgevat staat ontwikkeling gelijk a~n de 
verwezenlijking van rechten van de mens. 

4. Socialistische politiek ten aanzien van de Derde Wereld 
richt zich in de eerste plaats op het bestrijden van 
onrechtvaardige (kapitalistische) ekonomische struktu
ren. Daarmee wordt ook een binnenlands doel gediend. 

5. Ondanks de ontegenzeggelijke spanning tussen ontwikke
ling en demokratie kan in socialistische opvatting 
ontwikkeling slechts in demokratie plaatsvinden. De 
vaak gehanteerde tegenstelling tussen sociaal-ekonomi
sche rechten enerzijds en politiek-burgerlijke mensen
rechten anderzijds blijkt in de praktijk vals. 

6. Om de mensenrechten een centrale plaats in het Neder
lands buitenlands beleid ten aanzien van de Derde We
reld te geven dient de grootste nadruk te worden ge
legd op het naderbij brengen van een Nieuwe Internatio
nale Ekonomische Orde. 

7. Handels-hulpbeleid dienen aangewend te worden voor de 
bevordering van de mensenrechten binnen Derde Wereld
landen. 

8. Steun aan partikuliere groepen en organisaties, zowel 
in Nederland als in de Derde Wereld, kan het Neder
lands mensenrechtenbeleid versterken. Bij diktaturen 
gaat het daarbij om steun aan oppositionele groepen. 

9. Stelselmatige schending van mensenrechten in ontwikke
lingslanden dient konsekwenties te hebben voor het Ne
derlands buitenlands beleid ten aanzien van die landen. 
Daarbij dient gewaakt te worden voor eenzijdige nadruk 
op schending van de politiek-burgerlijke rechten. 

10. Buitenlands mensenrechtenbeleid dient weerspiegeld te 
worden in binnenlands mensenrechtenbeleid. Mensenrech
tenbeleid veronderstelt wederkerigheid. 

11. De centrale plaats van de mensenrechten in het Neder
lands buitenlands beleid dient niet slechts met de 
mond beleden te worden, maar dient ook wettelijk en 
institutioneel vorm te krijgen. 

12. De regeringsnota "De rechten van de Mens in het Buiten
lands Beleid" vertoont ondanks een positief te waarde
ren ondertoon, duidelijke manco's op het punt van be-
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leidsinitiatieven en afweging t.a.v. "andere waarden 
en belangen" die het buitenlands beleid verondersteld 
wordt te dienen. 
Vooral waar ekonomische belangen in het geding zijn 
is de toon van de nota zeer terughoudend. Ook blijkt 
het begrip mensenrechten in het ontwikkelingsbeleid een 
engere definitie te krijgen dan eerder principieel was 
vastgesteld. 

- nota-ekonomie van het partijbestuur. 
De kommissie moest tot de teleurstellende konklusie komen 
dat in de betreffende nota een internationale dimensie 
ontbrak. 

- hulp aan bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika. 
Konklusie van het advies: 

Het buitenlands beleid van de Nederlandse regering zou 
krachtige politieke steun moeten leveren aan de pro
gressieve volksbewegingen. Het betekent steun aan de 
Frelimo-, MPLA en ZAND-regeringen in respektievelijk 
Mozambique, Angola en Zimbabwe. 
De Nederlandse regering dient geen enkele steun aan het 
Bantoestan-beleid te geven. 
Steun in alle internationale fora voor ANC en SWAPO. 
Bevordering van het principe van een handels- en inves
teringsboycot als laatste geweldloos middel tot veran
dering. 
De PvdA moet via de Socialistische Internationale haar 
internationaal beleid t.a.v. Zuidelijk Afrika blijven 
waarmaken •. 
De fraktie moet bevorderen, dat eind november 1980 een 
parlementaire missie minister Van der Klauw vergezelt 
naar de konferentie met leiders van frontlijnstaten in 
Maputo. 

- de wereldkonferentie voor het Decennium van de vrouw in 
Kopenhagen juli 1980. 
Een subkommissie heeft een uitgebreid advies geschreven, 
als handreiking naar en ruggesteun voor diegenen, die de 
konferentie hebben bijgewoond. In het advies is ingegaan 
op onderwerpen als arbeid, gezondheid, onderwijs, vrouwen 
in de Derde Wereld, Vrouwen binnen kulturele minderheden 
en de doorvoering van de resultaten van de konferentie. 
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- De voorwaarden die al of niet gesteld moeten worden aan 
een Nieuwe Internationale Ekonomische Orde. 
Een advies hierover is nog in voorbereiding. 

- Suriname. 
De kommissie stond nogal kritisch t.a.v. uitlatingen van 
partijbestuursleden over de situatie in Suriname. Volgens 
de kommissie zou er niet te snel instemming met de coup 
op 25 februari 1980 moeten worden betuigd. Volgens de 
kommissie diende de Partij van de Arbeid te bevorderen, 
dat er een aktief beleid gevoerd zou worden om Suriname 
weer aan een aantal basisvoorwaarden te laten voldoen: 
1. versterking van het burgerlijk bestuur 
2. verbetering van het sociaal-ekonomisch beleid 
3. verbetering van de demokratie, wat betreft m.n. de 

rechtspraak,de vrije pers en de vrije vakbeweging. 
- het verkiezingsprogramma "Weerwerk". 

Volgens de kommissie bevatte het eerste koncept te weinig 
aandacht voor de ontwikkelingssamenwerking. 

- het beleid t.a.v. de Nederlandse Antillen. 
Een subkommissie bereidt een advies voor. 

Stuurgroep Europese Politiek 
Naast de BKB beeft de Stuurgroep Europese Politiek (STEP) 
het licht aanschouwd. Deze STEP dient het kontakt tussen 
Europarlementariërs en partij en gewesten. Vooral daar de 
Europarlementariërs door hun werk soms ver van de interne 
partijsituatie afstaan, is de STEP geen overbodige luxe. 
Helaas moet gekonstateerd worden dat, ondanks het harde wer
ken van de Europarlementariërs, de PvdA-fraktie in Europa 
te weinig belangstelling verkrijgt. Door het aantrekken van 
Ger Verhoeve zal dit hiaat naar vermogen worden opgevuld. 

Vrede en Veiligheid 
In juni 1980 heeft het partijbestuur een kleine kommissie 
vrede en veiligheid geformeerd om een nieuw samenvattend 
rapport over het beleid van de PvdA inzake vrede en veilig
heid te schrijven. Dit vloeide direkt voort uit de kongres
uitspraak van het aprilkongres in 1979. 
Deze kommissie bestond uit: Bram Stemerdink(voorzitter), 
Frans-Bauke van der Meer, Sam Rozemond, Ben ter Veer en 
Jeroen Verheul(sekretaris). 
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De voorbereiding van de tekst voor het verkiezingsprogram
ma was in handen van een taakgroep uit het partijbestuur, 
bestaande uit Maarten van Traa (voorzitter), Relus ter Beek, 
Sonja van der Gaast, Bram Stemerdink, Jan Pronk, Klaas de 
Vries en Max van der Stoel. 
Het partijbestuur heeft bij het voorbereiden van de koncept
tekst van het verkiezingsprogramma Weerwerk bewust gekozen 
voor een samenstelling, die zich beperkte tot kamerfraktie 
en partijbestuur. Dit om diskussie met de partij een
vormig te laten verlopen. Binnen de BKB is dit uitvoerig 
aan de orde geweest. 
vanaf het begin is de diskussie rond het koncept-verkiezings
programma sterk beheerst geweest door de kernwapenproblema
tiek. 
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EUROPESE BEWEGING 

Als belangrijkste aandachtsvelden voor haar werkzaamheden 
in het verslagjaar en daarop volgende jaren formuleerde de 
Europese Beweging als volgt: 
- de rol van het Europese Parlement, 
- het gevaar van het steeds sterker wordend protektionisme 

en nationalisme binnen de Gemeenschap en 
- het wekken van belangstelling en begrip voor de ware di

mensies van wat er in Europa tot stand is gebracht en wat 
er nog gebeuren moet. 

I. werkgroepen 
Er werd meer nadruk gelegd op het leveren van bijdra
gen aan de brede publieke diskussie over diverse aktue
le Europese onderwerpen. 
Daartoe werden werkgroepen ingesteld. 

1. Een ad hoc-werkgroep onder voorzitterschap van prof. 
VerLoren van Themaat bracht begin november het rapport 
uit: Plaatsing van Nederlanders bij internationale or
ganisaties. 

2. De studiegroep Nederland/Duitsland bracht het rapport 
uit: Is Duitsland (ons) de baas? Maarten van Traa (se
kretaris buitenland PvdA) sprak hierover op een bijeen
komst van de Haagse afdeling op 25 september 1979. 

3. De andere werkgroepen over Europese Politieke Samenwer
king, Europese Kieswet en Europese Veiligheid hebben 
hun werkzaamheden nog niet voltooid. 

II. Chronologisch overzicht van de belangrijkste bijeen
komsten van de Europese Beweging. 

18 oktober 1979: BB-vergadering. Thema: het konsumenten
beleid. Inleidster: Mevr. Drs. A.G. Fransen (Dir. van de 
Konsumentenbond) • 
23 november 1979: Hoofdbestuur met de heer Biesheuvel over 
het funktioneren van de instellingen van de Gemeenschap 
en de heer D.P. Spierenburg, die op verzoek van de kom
missie een rapport heeft uitgebracht met voorstellen tot 
hervorming van de Kommissie der Europese Gemeenschappen 
en haar diensten. Een studiegroep onder leiding van Prof. 
Mr. H.H. Maas is bezig met het opstellen van een voorlopig 
kommentaar op de rapporten Spierenburg en Biesheuvel. 
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23 en 24 november 1979: Studiekonferentie met als thema: 
Doel en taak van de Europese Beweging en het buitenlands 
beleid van de Europese Gemeenschappen. Inleiders: R.H. van 
de Beeten en Dr. B.R. Bot. 
30 november en 1 december 1979: Kaderkonferentie. Thema: 
Instellingen van de Europese Gemeenschappen. Inleidster: 
Mevr. Mr. E.C.A.M.Boot (CDA). 
19 en 20 november 1979: 19e konferentie voor schoolblad
redakteuren. Inleiders: Drs. D.F. van der Mei, Drs. F. 
Wijsenbeek en Mevr. M.E. van Emden. 
21 januari 1980: Hoofdbestuur met Mevr. Mr. c. Meijers en 
H.J.M. Aben over het funktioneren van het eerste recht
streeks gekozen Europese Parlement. 
8 en 9 februari 1980: Politiek Ekonomisch Beraad. Thema: 
Ontwikkelingen rondom het Europees Monetair Stelsel. 
Voorzitter: Dr. W.F. Duisenberg. 
11 maart 1980: Gesprek met PvdA over brief PvdA inzake de 
verhouding Europese Beweging/Atlantische Kommissie en over 
de voorlichting rond de Europese verkiezingen. 
Van PvdA-zijde aanwezig: de heren Patijn en Van Traa. 
Van EBN-zijde de heren Samkalden, VerLoren van Themaat, 
Dik en Mevr. van Emden. 
21 maart 1980: BB-vergadering. Thema: De positie van de 
Europese Gemeenschap in de huidige politieke wereldsitua
tie. Inleider: Mr. M. van der Stoel. 
18 en 19 april 1980: Eerste kaderkonferentie. Inleiders: 
Prof. Dr. J.K. de Vree over "Nationalisme versus inter
nationalisme" en Drs. A.E. Pijpers over "Nationalisme 
versus Europese samenwerking". 
21 april 1980: BB-vergadering. Thema: De band tussen de 
Atlantische Kommissie en de Europese Beweging. 
30 augustus 1980: Hoofdbestuur. Thema: de groeiende blok
vorming en het regionalisme in de wereld. Inleider: Prof. 
Dr. J.K. de Vree. 
12 en 13 september 1980: Tweede Kaderkonferentie. Thema: 
vergader- en diskussietechnieken. Inleider/begeleider: 
Dhr. P.F. Dudink (medewerker van het Instituut voor Poli
tieke scholing van het CDA). 
30 september 1980: Hoofdbestuur in gesprek met Sirnone 
Veil, voorzitter Europees Parlement. 
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III. Publikaties van de Europese Beweging 
Brochures: Hoe haalt het Europese Parlement 1984? 
Rapporten: Is Duitsland (ons) de baas? 

Plaatsing van Nederlanders bij internatio
nale organisaties. 

Maandblad: Europa in beweging. 
Kwartaalblad: Nieuw Europa. 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

INLEIDING 

De landelijke kerngroep van de Rooie Vrouwen bestaat vol
gens de reglementen uit negen leden. 
Het aantal gewestelijke kerngroepen is gelijk aan het aan
tal partijgewesten, namelijk zestien. 
Er waren aan het einde van de verslagperiode vierhonderd
zestien Rooie-Vrouwengroepen, terwijl er zevenhonderdvijf
enzestig partijafdelingen geregistreerd stonden. 
Liesbeth Ribbius Peletier is erevoorzitter van de Rooie 
Vrouwen. 
Het buro van de Rooie Vrouwen, dat de landelijke kerngroep 
in de uitoefening van haar taak bijstaat, bestond uit: 

Alie Slagt 
Lina Neetens 

Hanna Piek 

Marije Kweekel 

Mireille van 
Wageningen 

- bestuursassistente - volledige baan 
- administratief 

medewerkster 
- typiste/notuliste 

- stafmedewerkster 

- typiste/notuliste 

- 24 uur per week 
- 20 uur per week 

(tot 1-5-1980) 
- 20 uur per week 

(vanaf 1-2-1980) 
- 20 uur per week 

(van 14-2-1980 
tot 1-9-1980) 

Margreet Strijbosch - typiste/notuliste - 20 uur per week 
(vanaf 1-7-1980) 

Kitty van Opzeeland - typiste/dokumenta- - 20 uur per week 
liste - op kontrakt-

Gerda Veenstra 
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- bibliothekaresse 

mogelijk gemaakt 
door de werkgelegen
heids verruimende 
maatregel 

- volledige baan 
(van 15-10-1979 
tot 15-4-1980) 



SAMENSTELLING LANDELIJKE KERNGROEP 

Per 1-10-1979 
Landelijk kontaktvrouw 
Plaatsvervangend landelijk 
kontaktvrouw 
Lid landelijke kerngroep 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

Reserve 

Pijkel Schröder 

Liesbeth Baarveld 
Willy Albrecht 
Betty Geugjes 
Margriet van der Meij 
Pim Rebel 
Anke Vleugels 
Geke Werkman 
Arja van Zetten 
Leni Weesing 

De landelijke kerngroep vergaderde om de veertien dagen, 
beurtelings in Amsterdam en Amersfoort, met uitzondering 
van de maand juli 1980 waarin tweemaal werd overgeslagen. 
Er werd een wisselend voorzitterschap ingesteld: leden van 
de landelijke kerngroep zitten om beurten twee vergaderin
gen van de landelijke kerngroep voor. De vergadervoorzitter 
bezoekt in haar voorzitterstijd de voorbereidende werkbe
sprekingen op het Rooie-Vrouwenburo. 

De landelijke kerngroep maakt een indeling over de gewesten: 
ieder lid werd kontaktpersoon voor één of meerdere gewesten. 
Zij is voor "haar" gewest de eerst aanspreekbare persoon 
en bezoekt de gewestelijke jaarvergadering. Een delegatie 
van de landelijke kerngroep bracht aan alle zestien gewes
ten een bezoek en kondigde de gewestelijke kerngroepen aan 
in de eerste weken van 1981 wederom op bezoek te willen ko
men. 
De frekwentie van de bijeenkomsten met de gewestelijke kon
taktvrouwen werd in 1979 opgevoerd van twee naar vier bij
eenkomsten. In deze bijeenkomsten worden politiek inhoude
lijke zaken behandeld. In overleg met de gewestelijke kon
taktvrouwen worden de reglementaire werkgroepen en presidi
um samengesteld. 

oe landelijk kontaktvrouw is een op het partijkongres in 
funktie gekozen partijbestuurder, en neemt deel aan het 
werk. van het partijbestuur. Zij woont de vergaderingen van 
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het Dagelijks Bestuur van de partij bij en heeft daarin 
een adviserende stem. 

De plaatsvervangend landelijk kontaktvrouw bezocht de twee
maandelijkse bijeenkomsten van de gewestelijke sekretaris
sen van de partij. 

Leden van de landelijke kerngroep bezochten partijkongres
sen en partijraadsvergaderingen. 

De landelijk kontaktvrouw en haar plaatsvervangster maak
ten deel uit van de zogenaamde steungroep voor de fraktie
kommissie emancipatie van de Tweede Kamer. Leden van de 
landelijke kerngroep overlegden incidenteel met een dele
gatie van de fraktie. 

De Rooie Vrouwen zijn lid van de Socialist International 
Wamen (SIW), de Socialistische Vrouwen Internationale, een 
onderdeel van de Socialistische Internationale. 
Liesbeth Baarveld is sinds 1 oktober 1979 de internationaal 
sekretaris van de Rooie Vrouwen. 

De Rooie Vrouwen zijn vertegenwoordigd in: 
- Algemene Emigratie Centrale 
- Bernbestuur 
- EVS-bestuur 
- Internationale Raad van Sociaal-Democratische vrouwen 

(ICSDW) thans SIW 
- Marie, Word Wijzer 
- Nationale Raad Welzijn Militairen 
- Nederlandse Vrouwen Raad: Algemeen Bestuur en Hoofd Be-

stuur 
- Sektie Gemeente, Gewest en Provincie (SGGP) 
- Thiele Wibaut Fonds 
- Tijd voor School 
- Wij Vrouwen Eisen 

Naast de drie reglementaire werkgroepen bestonden er in 
de ·verslagperiode nog een aantal niet-reglementaire werk-
groepen, namelijk: . 
Rooie Vrouwen/Derde Wereld; Begeleiding Groepen; Baarmoe
derhalskanker; Voorbereiding landelijke dag 7 juni; Mani-
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fest Arbeid en Vrede en Veilighe±d. 

Het Rooie-Vrouwenmededelingenblad en de Wegwijzer werden 
per oktober 1979 samengevoegd tot één Rooie-Vrouwenperio
diek: R~SA (vanaf januari 1981 Rooie Vrouw). 

REGLEMENTAIRE WERKGROEPEN PER 1-10-1979 

In elke werkgroep zitten twee leden van de landelijke kern
groep. Eén van hen is de koördinator 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 was o.m. bezig met de anti-diskriminatieaktie, 
die maart 1980 gehouden is. 

werkgroep Politiek 
Samenstelling: 
Pijkel Schröder (koördinator)- lid landelijke kerngroep 
Liesbeth Baarveld - lid landelijke kerngroep 
Marian van den Bergh 
Annemarie Goedmakers 
Jeltje van Nieuwenhoven 
Frouke Staeekart 
Irene Varrink 
Jeltje de Vries 
De werkgroep adviseerde landelijke kerngroep o.m. over de 
landelijke Rooie-Vrouwenvergadering en het partijkongres. 

Werkgroep Vorming 
Samenstelling: 
Geke werkman (koördinator) 
Willy Albrecht 
Mies de Jong 

- lid landelijke kerngroep 
- lid landelijke kerngroep 

Dinie Melton (q.q. namens de Stichting Vorming PvdA) 
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Saskia Noorman 
Greet Picavet 
Willemien Ruygrok (namens de Bern) 
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 Bern gehouden. 

NIET-REGLEMENTAIRE WERKGROEPEN PER 1-10-1979 

Werkgroep Baarmoederhalskanker 
Doel: het doen bevorderen van het uitvoeren van een lande
lijk bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. 
Samenstelling: 
Marian van den Bergh 
Margot van der Bor 
Herman Drenth 
Carolin Roos 
Pijkel Schröder 
Liesbeth den Uyl-van Vessem 
oe 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. 

werkgroep begeleiding groepen 
Samenstelling: 
Willy Albrecht 
Alie Slagt 
Geke werkman 
Deze werkgroep is o.m. verantwoordelijk voor de inhoud van 
de Rooie-Vrouweninformatiemap. Deze map geeft informatie 
op organisatorisch gebied aan plaatselijke kontaktvrouwen. 
Ook fungeert zij als niet officiële reglementenkommissie 
van de Rooie Vrouwen. 

Werkgroep Rooie Vrouwen/Derde Wereld 
Samenstelling: 
Maria van Garderen 
Betty Geugjes 
Carlotta Lopes da Silva 
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Ank Pfister 
Betsy van der Pol 
Annie Servaes 
Marka Spit 
Fia de Vries Robbé 
De werkgroep stimuleerde o.m. de Rooie Vrouwen deel te ne
men 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 ontwikkelingaproblematiek begrijpe
lijk te maken. 

Werkgroep Voo~bereiding. landelijke dag 7 juni 1980 
Samenstelling: 
Marije Kweekel 
Thea van der Linden 
Pim Rebel 
Pijkel Schröder 
Marjanne Sint 
De werkgroep koördineerde de regionale dagen, die ter 
voorbereiding op de landelijke Rooie-Vrouwendag gehouden 
werden en bereidde tevens deze dag voor. 

Werkgroep Manifest Arbeid 
Samenstelling: 
Annet van der Hoek 
Frouke Staeekart 
Lenie Koetstra 
Marije Kweekel 
Corrie Lieverse 
Mieke Minkjan 
Pim Rebel 
Pijkel Schröder 
Marjanne Sint 
Marka Spit 
De werkgroep hield zich bezig met het vertalen van de dis
kussies die gevoerd waren aan de hand van "Rooie Sien wil 
herverdelen" in een manifest. Dit werk werd in december 
1980 afgerond. 

103. 



Werkgroep Vrede en Veiligheid 
Samenstelling: 
Martha Kam 
Anneke van der Lee 
Pim Rebel 
Marka Spit 
Ria Weel 
De werkgroep startte begin maart 1980 met het schrijven 
van een diskussiestuk over Vrede en Veiligheid ten behoeve 
van Rooie-Vrouwengroepen, in opdracht van de Rooie-Vrouwen
raadsvergadering van 19 januari 1980. 

ROOIE-VROUWENRAAD 

In de verslagperiode kwam deze raad tweemaal bij elkaar na
melijk in januari en juni 1980. 
Jaarplannen van de landelijke kerngroep, de Rooie-Vrouwen
begroting e.d. kwamen aan de orde. 
In de januarivergadering besliste de Rooie-Vrouwenraad o.m. 
dat niet het door de landelijke kerngroep voorgestelde 
"vrede en veiligheid", doch "onderwijs" in de Rooie Vrou
wen het onderwerp zou zijn na september 1981. Wel werd be
sloten, dat over het onderwerp "vrede en veiligheid" een 
kleine diskussienota diende te verschijnen en wel op een 
zodanig tijdstip, dat de Rooie Vrouwen v66r december 1981 
een verantwoorde uitspraak over kernbewapening zouden kun
nen doen. De landelijke kerngroep heeft dit besluit uitge
voerd: in het najaar van 1980 kwam de nota "Rooie Sien 
wil ontwapenen" klaar. 

LANDELIJKE ROOIE-VROUWENDAG 7 JUNI 1980 

Deze dag stond in het teken van de herverdeling van de ar
beid. Ongeveer 1000 vrouwen kwamen in de Flint in Amers
foort bij elkaar. De dag -tussen diskussies in de groepen 
over "Rooie Sien wil herverdelen", de regionale dagen en 
het vaststellen van het Manifest Arbeid in 1981 in- diende 
een tussenstand te geven van de gedachten, die de Rooie 
Vrouwen hebben over herverdeling van arbeid. 
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Verder werden georganiseerd: 
- anti-seksediskriminatiedag (voor een goede wet op de sek

sediskriminatie) 8 maart 1980; 
- kiezen en delen: ontwikkelen van een emancipatiebeleid 

in verband met het nieuwe verkiezingsprogramma, 15.maart 
1980. 

BIJEENKOMSTEN EN KURSUSSEN 

Gewestelijke kontaktvrouwen en de landelijke kerngroep 
kwamen viermaal bij elkaar. 
De landelijke kerngroep en de reglementaire werkgroepen 
hielden hun reglementair voorgeschreven bijeenkomst op 
Olaertsduyn in september 1980. 
Gewestelijke kontaktvrouwen bezochten speciaal voor hen 
georganiseerde kursussen op De Born. 
Veel plaatselijke kontaktvrouwen volgden ook de speciaal 
voor hen georganiseerde kursussen die eveneens op De Born 
werden gegeven. Een lid van de landelijke kerngroep is 
bij deze bijeenkomsten aanwezig. 

HET INTERNATIONALE WERK 

In haar hoedanigheid als internationaal sekretaris van de 
Rooie Vrouwen woonde Liesbeth Baarveld de volgende inter
nationale bijeenkomsten bij: 
- Drie vergaderingen van het buro van de Socialist Inter

national Women. November 1979 Bonn, februari 1980 Wenen, 
juni 1980 Londen. 

- Een door de Socialist International Woroen georganiseerd 
seminar onder de titel: "feminisme/socialisme", 28 en 
29 juni 1980 Londen. 

- De VN wereldkonferentie 14 tot 30 juli 1980 Kopenhagen 
en tevens de alternatieve vrouwenkonferentie "Forum" 
14 tot 24 juli 1980 Kopenhagen. 

Rooie Vrouwen hebben veel kontakten met internationaal 
werkende vrouwenorganisaties en solidariteitskomitees. 
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PERIODIEKEN 

Na vijftien jaar bestaan te hebben, verscheen in september 
1979 het laatste Mededelingenblad van de Rooie Vrouwen. 
Een zéér funktioneel werkend orgaan met veel nuttige in
formatie verdween. 
Ook de Wegwijzer - aanvankelijk bedoeld voor leidsters van 
diskussieklubs en vooral bedoeld voor inhoudelijke artike
len - hield op te bestaan. 
Mededelingen en inhoudelijke artikelen werden ondergebracht 
in een nieuw Rooie-Vrouwenblad: R~sa. De naam "R~sa" kwam 
tot stand via een enquête onder Rooie Vrouwen. In oktober 
1979 verscheen het eerste nummer. Het blad verschijnt nu 
tien maal per jaar. 
R~sa heeft drieendertighonderdvierenzestig betalende abon
nees en verschijnt in een oplage van éénenveertighonderd 
exemplaren. 
Plaatselijke - en gewestelijke kontaktvrouwen, leden van 
de gewestelijke kerngroepen, leden van de landelijke kern
groep, leden van de reglementaire Rooie-Vrouwenwerkgroe
pen, Rooie-Vrouwen-vertegenwoordigers in landelijke orga
nisaties en leden van het partijbestuur ontvangen deze 
Rooie-Vrouwenperiodiek gratis. 

In 1980 bleek, dat er in Den Bosch een blad onder dezelfde 
naam verschijnt. Het is een uitgave van het Bossche Vrou
wenhuis. Zij verzocht ons, waar zij niet akkoord ging met 
onze naamgeving, de naam van ons blad te wijzigen. 
Uit de eerder genoemde enquête bleek dat de naam "Rooie 
Vrouw" ook hoog scoorde en de landelijke kerngroep besloot, 
op voordracht van de redaktie van R~sa, de naam "R~sa" per 
januari 1981 te wijzigen in "Rooie Vrouw". 
R~sa heeft een onafhankelijke redaktie. Op 9 april 1980 
werd door de landelijke kerngroep het redaktiestatuut vast
gesteld. Daarin staat onder meer dat in de redaktie van 
het blad ten hoogste twee leden van de landelijke kerngroep 
mogen zitten en dat de landelijke kerngroep in R~sa enkele 
pagina's kan opeisen. 
Op 13 augustus 1980 benoemde de landelijke kerngroep de 
redaktie. Tot dan toe werd met een voorlopige redaktie ge
werkt. 
Namens de landelijke kerngroep maken Betty Geugjes en Geke 
Werkman deel uit van de redaktie van het Rooie-Vrouwenblad. 
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Nieuwe Rooie-Vrouwenuitgaven 

Wij leerden fier rechtop te staan 
Uitgave ter gelegenheid van het zeventig-jarig bestaan van 
de socialistische vrouwenbeweging. Najaar 1978. 

Begeleidingsmap groepen. Najaar 1978. 

Rooie Vrouw in Europa 
Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen. Voorjaar 1979. 

Rooie Sien wil herverdelen 
Diskussiestuk over herverdeling van de arbeid. Najaar 1979. 

Manifest Macht. Najaar 1979 

Affiche anti-seksediskriminatiedag. Voorjaar 1980. 

Affiche 5-urige werkdag. Voorjaar 1980. 

Kiezen en delen 
Verslag van een bijeenkomst in verband met het op te stel
len verkiezingsprogramma. Zomer 1980. 

Handleiding voor Rooie-Vrouwenraadsleden. Zomer 1980. 

Herdrukken Rooie-Vrouwenuitgaven 

Huishoudelijk reglement 
Rooie-Vrouwenfolder 
Rooie-Vrouwenaffiche 
Proletarische Vrouw affiche 
Rooie Sien wil herverdelen 
"In de Roos" - diskussieprojekt ten behoeve van 
Rooie-Vrouwengroepen. 

1980 
11 

11 

11 

11 

11 
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CENTRUM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN POLITIEK 

Dit jaarverslag zal slechts 10 maanden van de verslagperio
de beslaan. was het vorige jaarverslag langer in verband 
met de vele aktiviteiten, het voorliggende is korter, omdat 
over de maanden november en december 1979 in het vorige ver
slag is gerapporteerd. 
Al onze maandelijkse bestuursvergaderingen en kontakten met 
het partijbestuur hebben in het teken gestaan van de ophef
fing van het centrum. Dit niet zozeer omdat het bestuur "er 
van af wilde", maar wel omdat de voorwaarde gesteld door 
het centrum, namelijk het verantwoordelijk zijn van het par
tijbestuur voor de door het centrum voorgestelde taken, werd 
vervuld. 
Op de jaarvergadering van 12 januari 1980 te Utrecht stond 
de beleidsnotitie, geschreven door vice-voorzitter Coos 
Huijsen "Om de kwaliteit van het socialisme" ter diskussie. 
Deze notitie diende tevens als basis voor de gedachtenwis
seling tussen een delegatie van het dagelijks bestuur vande 
partij, bestaande uit Anneke Reuvekamp, Max van den Berg en 
Wim van Velzen, een delegatie uit het bestuur van het CLP, 
bestaande uit Johan Wijne, Coos Huijsen en leden van de 
werkgroep "Christenen in de PvdA", de heren F. Oudejans en 
J. ter Laak, op 31 januari 1980. 
Tijdens dit gesprek bleek, dat de deelnemers van oordeel 
waren dat als het partijbestuur verantwoordelijk zou willen 
zijn voor het scheppen van mogelijkheden binnen de Partij 
van de Arbeid voor mensen om vanuit verschillende levens
beschouwingen van gedachten te wisselen over de samenleving 
en de daaruit te trekken politieke konsekwenties, het CLP, 
nu een belangrijke taak was overgenomen door het partijbe
stuur, zich zou kunnen opheffen. Het dagelijks bestuur 
stelde daarop voor, daar de in de beleidsnotitie gesugge
reerde struktuur niet kon worden overgenomen, om een plat
form in het leven te roepen waar partijleden wier levens
overtuiging een inspiratie is voor het doen van politieke 
keuzes, met elkaar en met anderen in levensbeschouwelijke 
groepen van gedachten kunnen wisselen. 
Op 10 juli 1980 werd het Trefpunt van socialisme en levens
overtuiging opgericht, waarin vertegenwoordigers van het 
partijbestuur, het Nederlandse en het Europese parlement, 
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verschillende kerkgenootschappen en het Humanistisch Ver
bond en de AG der Woodbroekers zitting hebben. Max van den 
Berg, Bram Peper, Anneke Reuvekamp, David van Ooijen, Ien 
van den Heuvel, C.J. de Ronde, A.L. den Broeder, Rob Tiel
man, Jone Bos, !etje Dales, Rob van Drimmelen, Jaap Goor
huis, Catharina Halkes, Eveline Herfkens, Albert v.d. Heu
vel, Pieter van Hoof, Lideke in 't Veld, Jan ter Laak, H.M. 
de Lange, Leo Mesman, Frans OUdejans, Barend de Ronde, Wim 
de Roos, Ben Schennink, Ben ter Veer, Gerard Wentholt, Dick 
de Zeeuw, Johan Wijne en Bert Barends hadden zich op 10 ju
li 1980 bereid verklaard om aan het Trefpunt deel te nemen. 
Het sekretariaat berust bij Hans Vermeer. 
Het diskussiestuk "Van Centrum naar Trefpunt", waarin het 
eLP-bestuur voorstelt om het centrum op te heffen, werd be
sproken op een algemene ledenvergadering op 27 september 
1980 in Utrecht, waarna de leden met twee stemmen tegen en 
één onthouding, instemden met het voorstel tot opheffing. 
Vervolgens verleende het partijbestuur op 29 oktober toe- . 
stemming om het CLP op te heffen, met de hoop "dat de leden 
van het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek aan het 
Trefpunt dezelfde bijdrage zullen leveren als voorheen aan 
het CLP". 

Begin april 1980 is de brochure "Euthanasie", een bijdrage 
van de werkgroep Euthanasie van het CLP, uitgaande van de 
PvdA, aangeboden aan het partijbestuur in het gebouw van de 
Tweede Kamer in Den Haag. De brochure, die f 3,50 kost, is 
te bestellen door overmaking van genoemd bedrag op postgi
rorekening 3308303 van de penningmeester van het CLP, Kor
hoenlaan 22, Heemstede, waarna toezending volgt. 
Verder heeft de Horstink het grootste gedeelte van onze be
leidsnotitie "Qn de kwaliteit van het socialisme" overgeno
men in de dokumentatiemap ."Christenen en politiek". 
Rest nog de samenstelling van het bestuur gedurende het 
laatste jaar te vermelden. In alfabetische volgorde bestond 
het bestuur uit: P.J. Baltus, J. Eckhardt-Heijboer, P.W.J. 
van Hoof, J. Huijsen, Th. Jansma, J. de Leede, W.J. Sanderse, 
E.M. Storm-de Haas, E.P. van Veldhuizen, G. Wentholt en Jo
han s. Wijne. 
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TREFPUNT VAN SOCIALISME EN LEVENSOVERTUIGING 

Na een aantal voorbereidende besprekingen werd donderdag 10 
juli in Utrecht een nieuw orgaan binnen de Partij van de 
Arbeid opgericht, dat als naam meekreeg: Trefpunt van Socia
lisme en Levensovertuiging. Dat is de uitkomst van overleg 
tussen het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek (CLP) 
en de werkgroep "Christenen in de PvdA" met het partijbe
stuur van de PvdA. 
In een gesprek op 31 januari 1980 verklaarde het partijbe
stuur zich bereid 'verantwoordelijk te willen zijn voor het 
scheppen van mogelijkheden binnen de PvdA voor mensen om van
uit verschillende levensbeschouwingen van gedachten te wis
selen over de samenleving en de daaruit te trekken politie
ke konsekwe-nties' • Het partijbestuur liet weten te voelen 
voor een platform, waar mensen die lid zijn van de PvdA en 
die hun levensovertuiging inspiratie willen laten Z1]nvoor 
hun politieke keuzes, met elkaar spreken. Het CLP en de 
werkgroep zouden hierin opgaan. Het partijbestuur hoopte op 
deze wijze ook één duidelijke gesprekspartner te krijgen. 
Na de opheffing van de humanistische, protestants-christe
lijke en katholieke werkgemeenschap, ontstond binnen de PvdA 
het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek. Het centrum 
zag als haar taak belangstelling te wekken voor de levens
beschouwelijke aspekten van de politiek. Het wilde de bezin
ning op de samenhang tussen levensovertuiging en socialisme 
binnen de PvdA levendig houden. Het CLP bouwde daarbijvoort 
op hetgeen binnen de Arbeidersgemeenschap der Woodbroekers 
en op hetgeen na de oorlog bij de oprichting van de PvdA en 
gedurende enige jaren daarna, in de zogenaamde doorbraaktijd 
aan ideeën hierover was ontwikkeld. In het centrum werkten 
mensen samen, afkomstig uit christelijke achtergrond (pro
testant en katholiek), uit het humanistisch verbond en uit 
de joodse gemeenschap. 
Evenmin als trouwens in andere politieke partijen is binnen 
de PvdA een echte diskussie op gang gekomen over het thema 
levensovertuiging en politiek. Vermoedelijk is de benadering 
van het onderwerp te abstrakt geweest en werd de levensbe
schouwelijkheid te zeer beperkt tot - op zich belangrijke -
zaken van de micro-ethiek als abortus, euthanasie e.d. 
Het CLP kwam daardoor in de marge van de partij terecht. 
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Rond de kamerverkiezingen van 1977 ontstond binnen de PvdA 
een werkgroep "Christenen". De belangrijkste publikatie van 
deze werkgroep is het boekje "De PvdA is niet heilig". 
Hierin wordt ondermeer betoogd dat er binnen kerken, 
nationaal en internationaal, over belangrijke maatschappe
lijke en politieke vragen wezenlijk wordt nagedacht en kon
krete voorstellen worden ontwikkeld, maar dat veel van dit 
denken de PvdA niet, of veel te laat, bereikt. 
Officiële kontakten tussen politieke partijen en kerken 
zijn er in Nederland niet (meer). Van kerkelijke zijde is 
een aarzeling om kontakt te zoeken, omdat zij -geleerd door 
de geschiedenis- de schijn wil vermijden van bevordering 
van eigenbelang en/ of bevoorrechting van één van de partijen. 
De politieke partijen stellen zich gereserveerder op 6f om
dat zij zich uiteindelijk bevrijd voelen van kerkelijke be
voogding 6f omdat ze vrezen verdacht te worden van elekto
rale bijbedoelingen. 
Via het nu gevormde trefpunt kunnen ideeën, plannen en akti
viteiten van de levensbeschouwelijke organisaties die eraan 
deelnemen worden binnengebracht in de PvdA en omgekeerd. 
Het is niet de bedoeling dat het Trefpunt zich zal ontwikke
len tot een soort gesprekscentrum van levensbeschouwelijke 
richtingen. Het gaat om de uitwisseling van politieke idee
ën, plannen eh aktiviteiten. 
In het Trefpunt ontmoeten vertegenwoordigers van het partij
bestuur, de PvdA-frakties in het Nederlandse en Europese 
parlement PvdA-leden, die direkt betrokken zijn bij politiek 
relevante aktiviteiten van kerken, Humanistisch Verbond (of 
verwante groeperingen, zoals b.v. Pax Christi). 
Er vindt een maandelijkse ontmoeting plaats van Trefpunt. 
Voor het PvdA-partijbestuur doen daaraan mee: Max van den 
Berg (voorzitter), Bram Peper (2e vice-voorzitter) en Anne
ke Reuvekamp (2e sekretaris); Tweede Kamerfraktie: David 
van Ooijen; Europees Parlement: Ien van den Heuvel; Huma
nistisch Verbond: C.J. de Ronde, A.L. den Broeder en Rob 
Tielman; vanuit de kerken: Jone Bos, C.I. Dales, Rob van 
Drimmelen, Jaap Goorhuis, Catharina J.M. Halkes, Eveline 
Herfkens, Albert van den Heuvel, Pieter van Hoof, mevr. 
A.A. in 't Veld, Jan ter Laak, H.M. de Lange, Leo Mesman, 
Frans Oudejans, Barend de Ronde, Wim de Roos, Ben Schennink, 
Ben ter Veer, G.J.M. Wentholt en Dick de Zeeuw, vanuit de 
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Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers: Johan s. Wijne en 
Bert Berends7 terwijl over de vertegenwoordiging vanuit de 
joodse gemeenschap nog overleg gaande is. 
Het sekretariaat wordt verzorgd door Hans Vermeer. 
In zijn eerste vergadering werden besproken de standpunten 
van de kerken, het Humanistisch Verbond, Pax Christi en het 
Interkerkelijk Vredesberaad t.a.v. kernbewapening. Daarbij 
werd aandacht geschonken aan het totstandbrengen van een 
integrale vredespolitiek. 
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TWEEDE KAMERFRAKTIE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Inleiding 

Evenals in de vorige verslagperiode wordt het organisato
risch verslag van de Tweede Kamerfraktie apart van het 
politieke verslag gepubliceerd. 
Naar onze mening ligt het meer voor de hand om dit deel 
van het verslag op te nemen bij de andere organisatorische 
en financiële verslagen .van de partij en haar nevenorganen. 

Algemeen 

Zoals in het voorgaande verslag reeds werd vermeld, heeft 
de fraktie dit jaar de planmatige aanpak van haar werkzaam
heden een nog sterker aksent gegeven. Dat wil zeggen dat 
via een beleids- en initiatievenplan zo goed mogelijk te
genspel aan het kabinet-Van Agt werd geboden. 
Dat resulteerde onder meer in het indienen van een aantal 
initiatief-wetsontwerpen, het aan de Kamer en de pers aan
bieden van alternatieve voorstellen om de ekonomische kri
sis te lijf te gaan en het publiceren van een aantal no
ta's op verschillende beleidsterreinen. Een overzicht van 
die resultaten van het beleidsplan treft u aan aan het 
eind van dit deel van het organisatorisch verslag. 

I. DE ORGANISATIE VAN DE FRAKTIE 

In het kader van deze planmatige en gekoördineerde aanpak 
van de werkzaamheden werd de indeling van de fraktiekommis
sies in vijf fraktiegroepen ingevoerd, te weten: 
de financieel en sociaal-ekonomische groep; de welzijns
groep; de groep binnenlands bestuur; de groep ruimtelijk 
beleid en de groep buitenlands beleid. De voorzitters van 
de onder iedere groep behorende fraktiekommissies verga
deren regelmatig samen met de betrokken medewerkers van de 
fraktie onder leiding van de groepsvoorzitter. 
Bovendien komen de 5 groepsvoorzitters samen met de mede
werkers regelmatig bijeen. 
De koördinatie van al deze werkzaamheden is in handen van 
de tweede voorzitter van de fraktie, Ed van Thijn, die 
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daarbij terzijde wordt gestaan door de speciaal voor dit 
doel aangetrokken ambtelijk koördinator. 
Op deze manier wordt voorkomen, dat verschillende fraktie
kommissies en/of -groepen dezelfde of soortgelijke werk
zaamheden naast elkaar verrichten en wordt een zo daad
krachtig mogelijke en samenhangende aanpak van de oppositie 
bevorderd, zonder te ontaarden in een bureaukratische 
struktuur. 
De uitspraak dat alle begin moeilijk is geldt ook hier, 
maar langzamerhand begint deze nieuwe aanpak zijn vruchten 
af te werpen. 
Een uitvloeisel ervan is ook de instelling van een zoge
naamd Sociaal-Ekonomisch Beraad. In deze nieuwe fraktie
kommissie komen, eveneens-onder leiding van Van Thijn, 
fraktieleden van verschillende disciplines regelmatig bij
een om onze plannen op sociaal-ekonomisch terrein door te 
spreken en kamerdebatten op dat vlak voor te bereiden. 

In deze verslagperiode diende de fraktie de volgende ini
tiatief-wetsontwerpen in: 
1. initiatief-wetsontwerp Konings met betrekking tot het 

Plan van scholen 
2. initiatief-wetsontwerp Van Kemenade en Konings tot her

ziening van de regeling ten aanzien van de bewijzen van 
bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs 

3. initiatief-wetsontwerp Duinker, Kosto en Rienks inzake 
de bescherming van de Waddenzee als natuurgebied 

4. initiatief-wetsontwerp Van Kemenade, Van·ooijen en 
Stoffelen inzake de bestuurssamenstelling van bij
zondere kleuter-, lagere en middelbare scholen en inzake 
het openstellen van het raadslidmaatschap voor onderwijs
gevenden van gemeentelijke scholen 

5. initiatief-wetsontwerp Kombrink inzake de aftopping 
van looninkomens 

6. initiatief-wetsontwerp Roethof en Wessel-Tuinstra (D'66) 
abortus 

en werden de volgende nota's uitgebracht: 
1. De PvdA maakt er werk van. Alternatief Sociaal-Ekono

misch beleid van 1980 
2. 'n Beter Spoor, Arbeidsplaatsenplanvoorhet openbaar 

vervoer 
3. Arbeidsplaatsenplan voor fietsenstallingen. 
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Daar werden en worden ook de plannen geboren die aan de 
Kamer werden gepresenteerd als alternatief voor het beleid 
van het kabinet-Van Agt, dat ons inziens niet zal leiden 
tot een oplossing van de ekonomische krisis. 
Nieuw in dit verslagjaar is ook de instelling van een zo
genaamd agendaberaad geweest. Iedere donderdagmiddag komt 
na afloop van de vergadering van het fraktiebureau een 
groep kamerleden o.l.v. de 3e voorzitter van de fraktie, 
Wim Meijer, bijeen, samengesteld uit die fraktieleden die 
in de daarop volgende week voorzienbaar in de publiciteit 
treden. 
Dat kan zijn doordat ze woordvoerder zijn in een belang
rijk kamerdebat, uitgenodigd zijn voor een televisie- of 
radio-opname of een belangrijke spreekbeurt hebben te ver
vullen. 
Tijdens het agenda-overleg worden de onderwerpen uitvoe
rig doorgepraat en wordt bekeken op welke wijze onze idee
ën het best over het voetlicht kunnen worden gebracht, 
waar nog enige uitwerking dient plaats te vinden en hoe 
de voorbereiding moet worden afgerond. 
Tenslotte wordt in de zogenoemde presentatietrainingen 
aandacht geschonken aan de vertaling van het beleid dat de 
fraktie voorstaat. Daartoe wordt een beroep gedaan op pre
sentatiegroep De Beuk, die één ochtend per week voor 4 à 5 
fraktieleden een training verzorgt in het houden van 
spreekbeurten, het optreden in de Kamer of voor radio of 
televisie. 
Zo krijgt niet alleen de inhoud van het beleid, maar ook 
het uitdragen ervan de nodige aandacht. 

Samenstelling fraktiekommissies, resp. kamerkommissies 
- = geen lid vaste kamerkommissie 

x vast lid vaste kamerkommissie 
o plv. lid vaste kamerkommissie 
v voorzitter fraktiekommissie 
vk voorzitter vaste kamerkommissie 
ovk =ondervoorzitter vaste kamerkommissie 

Voorzitter : Van Thijn 
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Financiën 
0 Ter Beek 0 Meijer 
x Dankert x Rienks 
x Epema 0 Sa lomons 
x De Graaf 0 Spieker 
x Van der Hek 0 Steroerdink 
0 Van Kemenade x WÖltgens V 

x Kombrink 0 Zijlstra 

Ekonomische Zaken 
0 Castricum 0 Kombrink 
0 Van Dam 0 Rienks 
0 Van der Doef x Salomons 
x Epema vk x Spieker 
x Van der Hek 0 Toussaint 
0 Knol x WÖltgens 
x Kolthoff x Zijlstra 

Landbouw 
1 Visserij 2 en 

o2 Ter Beek o2 Van Ooijen 
xl,2 De Boois ol Patijn 
ol Dankert x1,2 Reels 
xl,2 Hartmeijer ol Salomons 
xl Van der Hek ol Toussaint 
ol Kolthoff x2 Veldhoen 
x2 Koste xl Voortman V ovk 
xl,2 Langedijk xl Wöltgens 
o2 Moor 

Sociale zaken 
0 Buurmeijer 0 Kombrink 
x Van der Doef V x Meijer 
0 Epema x Moor 
0 Haas-Berger x Poppe ovk 
x De Hamer 0 Spieker 
x Hartmeijer x Toussaint 
0 Van der Hek 0 Wöltgens 
x Knol 
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Ambtenarenzaken en 
x Van den Anker 
x Van der Doef 
0 Haas-Berger 
x Knol 
x Moor 
0 Muller 

Energie 
Ter Beek 
De Boois 
Castricum 
Dankert 
van der Doef 
Epema 
van der Hek v 

pensioenen 
0 Niessen 
0 Poppe 
x Reels 
x Roethof 
0 Staffelen 
x Van Thijn 

Konings 
Van der Stoel 
Van Thijn 
Voortman 
Wöltgens 
Zijlstra 

voorzitter : Worrell 

V 

Onderwijs en wetenschappen 1 en Wetenschapsbeleid
2 

xl,2 Van den -Anker ol Meijer 
x2 De Boois xlo2 Niessen 
x2 Epema x1,2 Van Ooijen vk 
ol De Hamer o2 Poppe 
ol Hartmeijer xl Schaapman 
o2 Van der Hek o2 Steroerdink 
ol Jabaay x2 Veldhoen 
xlo2 Van Kemenade x2o1 Voortman 
xl Keuning o1,2 Wöltgens 
x2ol Kolthoff xl worrell 
xlo2 Konings V 

Kultuur, Rekreatie en Maatschappelijk werk 
0 De Boois x Meijer v 
0 Buurmeijer 0 Niessen 
0 Jabaay 0 Van Ooijen 
0 Van Kemenade 0 Roethof 
x Keuning x Voogd ovk 
x Koste x worrell 
x Langedijk x WÜthrich 
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Volksgezondheid 
o Van den Anker 
x Buurmeijer 
0 Castricum 
0 Van der Doef 
x Haas vk 
x Jabaay 
x Kolthoff 

Emancipatie 
x Epema vk 
x Haas v 
o Kosto 
x Langedijk 

Ombudsteam 
Castricum 
Van der Doef 
Hartmeijer 
Van Kemenade 
Langedijk v 

Demokratisering 
Van der Doef 
Haas-Berger 
Van Kemenade 
Kolthoff 
Kombrink 

Volwassenenedukatie 
Van den Anker 
Buurmeijer 
Van der Doef 
Van Kemenade v 

Voorzitter : Roethof 
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0 

x 
0 

x 
x 
0 

0 

0 

x 
x 
0 

Moor 
Muller V 

Van Ooijen 
Schaapman 
Toussaint 
Voogd 
Wlithrich 

Meijer 
Muller 
Schaapman 
Stoffel en 

Meijer 
Muller 
Patijn 
Sa lomons 
Wlithrich 

Meijer v 
Poppe 
Van Thijn 
Wüthrich 

Meijer 
Schaapman 
Voogd 
Worrell 



Justitie 
o Van den Bergh 
o De Graaf 
x Haas-Berger 
o Kolthoff 
x Koste 
o Muller 
o Van Ooijen 

Binnenlandse Zaken 
x Van den Anker 
x Buurmeijer 
0 Castricum 
0 Duinker 
0 Keuning 
0 Moor 
0 Niessen 

Minderhedenbeleid 
Buurmeijer 
Haas-Berger 
Jabaay 
Knol 
Koste 

Abortus 
Epema 
Haas-Berger· vk 
Jabaay 
Koste 
Moor 
Muller 
Van Ooijen 

Voorzitter : Van Dam 

x Patijn 
x Roethof v.ovk 
x Salomons 
x Steroerdink 
x Staffelen 
0 De Vries 

0 van Ooijen 
x Patijn 
x Rienks vk 
0 Roethof 
x Schaapman 
x Staffelen 
x van Thijn 

Muller 
Van Ooijen .j·· 

Roethof 
Staffelen 

Patijn 
Reels 
Roethof v 
Salomons 
Staffelen 
Wüthrich 

V 
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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
De Boois 

x Van Dam V 

x Duinker 
0 De Graaf 
x De Hamer 
0 Hartmeijer 
x Kombrink 
x Muller 

Verkeer en Waterstaat 
De Boois 

x Castricum V 

0 Van Dam 
x Van der Doef 
0 Epema 
0 De Hamer 
x Hartmeijer 
0 Knol 

Milieuhygiëne 
x De Boois 

Van Dam 
x Epema 
o De Graaf 
x Haas 
x Hartmeijer 
x Jabaay 
o Knol 

v.vk 

ovk 

Voorzitter : Van der Stoel 

0 Van Ooijen 
0 Rienks 
x Sa lomons 
0 Spieker 

van Thijn 
0 Toussaint 
x Veldhoen 
0 Voortman 

x Rienks 
x Roels 
0 Schaapman 
0 Spieker 
x van Thijn 
0 Veldhoen 
x Zijlstra 

x Konings 
0 Moor 
0 Poppe 
0 Spieker 

van Thijn 
x Veldhoen 
0 voortman 
0 Zijlstra 

Nederlandse Antillen1, Ontwikkelingssamenwerking2 en 
Handelspolitiek3 
x2 Ter Beek 
x1 o2,3 
xl o2 
x1 
o2 
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Van den Bergh 
De Boois ovk1 
Van Dam 
Dankert 

xl o2 
xl o2 
ol,3 
o1 
ol x2 

Van Ooijen 
Patijn 
Sa lomons 
Schaapman 
Van der Stoel V 



Nederlandse Antillenl, Ontwikkelingssamenwerking2 en 
Handelspolitiek3 (vervolg) 

x3 Epema ol Van Thijn 
ol De Graaf o2 Den Uyl 
x2,3 Van der Hek vk3 o2,3 Voortman 
xl ol Jabaay o3 Wöltgens 
x1,2 o3 Knol ol Wüthrich 
ol Koste 
x2 Langedijk 

Buitenlandse Zaken 
x Ter Beek vk 0 Stemerdink 
x Van den Bergh x van Thijn 
x Dankert x Van der Stoel V 

0 Van der Hek 0 Staffelen 
0 Knol 0 De Vries 
x Meijer 0 Den Uyl 
x Patijn 0 Wüthrich 
x Roethof 

Defensie 
x Ter Beek 0 Koste 
x Van den Bergh 0 Patijn 
0 Castricum x Stemerdink V 

0 Van Dam x van der Stoel 
x De Hamer x Toussaint 
0 Knol x De Vries vk 
x Kombrink x Wüthrich 
0 Konings 
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II. SAMENSTELLING VAN DE FRAKTIE 

In deze verslagperiode hebben we 2 fraktieleden zien ver
trekken. Op 4 januari 1980 nam Ger Klein afscheid. Hij 
werd lid van de Raad van Bestuur van TNO. Henk Veldhoen 
volgde hem op. 
Jan Pronk verruilde zijn lidmaatschap van de Kamer op 
17 augustus 1980 voor de post van adjunkt-secretaris
generaal van de Unctad, de VN-organisatie voor ontwikke
lingssamenwerking. Zijn opvolger werd Frits Niessen, die 
tijdens de kabinetsformatie ook al enige tijd op de stoel 
van Pronk had gezeten. 
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, Dick 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 Kemenade, Heine Keuning, 
Henk Knol, Kees Kolthoff, Hans Kombrink,Martin Konings, 
Aad Koste, Siepie Langedijk-De Jong, Wim Meijer, Frans 
Moor, Ina Muller-Van Ast, Frits Niessen, David van Ooijen, 
Schelto Patijn, Stan Poppe, Hessel Rienks, Peter Reels, 
Hein Roethof, Nora Salomons , Gé Schaapman, Bonne Spieker, 
Bram Stemerdink, Max van der Stoel, Piet Staffelen, Ed 
van Thijn, René Toussaint, Joop den Uyl, Henk Veldhoen, 
Joop Voogd, Arend Voortman, Klaas de Vries, Thijs Wölt
gens, Joop Worrell, Marijke Wüthrich, Kees Zijlstra. 

III. HET FRAKTIEBUREAU 

De 3 voorzitters en de 2 sekretarissen vormen samen het 
kleine bureau van de fraktie. Daarin worden vooral orga
nisatorische aangelegenheden behandeld, zoals de planning 
van de werkzaamheden van de fraktie en het personeelsbe
leid. 
De dagelijkse organisatorische leiding van de fraktie is 
in handen van de 1e sekretaris, Jos van Kemenade, en de 
2de sekretaris (tevens penningmeester) , Stan Poppe, die 
daarbij worden bijgestaan door de ambtelijk sekretaris. 
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Joop den Uyl heeft als eerst verantwoordelijke de 
politieke leiding, Ed van Thijn is als tweede voorzitter 
verantwoordelijk voor de beleidskoördinatie, terwijl der
de voorzitter, Wim Meijer, o.m. is belast met de persoon
lijke begeleiding van de leden van de fraktie. 
Het kleine bu~eau vergadert iedere donderdagmiddag om de 
twee weken. 
Het fraktiebureau vergadert op de andere donderdagen en 
bestaat, naast de 5 eerder genoemde leden, uit: 
Ineke Haas, Aad Koste, Piet Staffelen, Joop Voogd, 
Klaas de Vries en Thijs Wöltgens. 
Dick Dolman is als partijgenoot-kamervoorzitter advise
rend lid van het fraktiebureau. 
Het bureau is, m.u.v. de 1e voorzitter, jaarlijks in z'n 
geheel. aftredend en terstond herkiesbaar. 

Naast Dick Dolman vertegenwoordigt Stan Poppe de fraktie 
in het Presidium van de Kamer. Dat is het orgaan dat de 
organisatorische leiding van het Kamergebeuren in han
den heeft. 
Jos van Kemenade is daarin plaatsvervangend lid. 

IV. DE FRAKTIE IN INTERNATIONAAL VERBAND 

Een aantal fraktieleden is door zijn taken en deskundig
heden in de fraktie regelmatig in het buitenland te vin
den. 
Niet alleen door het lidmaatschap van vaste internationa
le of boven-nationale organen, maar ook door de deelname 
aan parlementaire delegaties naar het buitenland. 
Wat dat laatste betreft wordt een steeds wisselende 
samenstelling nagestreefd, opdat zoveel mogelijk fraktie
leden internationale parlementaire ervaring opdoen. 

In het Europese parlement heeft nog slechts één lid van 
de Tweede Kamerfraktie zitting, te weten Piet Dankert, 
die nog tot aan de Tweede-Kamerverkiezingen in 1981 een 
zogenoemd dubbelmandaat vervult. Daarna worden de kontak
ten tussen beide frakties alleen nog in stand gehouden 
met behulp van een door de PvdA-leden in het Europees 
parlement speciaal daartoe aangetrokken medewerker, die 
zijn standplaats in Den Haag heeft. 
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In de Raad van Europa/West Europese Unie wordt de fraktie 
vertegenwoordigd door Van den Bergh (plv), Konings (plv), 
Stoffelen en Voogd. 

De leden van de NAVO-assemblé zijn Ter Beek (plv), Stemer
dink (plv), Van der Stoel en De Vries. 

Van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Z1Jn lid 
Castricum (plv), Haas-Berger, Hartmeijer, Muller-Van Ast 
(plv), Van Ooijen, Poppe (plv), Reels, Salomons (plv), 
Voortman (plv), Wöltgens, Worrellen WUthrich-Van der Vlist 
(plv) • Hartmeijer is hier voorzitter van de socialistische 
fraktie; Van Ooijen voorzitter van de gehele Raad. 

Koste en De Vries (hij is er tevens vice-voorzitter) Z1Jn 
lid van de Nederlandse Delegatie naar de InterParlementaire 
Unie (de I.P.U.). 

V. HET FRAKTIEPERSONEEL 

Het reeds vorig jaar genoemde 5-jarenplan van de Kamer, dat 
voorziet in een uitbreiding van het fraktiepersoneel van 
1979 tot en met 1983 met bijna 50% per jaar aan salaris
kosten (het budget voor salaris- en kantoorkosten wordt in 
die periode verruimd van 1,881 miljoen tot 2,742 miljoen 
per jaar- loon- en prijspeil 1 juni 1979), heeft het in 
deze verslagperiode opnieuw mogelijk gemaak~ om meer perso
neel in dienst te nemen. 
Daarbij is in deze fase de nadruk gelegd op de uitbreiding 
van de administratieve ondersteuning. Mede daardoor konden 
de taken van de administratieve medewerkers worden uitge
breid, waardoor ze meer bij de werkzaamheden van de fraktie
groepen en -kommissies betrokken konden worden. 
Bovendien kregen de wetenschappelijk medewerkers meer tijd 
voor hun eigenlijke, beleidsondersteunende en -adviserende 
werkzaamheden. 
In deze verslagperiode verlieten 4 personeelsleden de frak
tie, terwijl er 13 nieuwe personeelsleden werden aangetrok
ken. (Hierbij is een groot aantal part-time funkties in
begrepen.) 
De fraktie beschikt deze periode opnieuw over een dienst
weigeraar die zijn vervangende dienstplicht als ombudsme-
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dewerker bij ons vervult. 
De reorganisatie bracht ook een herschikking van het per
soneel over de vijf groepen met zich mee. 
Aan het eind van de verslagperiode bestond het personeel 
uit de volgende 39 personen: 

in algemene dienst 

Henk Bakker (ambtelijk sekretaris) 
Carla Care (sekretaresse van de voorzitter) 
Lo Casteleijn (assistent van de voorzitter) 
Dick Kalk (le voorlichter) 
Liesbeth Rensman (2e voorlichter, tevens dokumentaliste) 
Dineke Schuts (sekretaresse van het fraktiebureau) 
Ingrid Steenvoorden (administratief medewerksterin algemene 
Maarten Visser (chauffeur) dienst) 
Fred van Witsen (ambtelijk koördinator) 

de financieel- en sociaal-ekonomische groep 

Herman Bakker (ekonomische zaken) 
Aukje Boonstra (administratief medewerkster) 
Lenie Kootstr.a (inkomensbeleid) 
An Klein Meuleman (administratief medewerkster) 
Corrie Lieverse (administratief medewerkster) 
Kees Stapper (financiën) 
Gerrit Vlieger (ekonomische en sociale zaken) 

de welzijnsgroep 

Marjan van der A (emancipatie) 
Peter Gemmeke (ombudswerk) 
Jan Hamel (volksgezondheid) 
Joyce Oudesluijs (administratief medewerkster) 
Wieher Pattje (CRM) 
Vokke Raa (onderwijs) 
Jan Rijsdam (ombudswerk) 
Stella Spiro (administratief medewerkster) 
Serv Vinders (CRM) 
Altie Wieringa (administratief medewerkster) 

125. 



de groep binnenlands bestuur 

Tineke Berman (administratief medewerkster) 
Bert Kandel (binnenlandse zaken) 
Riet Kronenberg (justitie en sociale zaken) 
Nanke Pancras (administratief medewerkster) 
Adri Uyen (administratief medewerkster) 

de groep ruimtelijk beleid 

Piet Dofferhoff (milieu) 
Auke Douma (verkeer en waterstaat) 
Peter van Heemst (volkshuisvesting en ruimtelijke ordeninw 
Claudia Regoor (administratief medewerkster) 
Franny Strang (administratief medewerkster - tevens koör
dinatrice administratief apparaat) 

de groep buitenlands beleid 

Marion Baris (administratief medewerkster) 
Berend-Jan van den Booroen (buitenlandse zaken en ontwikke
lingssamenwerking) 
Jan Marinus Wiersma (defensie) 
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FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

Het jaar 1979/1980 kon met een gunstig resultaat van 
f 595.000 worden afgesloten. Aan de partijraad zal afzon
derlijk een voorstel voor de verdeling van dit overschot 
worden aang~boden. 
Analyse van de uitkomsten uit het thans lopende verslag
jaar doet vrijwel zeker de verwachting rechtvaardigen, 
dat 1979/1980 het laatste jaar in de reeks van 'vette' 
jaren voor de partij is geweest. 
De teruggang in het ledental is zorgwekkend. Gelukkig staat 
de partij er financieel gezond bij, een goede uitgangsposi
tie om 'magere' jaren tegemoet te treden. 
De manoeuvreerruimte blijft echter zeer beperkt. Een groot 
gedeelte van het uitgavenniveau betreft personeelslasten 
en overige strukturele uitgaven, waarin op korte termijn 
weinig ombuigingen zijn te realiseren. Wie nog eens na
slaat de balans van de partij van een 5-tal jaren geleden, 
zal zich realiseren dat de opbouw van het kapitaal zeer 
snel is gerealiseerd. Zij die snel stijgen, vallen het 
hardst. 

In het verslagjaar werd de nieuwe huisvesting aan de Ni
colaas Witsenkade betrokken. Na de onwennigheid welke elke 
nieuwe huisvesting kenmerkt, kan gezegd worden dat alle 
medewerkers enthousiast zijn over deze nieuwe arbeids
plaats. 
De saamhorigheid en de onderlinge kontakten van de mede
werkers van de partij en neveninstellingen, voorheen ten 
dele apart gehuisvest, is groter geworden. 
Het nieuwe gebouwheeft, inclusief de noodzakelijke ver
bouwingen en aanpassingen, rond 4 miljoen gulden gekost. 
De balanswaarde van het gebouw is vastgesteld op 3 miljoen 
gulden, waarbij werd uitgegaan van de aankoopprijs vermeer
derd met een gedeelte van de verbouwingskosten. Deze ba
lanswaarde is afgeleid uit de zgn. gebruikswaarde, ofwel 
de waarde van het pand in verhuurde staat. Een en ander 
komt overeen met de in de begroting 1980/1981 gepresen
teerde opstelling, waarbij enerzijds de huur als inkomsten 
wordt aangemerkt en anderzijds de onderhouds- en overige 
exploitatiekosten als uitgaven. 
Op de balanswaarde van het pand behoeft niet te worden 
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afgeschreven. Bij een voldoende onderhoud mag worden aange
nomen dat op de lange termijn bezien het pand tenminste 
deze waarde zal kunnen behouden. 

Samenhangend met deze nieuwe huisvesting vond de verkoop 
plaats van het oude vertrouwde pand Tesselschadestraat 31. 
De N.V., die de eigendom van dit pand bezat, kon belasting
vrij worden geliquideerd. Bij de liquidatie van deze ven
nootschap en de verkoop van het pand werd een aanzienlijke 
boekwinst behaald (rond 1,7 miljoen), welke werd toege
voegd aan het kapitaal. 

De afgelopen jaren hebben een sterke toename te zien gege
ven van de voorzieningen en bestemmingsreserves. Een aantal 
van deze posten hing nauw samen met de nieuwe huisvesting. 
Deze zijn in het verslagjaar vrijgekomen, waardoor het 
grootste gedeelte van de afgeschreven verbouwingskosten 
kon worden gedragen. 
Een aantal andere bestemmingsreserves kon wegens het niet 
doorgaan van het beoogde doel, waarvoor zij gereserveerd 
waren, vrijvallen ten gunste van het kapitaal. In de jaar
rekening is een en ander uitvoerig toegelicht en zichtbaar 
gemaakt. 

Beleid van het partijbestuur, ondersteund door de finan
ciële kommissie, is om in de balans een zo duidelijk mo
gelijk beeldtegeven van de feitelijke financiële positie 
van de partij. 
Als voorzieningen resteren op dit moment alleen die posten 
welke naar het oordeel van het partijbestuur thans nog 
noodzakelijk zijn. De voorziening bijzondere verplichtin
gen personeel is daarbij voorlopig gehandhaafd in afwach
ting van de uitkomsten van een onderzoek in samenwerking 
met 'de Centrale' naar een optimale pensioenregeling voor 
de medewerkers, waarbij onder meer over de introduktie van 
het zgn. 'levensjarenbeginsel' wordt gesproken. 
Het vermogen van de partij, zoals dit uit de balans blijkt, 
heeft de 6 miljoen overschreden. 
Hoewel het duidelijk is dat de partij een aantal minder 
gunstige jaren te wachten staat, is met de financi€le kom
missie over de volgende twee punten van gedachten gewis
seld: 
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1. Hoe hoog dient het kapitaal van de partij te Z1Jn, ge
zien vanuit de noodzakelijke kontinuiteit van het werk? 

2. Is het gerechtvaardigd een gedeelte van de interestbaten 
in komende jaren niet meer automatisch toe te voegen aan 
het kapitaal en deze in de jaarlijkse exploitatiesfeer 
te brengen? 

Het advies van deze kommissie zal door het partijbestuur 
in de begroting 1981/1982 verwerkt worden, waarna de par
tijraad over deze materie zal besluiten. 

HANS OUWERKERK 
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/tkJ ! Reyn, de Blaey en Co accountants 

Aan de Partijraad van de 

Partij van de Arbeid 

Nicolaas Witsenkade 30 

1017 ZT AMSTERDAN 

Mijne Heren, 

Hilversum, 9 februari 1981 

Hierbij bieden wij U aan ons rapport omtrent de jaarrekening 

1979/1980 van de Vereniging Partij van de Arbeid. 

Evenals voorgaande jaren besla~ t dit rapport ·c1i tslui tend 

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 afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten er. de 

afdelingen zijn niet in onze kontrole begrepen. 

Hetzelfde is het geval te~ aanzien van de medewerkers 

bij de Tweede Kamerfraktie. 

VERKLARING 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1979 

tot en met 30 september 1980 van de ·:ereniging Partij van de 

Arbeid gekontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de in 

dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 

30 september 1920 en van het resultaat over het op die 

datum geëindigde boekjaar. 
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ALGEMEEN 

1. De jaarrekening wordt dit jaar in bijzondere mate beïnvloed 

door de aankoop van het pand Nicelaas Witsenkade 30 en de 

liquidatie van de N.V. Huis, gevolgd door de verkoop van het 

pand Tesselschadestraat 31. 
Het pand Nicelaas Witsenkade werd nitgebreid verbouwd. 

2. In goed overleg met de financi~le kommissie werd de balanswaarde 

van het pand vastgesteld op f 3.000.000,--, zijnde de aankoop

waarde ver~eerderd met dat gedeelte van de verbouwingskosten 

dat geacht mag worden een waardevermeerdering te hebben opgeleverd. 

Op deze balanswaarde wordt niet afgeschreven. 

Het restant van de verbouwingskosten werd ten laste van de 

exploitatiekosten gebracht. 

3. De liquidatie van de deelneming werd op 13 december 1979 voltooid. 

Op die datum werd bij notari~le ak:e het pand Tesselschadestraat 31 

bij wijze van liquidatie-uitkering overgedragen aan de aandeel

houder Partij VJn de Arbeid. Over deze liquidatie-uitkering was 

geen vennootschapsbelasting en overdrashtsbelasting verschuldigd. 

Het pand werd vervolgens in 1980 verkoctt, waarbij een aanzienlijke 

boekwinst werd gerealiseerd. De boekwinst werd toegevoegd aan 

het kapitaal. 

4- Een aantal voorzieningen, samenhangende met de huisvesting, verhui

zing, apparatuur en inventaris, zijn als gevolg van de nieu~e 

huisvesting niet langer noodzakeli~k. Deze werden ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht, waard~or het grootste gedeelte van 

het afgeschreven gedeelte van de verb~uwingskosten kon worien 

gekompenseerd. 

Een aantal andere beste~ingsreserves zijn ten gunste van het 

kapitaal gebracht daar de beoogde aktiviteiten niet (meer) zullen 

plaatsvinden. 

Op de balans resteren slechts die voorz1eningen welke thans nog 

noodzakelijk zijn. Daarbij dient te worden aangetekend dat 

besloten is de voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

voorshands te handhaven in afwachting van de uitkomsten van een 

onderzoek naar eventueel gewenste aanpassingen in de pensioen

regeling voor het personeel. 
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5. De financiële administratie funktieneert naar behoren. 

Het maandelijkse kostenoverzicht komt regelmatig tot stand, 

zodat een goede bewaking van de feitelijke inkomsten en 

uitgaven in relatie tot de goedgekeurde begroting mogelijk is. 

Op het einde van het verslagjaar werd begonnen met een nieuw 

systeem voor direkte verwerking van de mutaties in de leden

administratie. De eerste resultaten van deze wijziging zijn 

bemoedigend. 



RESULTAAT 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 

1979/1980 en 1978/1979 geeft het volgende beeld (in duizenden 

guldens): 

Baten 

Kontributies, netto 

Fonds bijzondere aktiviteiten 

Lasten 

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 

Overschot 

1979/1980 

6.125 

1.030 

___ 7.:!22 __ 

8 37 

2.041 

650 

161 

344 

429 

22 

53 

70 

350 

41 

794 

214 

68 

44 

195 

247 

___ §.:.2§~--

595 
::::;::::;:::;:;:;:::::::::;::::;:::::;:::::;:::::;: 

1978/1979 

5.921 

1.011 

___ §.:.2~~--

749 

1. 901 

796 

214 

250 

338 

21 

51 

84 

387 

36 

579 

179 

46 

34 

13 

167 

64 

98 

6.007 ----------

925 
=========:::: 

Meer/ 
(minder) 

204 

19 

-----~~L-

88 

140 

( 146) 

( 5 3) 

94 

91 

2 

(14) 

( 37) 

5 

215 

'5 

22 

10 

(n) 

28 

(64) 

149 

_____ 22.2 __ 

( '30) 
========== 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende 

opmerken: 

1. De bestemming van het overschot 1978/1979 werd door de Partijraad 

van 13 juni 1980 als volgt vastgesteld: 

'::<::<::::~~~~~~~~~ 
Pensioenverplichtingen 

Afdelingen en dubieuze debiteuren 

Aanschaf apparatuur 

Partijkongres 

Verkiezingskongres 

Kongres Rooie Vrouwen 

Ledenwinakties 

Verkiezingsfonds 

Kapitaal 

Overschot 1978/1979 

f 

f 

f 

100.000,--

20.000,--

185.000,--

115.000,--

250.000,--

8.000,--

678.000,--

20.000,--

226.000,--

7 20' 3 3 

924.720,33 

De verdeling van dit overschot werd in de vergelijkende cijfers bij 

n• jaarrekening reeds verwerkt. 

L·J bestemming van het overschot uit het verslagjaar ad f 595.063,79 

dient nog door de Partijraad te worden vastgesteld. 

2. De inkomsten uit kontributies namen toe, zij het beduidend minder 

dan voorgaande jaren. De volgende stijgingspercentages ten opzichte 

van het voorgaande boekjaar werden berekend: 

Bruto-kontributies 

Netto-kontributies 

Kontributie-aandelen 

+ 

+ 

+ 

5,1 % 
3,4 % 
9,4 % 

De kontributie-aandelen voor afdelingen en gewesten, uitgedrukt 

in een percentage van de bruto-kontributies, vertoonden een 

toename van 27,8% in 1978/1979 naar 28,~/o in 1979/1980. 



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

)0 september 1976 95.548 

30 september 1977 109.659 

30 september 1978 121.274 

30 september 1979 118.522 

30 september 1980 112.929 

Het ledental daalde in het verslagjaar met 5.593 leden of 4,7%. 

De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van f 68,18 

naar f 74,48 of met 9,2%. 

Per betalend lid waren deze bedragen f 72,10 respektievelijk 

f 76,99· 

Het percentage leden dat zijn kontributie niet betaalde daalde 

in lichte mate tot rond 5% van het ledental. 

3. De intrestbate nam toe met rond f 231.000 tot f 678.000, 

hetgeen vooral werd veroorzaakt door het hogere rentepei~. 

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 2.630.000 betaald, 

tegenover rond f 2.460.000 in het voorafgaande jaar, een 

stijging van bijna 7%. 

Deze toename is vrijwel geheel het gevolg van de algemene stijging 

van het salarispeil. 

De salarissen en sociale kosten bleven in totaal ruim f 70.000 

binnen de begroting. 
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5. De vergelijking tussen de begroting over 1979/1980 en de 

uitkomsten geeft het volgende beeld (x f 1.000): 

Bate:1 

Kontributies, bruto 

Kontributie-aandelen 

Kontributies, netto 

FBA 

Lasten 

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 

Voorzieningen 

Diversen 

Overschot 

Begroot 

8. 359 

2.457 

5.902 

770 

---~.:.~zg __ 

776 

2.154 

675 

156 

335 

410 

22 

54 

71 

350 

78 

807 

187 

6e 

44 

195 

222 

68 

Uitkomsten 

8.615 

2.490 

6.125 

1. 030 

___ I.:.!22. __ 

837 

2.041 

650 

161 

344 

429 

22 

53 

70 

350 

41 

794 

214 

68 

44 

195 

247 

595 

Meer/ 
{minder) 

256 

33 

223 

260 

_ ____ 1~~-

61 

( 11 3) 

( 25) 

5 

9 
19 

( 1) 

(1) 

( 37) 

( 1 3) 

27 I 

25 

527 



De ten opzichte van de begroting hogere uitkomsten zijn vrijwel 

geheel veroorzaakt door de hogere baten. 

De begrote netto kontributie-ontvangsten zijn volledig gerealiseerd 

(+ 3,8%). Deze meerinkomsten zijn als volgt te analyseren: 

-Gemiddeld betalend ledental 1,7% hoger dan begroot. 

-Gemiddelde ontvangst per betalend lid 1,~~ hoger dan begroot. 

- Kontributie-aandelen in bruto kontributie-ontvangsten, 

28,~/o ~egenover 29,4% begroot. 

De ontvangenFBA-bijdragen (inklusief kontributie SGGP) kwamen 

ruim f 150.000 boven de begroting. 

Daarnaast werd nog f 109.0CO ontvangen over voorgaande jaren. 

Aan de lastenzijde bleven de uitgaven per saldo f 44.000 binnen 

de begroting, met name als gevolg van de hiervoor reeds 

genoemde lagere personeelskosten. 
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FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling 

van de financi~le positie blijken (x f 1.000): 

~0-9-1980 30-9-1919 

Dadelijk beschikbare middelen 7.640 7.757 

Vorderingen op korte termijn 892 1. 247 
8. 532 9.004 

Schulden op korte termijn 1. 388 1.419 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 1. 21 3 2.83? 

Fondsen 2.292 1. 344 

Nog te bestemmen overschot 595 
5.488 5.596 

Werkkapitaal 3.044 3.408 
======= ======::::::= 

Kapitaal 6.044 3.410 

Gebouw 3.000 

Deelneming 347 

Voorziening bijzondere 

bestemmingen 
3.000 345 2 

Werkkapitaal 3.044 3.408 
======= ======= 

Het nog te bestemmen overschot 1979/1980 is in bovenstaand overzicht 

gerekend bij de voorzieningen, bestemmingsreserves en fondsen. 

Het werkkapitaal daalde met f 364.000, hetgeen als volgt is te 

verklaren (x f 1.000): 

Pand Nicelaas Witsenkade, aankoop en verbouwingskosten 

Gebracht ten laste van de exploitatierekening 

Transporteren 
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1 .044 

3.000 



Transport 3.000 

Ten gunste van kapitaal vrijgevallen 

bestemmingsreserves 

Boekwinst verkoop pand Tesselschadestraat 

Rentebaten 

Diversen 

Daling werkkapitaal 

309 

1. 647 

678 

2 

Ondanks de hoge investeringen in het verslagjaar kon het 

werkkapitaal vrijwel geheel in stand blijven. 

Opmerkelijk is daarbij dat de hoogte van de dadelijk beschikbare 

middelen per saldo nauwelijks wijziging onderging. Voor het 

komende jaar moet echter een daling worden verwacht daar de 

uitgaven voor de verkiezingen zullen plaatsvinden, terwijl 

daarnaast het begrotingstekort dient te worden gefinancierd. 

De financi~le positie van de Partij is op dit moment uitstekend 

te noemen. 

De voortgaande daling van het ledental is echter een zeer zorgelijke 

ontwikkeling. 

Bij ongewijzigd beleid moet voor de naaste toekomst op een minder 

gunstige positie worden gerekend. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Reyn, ~e • BT9,ey 

\~.J\L 
en Co 

drs. W. vgn der Meer 

Registeraccountant 

A-ll 



PARTIJ VAN I 

BALANSEN OP 30 SEPTEffi 

AKTIVA 30-9-1980 30-9-1979 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas, bank- en girorekeningen f 1. 139.441 '13 f 769.379,64 
Depositorekeningen 6.500.000,- 6.987.204,31 

f 7.639.441,13 f 7.756.583,96 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Gewesten f 30.105,02 f 26.652,11 
Debiteuren 13.789,74 34.971,24 
Rekeningen-courant instellingen 100.036,48 507.380,98 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 748.412,05 678.094,01 

f 892.343,29 f 1.247.098,34 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Pand Nicelaas Witsenkade f 3.000.000,-
Inventaris en apparatuur p.m. f 1 ,-

DEELNEMING 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie 
en Administratie van Verenigings-
gebouwen f 347.177,69 

f 11.531.784,42 f 9.350.860,99 
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rD, AMSTERDAM 
~============ 

) EN 30 SEPTEMBER 1979 
====================== 

PA~SIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren f 
Afdelingen 
Gewesten 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

f 

VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVES 

Bijzondere verplichtingen personeel f 
Bijzondere bestemmingen 
Bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Afdelingen en debiteuren 
Aanschaf apparatuur en inventaris 
Invoering nieuw kontributiesysteem 
Verhuizing 
Groot onderhoud pand 
Internationale manifestaties 
Kongressen 
Ledenwiuakties 

FONDSEli 

Spanje-aktie 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Aktiefonds Rooie Vrouwen 

KAPITAAL 

ONVERDEELD OVERSCHOT 1979/1980 

f 

f 

f 

f 

f 

Bijlage 1 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

30-9-1980 

518.280,85 
229.816,60 
136.907,27 
503.082,02 

1.388.086,74 

688.348,13 
-,-
-,-

34.856,55 
215.000,-

-,-
-,-

25.000,-
-,-

249.510,66 
-,-

1.212.715,34 

47.404,58 
1.280.734,36 

949-467,73 
14.273,95 

2.291.880,62 

595.063,79 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

30-9-1979 

392.211,94 
211.362,28 
273.492,52 
542.078,84 

604.099,26 
345.000,-
315.000,-
37.586,69 

697.427,34 
169.968,30 
565.564,20 

-,-
50.000,-

373.000,-
20.000,-

57.349,58 
670.000,-
604.869,32 

11.855,28 

1.344.074,18 

3.409.995,44 

f 11.531.734,42 f 9.350.860,99 
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Bijlage 2 
behorende bij ons_rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

Kontributies, netto 
Fonds bijzondere aktiviteiten 

LASTEN 

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, 
inklusief SGGP 
Stichting Vormingswerk 
Jongerenwerk 
Evert Vermeer Stichting 
Kommissie MEP 
Toevoeging voorzieningen en 
bestemmingsreserves 
Rooie Za terdagen 
Diversen 
Toegevoegd aan kapitaal 

ONVERDEELD OVERSCHOT 1979/1980 

A·14 

1979/1980 

f 6.124.525,64 
1.030.283,28 

f 7.154.808,92 

f 836.612,19 
2.040.647.44 

649.890,94 
161.444,89 
343.974.96 
428.904,40 

21.974,09 
52.799.75 
70.471,95 

350.000,-
41.356,49 

794.081,67 
214.169,27 
68.400,-
43.600,-

-,-

194.700,-
-,-

246.717,09 
-,-

f 6.559.745,13 

f 595.063,79 

1978/1979 

f 5.921.507,22 
1.010.543,15 

f 6.932.050,37 

f 748.849,77 
1.901.022,11 

795.455,13 
329.165,43 
250.098,10 
345.905,35 

20.866,15 
51.491,06 
83.~~4,81 

613.266,51 
35.968,75 

579.132,31 
178.700,-
46.200,-
34.300,-
12.953,48 

742.400,-
63.667,15 
98.083,93 

720,33 

f 6.932.050,3ï 



Bijlage 3/1 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDill~ 

TOELICHTING BALANS 

Kas, bank- en girorekeningen 

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 6350 11 778 

Hollandse Koopmansbank 6350 12 677 

Algemene Spaarbank Nederland 2882 

DeEositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank, tot 1 december 1980 

Hollandse Koopmans bank, tot 1 december 1980 

Hollandse Koopmans bank, tot 24 november 1980 

Hollandse Koopmans bank, tot 10 november 1980 

Hollandse Koopmans bank, tot 24 november 1980 

Hollandse Koopmans bank, tot 18 november 1980 

Gewesten 

(10-~)o) 

( 10t ~b) 

( 10t j~) 

(10~ 5;) 

(10{ ;b) 

(10~ ;~) 

Betreft diverse vorderingen op een aantal gewesten. 

f 7.224,30 

832.098,46 

32.604,-

92.409,68 

2.989,67 

1.474,18 

10.387,81 

158,14 

1.019,10 

62,22 

2.487,50 

951 '91 

143.076,74 

272,97 

12.224,43 

f 1.139.441,13 

f 1.000.000,-

400.000,-

1. 700.000,-

2.200.000,-

500.000,-

700.000,-

f 6.500.000,-

f 30.105,02 
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Bijlage 3/2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, MISTERDAN 

TOELICHTING BALANS 

Debiteuren f 

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 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 

Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 

Jf 

f 

13.789,74 

395.345.-
336.191,71 

3.345,60 
47.290,40 

187.682,76 

79.128,99 

f 100.036,48 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Tweede Kamerfraktie 

GAK 

Voorraad papier huisdrukkerij 

Voorschotten en leningen 

GAB Amsterdam inzake zgn. 'TAP-regeling' 

Te vorderen rente 

PTT depotbedrag 

Radio- en TV-uitzendingen 

PGGM 

Stichting Salvador Allende Center, rekening-courant 

Gewest Den Haag, salariskosten 

Vooruitbetaalde autokosten 

Institute for the New-Chili 

Diversen 

A-16 

f 401.980,01 
110.568,52 

52.390,-
38.143,33 
30.896,92 
23.497,01 
20.000,-

14.583,9C 
11.006.43 

7.434.41 
8.343.73 
3.638,40 
3.579,62 

22.349.77 

f 748.412,05 
=============== 



Bijlage 3/3 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Pand Nicolaas Witsenkade nr. 30 

Koopsom 

Kosten koper 

Verbouwingskosten pand (zie onderstaande specifikatie) 

Gebracht ten laste van de exploitatierekening 

Boekwaarde op 30 september 1980 

Het ligt in de bedoeling op deze boekwaarde geen 

afschrijving van toepassing te laten zijn. 

Kosten aannemers inzake verbouwing 

Architekt 

Elektrische installatie 

Plafonds 

Scheidingswanden 

Schilderwerk 

Stoffering 

Reinigen van de gevel 

Alarminstallatie 

Verbouwing balie 

Centrale Verwarmingsinstallatie 

Liftinstallatie 

Diverse kosten 

f 2.550.000,-

192.330,53 

f 2.742.330,53 
1. 301.570,10 

f 4.043.900,63 
1.043.900,63 

f 3.000.000,-
==============:::::= 

f 416.900,-

112.000,-

155.635.41 

82.555.96 
181.410,84 

172.257,22 

90.367,66 

12.255.48 

17.676,40 
10.103,46 

20.476,46 

7.670,-
22.261,21 

f 1.301.570,10 
=============== 

A-17 



Bijlage 3/4 
behorende bij ons rapporc 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAir DE ARBEID, AHS'l'ERDAN 

TOELICHTING BALAII;:i 

Inventaris en apparatuur 

De aanwezige inventaris en apparatuur wordt pro memorie 

opgenomen. Alle aanschaffingen worden ten laste van de 

voorziening aanschaf apparatuur en inventaris gebracht. 

Deelneming 

De deelneming betrof de N.V. Maatschappij tot Exploitatie 

en Administratie van Verenigingsgebouwen. Deze vennootschap 

werd op 13 december 1979 geliquideerd. Het nadelig 

exploitatiesaldo ad f 250.089,27 werd ten laste van de 

daarvoor gevormde voorziening bijzondere bestemmingen 

gebracht. 

Krediteuren 

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 per saldo nog te betalen aandeel voor de 

gewesten in de kontributie-ontvangsten over het laatste 

kwartaal van het boekjaar. 

A-18 

p.m. 

f 518.230,85 

f 229.816,60 

f 



Bijlage 3/5 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

P_I,RTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAN 

TOELICHTING BALANS 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOlv/AWW enz. 

Nog te ontvangen fakturen inzake de verbouwing van 

het pand 

Personeelskosten Europees Parlement 

Accountantskosten 

Reservering prijskompensatie salarissen 3e kwartaal 1980 

Nog te betalen kosten brochures 

Salarissen en sociale lasten 

Vergaderkosten partijbestuur 

Vergaderkosten Kerngroep Rooie Vrouwen 

Diverse komputerkosten 

Diverse kosten 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Bij: Toegevoegd uit verdeeld overschot 

1978/1979 

Toegevoegd ten laste van exploitatie

rekening 1979/1980 

Af: Kosten aanpassing pensioenen gepen

sioneerden 

Personeelskosten ontslagen medewerker 

Aanvulling WAO-uitkeringen en diversen 

Doorberekening aan Dr. Wiardi Beekman 

Stichting 

Voorziening op 30 september 1980 

f 

f 

f 

1 

100.000,-

169.700,-

46.788,50 

37.126,82 

5.198,81 

89.114,13 

3.663,-

f 

f 

f 

284.159,-

92.000,-

37.388,84 

30.000,-

16.000,-

11.925,22 

10.877,36 

2.749,45 

2.491,25 

3.297,50 

12.193,40 

503.082,02 

504.099,26 

269.700,-

f 773.799,26 

85.451 '1,3 

f 688.348,13 

A-19 



Bijlage 3/6 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

De voorziening is onder meer bestemd voor: 

- Aanpassing pensioenen 

Verplichtingen uit de CAO ten aanzien van degenen, die 

een WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Voorziening bijzondere bestemmingen 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Af: Exploitatietekorten geliquideerde deelneming 

Toegevoegd aan kapitaal in verband met opheffing 

bestemming 

Voorziening bi.jdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 

f 

f 

f 

Voorziening op 1 oktober 1979 f 

Af: Overgemaakt aan Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Voorziening afdelingen en debiteuren 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Bij: Uit verdeeld overschot 1978/1979 

Af: Afschrijving diverse dubieuze 

debiteuren 

Sanering diverse afdelingen 

Stand op 30 september 1980 

f 2.285,-

445' 14 

f 

.p 
J 

j 

f 

Deze voorziening is bestemd om sanering van afdelingsfinanciën 

mogelijk te maken. Tevens kunnen dubieuze vorderingen ten laste 

van deze voorziening worden gebracht. 

A-20 

345.000,-

250.089,27 

94.910,73 

94.910,73 

-,-

315.000,-

315.000,-

-,-

17.586,69 

20.000,-

37.586,69 

2. 730,14 

34.856,55 



Bijlage 3/7 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, M1STERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Voorziening aanschaf apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Bij: Uit verdeeld overschot 1978/1979 

Doorberekend in de bureau- en huisvestingskosten 

1979/1980 

Uitkering verzekering in verband met diefstal 

Onttrokken in verband met diverse aanschaffingen 

volgens onderstaande specifikaties 

Vrijval teveel gereserveerd, gebracht ten gunste van 

de exploHatie 1979/1980 

Voorziening op 30 september 1980 

Deze reservering is bestemd voor de aanschaf van fotozet

apparatuur ad f 180.000,- en een kamera en kontaktkast ad 

f 35.000,-. De vrijval van het overige reserveringsbedrag 

houdt verband met de bij de verhuizing vrijwel volledig 

nieuw aangeschafte inventaris, zodat verdere reservering 

overbodig is. 

Telefooninstallatie 

Af: Vergoeding installatie Tesselschadestraat 31 

Vergaar, nietmachine f 

Af: Ingeruilde vergaarmachine 

- transporteren -

56.687,20 

7.127,20 

f 512.427,34 

185.000,-

184.100,-

f 881.527,34 

5.856,68 

f 887.384,02 

601.564,2..: 

f 285.819,78 

70.819,78 

f 215.000,-
=============== 

f 

f 

f 

237.357,79 

50.000,-

187.357,79 

49.560,-

236.917,79 
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Bijlage 3/8 
behorende bij ons_ rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport -

AB-Dick offsetapparatuur inklusief 

randapparatuur 

Af: Ingeruilde apparatuur 

Diverse drankautomaten 

Papierlift 

Adresseermachine 

Teken- en paktafel 

Signaalontvangers 

Elektrische schrijfmachines 

Kopieermachine 

Etsapparatuur 

Diverse rekenapparatuur 

Diversen 

Meubilair 

Lundiastellingen 

Meubilair vergaderzalen 

Airconditioning huisdrukkerij 

Garderoberekken 

Diverse aanschaffingen 

Totaal aanschaffingen 1979/1980 

A-22 

f 49-302,76 
8.507,16 

a 

b 

a + b 

f 

f 

f 

f 

40.795,60 

25.091,23 
10.030,-

5.607,3é 

6.448,46 

5.310,-

3-325,U 
2.950,-
1. 770,-

1.099,43 

725,-

340.070,1-

168.963,0.<: 

32.632,9ê 

28.692,74 

14-714,68 
5.649,84 
10.840,8~ 

261.494,0-

601.564,24 



Bijlage 3/9 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAH 

TOELICHTING BALANS 

Voorziening invoering nieuw kontributiesysteem 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Af: Diverse nagekomen kosten onderzoek 

Toegevoegd aan kapitaal 

Deze voorziening is opgeheven wegens het beëindigen van het 

onderzoek naar een nieuw kontributiesysteem. 

Voorziening verhuizing 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Af: Verhuiskosten van 'l'esselschadestraat 

naar de Nicelaas Witsenkaàe 

Idem machines 

f 36.744,02 

6.195.-

f 169.968,30 

2.133,04 

f 167.835,26 

167.835,26 

f -,-

f 565.564,20 

42.939,02 

f 522.625,18 

Vrijval voorziening ten gunste van exploitatierekening 

1979/1980 

Voorziening internationale manifestaties 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Af: Annuleringskasten zaalhuur 

Toegevoegd aan kapitaal 

f 

f 

f 

f 

De voorziening is wegens het niet doorgaan van de manifestatie 

opgeheven en ten gunste van het kapitaal gebracht. 

522.625,18 

-,-

50.000,-

3.900,-

46.100,-

46.100,-

-,-

A·23 



Bijlage 3/10 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING 3ALANS 

Voorziening kongressen 

Deze voorziening is bestemd voor een drietal kongressen, te weten: 

Gereserveerd uit verdeeld overschot 1978/1979 

Toegevoegd ten laste van de exploitatie 1979/1980 

Af: Kosten rapport interne partijdemokratie 

Stand op 30 september 1980 

b. Y~:~!~~!~~~~~~~=~~-22~2 

Gereserveerd uit verdeeld overschot 1978/1979 

Reeds besteed in 1979/1980: 

- Kosten PK diskussiestukken f 
- Kosten PK verkiezingsprogramma 

- Salarissen, sociale lasten en 

diversen 

Stand op 30 september 1980 

Stand op 30 september 1980, gereserveerd uit 

verdeeld overschot 1978/1979 

Totaal voorziening kongressen 

Voorziening ledenwinakties 

Gereserveerd uit verdeeld overschot 1978/1979 

108.004,12 

116.053,80 

18.343.99 

Af: Gebracht ten gunste van de ledenwinakties 1979/1980 

Stand op 30 september 1980 

A-24 

f 115.000,-

140.000,-

f 255.000,-

21.087,43 

f 233.912,57 
---------------

f 

f 

f 

f 

f 

f 

250.000,-

242.401,91 

7.598,09 

8.000,-

249.510,66 

20.000,-

20.000,-

-,-



Bijlage 3/11 
behorende bij ons rappor: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, MTSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Voorziening groot onderhoud pand Nicelaas Witsenkade 

Voorziening op 1 oktober 1979 

Dotatie ten laste van de exploitatierekening 1979/1980 

Stand op 30 september 1980 

Deze voorziening is gevormd om de periodieke grote 

onderhoudskosten van het pand gelijkelijk te verdelen 

over de verschillende jaren. 

Fonds Spanje-aktie 

Stand op 1 oktober 1979 

Bij: Diverse bijdragen 

Af: Naar Fonds Internationale Solidariteit 

Stand op 30 september 1980 

Verkiezingsfonds 

Stand op 1 oktober 1979 

Bij: Uit verdeeld overschot 1978/1979 

Bijdrage Partij van de Arbeid 1979/1980 

Bijdrage uit SGGP 1979/1980 

Saldo-opbrengst inzamelingsaktie 

Saldo-opbrengst afwikkeling Europese verkiezingen 

Opbrengst folder 'Weerwerk' 

Af: Kosten 2e fase informatiecampagne (zie 

onderstaande specifikatie) 

Onderzoekkosten kiezersgedrag 

Diverse kosten regionale verkiezingen 

Stand op 30 september 1980 

f 86.122,46 

59.388,52 

26.687,94 

f 

f 

f 

_" 

J 

f 

f 

f 

f 

-,-
25.000,-

25.000,-

57.349,5: 

55.-

57.404,;<: 

10.000,-

47 .404,~·= 

444.000,-

226.000,-

350.000,-

125.000,-

295.276,2: 

9.058,5: 

3.598,5C 

1.452.933,2: 

172.198,92 

1.280.734,36 
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Bijlage 3/12 
behorende bij ons rappor~ 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDM1 

TOELICHTING BALANS 

Kosten 1 mei-krant 

Aanmaak- en verzendkosten stac-kaarten 

Diverse advertenties 

Kosten diverse affiches 

Kosten 1 mei-stickers 

Af: Opbrengst diverse materialen 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1979 
Bij: Gereserveerd uit kon tri bu tie-ontvangsten, 4 ?~ 

Stand op 30 september 1980 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen ter financiering 

van de verkiezingen van de gemeenteraden. 

Aktiefonds Rooie Vrouwen 

Stand op 1 oktober 1979 
Rente spaarrekening 

Diverse bijdragen 

Stand op 30 september 1980 

Kapitaal 

Vermogen op 1 oktober 1979 
Bij: Uit verdeeld overschot 1978/1979 

Vrijval voorziening bijzondere bestemmingen 

Vrijval voorziening invoering nieuw kontributiesysteem 

- transporteren -

A-26 

f 

f 

33.004,6J 
23.222, 7 3 

18.788,-
13.376,4S 

7.929,60 

96.321,46 
10.199,-

f 86.122,46 

f 

f 

f 

f 

604.869,32 

344.598,41 

949.467,73 

11.855,25 
918,25 

1.500,42 

14.273,95 

f 3.409.275,11 
720,33 

94.910,7:' 

167.835,2~ 

f 3.672.741,43 



Bijlage 3/13 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDA11 

TOELICHTING BALAJ:S 

- transport - f 3.672.741,43 

Vrijval voorziening internationale manifestaties 46.100,-

Boekwinst verkoop pand Tesselschadestraat 31 (volgens 

onderstaande specifikatie) 1.646.598,75 

Rentebaten 1979/1980 678.597,75 

Stand op 30 september 1980 f 6.044.037,93 

Verkoopprijs 

Af: Makelaarscourtage 

f 1. 775.000,-

27.951,25 

f 1.747.048,75 

Af: Boekwaarde pand in de deelneming 100.450,-

Boekwinst pand toegevoegd aan kapitaal f 1.646.598,75 

A-27 



Bijlage 4/1 
behorende bij ons rappor: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Kontributies 

Kontributies, bruto 

Kontributie-aandelen: 

- Afdelingen 

- Gewesten 

- Steunpunten gewesten 

- Aktiviteitenpot afdelingen 

- Bijdrage agglomeraties en openbare 

lichar:1en 

- Spaarfonds afdelingen 

Kontributies, netto 

Intrest 

f 932.343,76 

677.491,34 
256.000,-
268.201,20 

11.800,-

344.598,41 

f 8.614.960,35 

2.490.434,71 

f 6.124.525,6J 
========::::::====== 

De rentebaten (f 678.597,75) 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 waarover verschuldigd: 

- Bijdragen vorige jaren 

- Bijdragen 1979/1980 (iP~lusief kontributies SGGP) 

Bestuur 

Salarissen en sociale lasten 

Onkosten voorzitter en sekretaris 

Kostenvergoeding PB en DB 

Vergaderingen 

Autokosten 

- transporteren -

A-28 

f 108.837.~5 

921.446' 1; 

f 1.030.283,2:0 

f 

f 

472.044,/é. 

22.440,-
41.608,10' 

23.657.3~ 

37.986,4t 

597.736,75 



Bijlage 4/2 
behorende bij ons rapper: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, MISTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -
Diverse kommissies 

Accountant 

Bureaukosten 

Huisvesting 

Diverse kosten 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale lasten 

Af: Doorterekende kosten afdeling administratie: 

- Tweede Kamerfraktie 

Stichting Vormingswerk 

- Roos in de Vuist 

- Dr. Wiardi Beekman Sticht~ng en SGGP 

- èi.V. Huis 

Doorberekende kosten afdeling repro: 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 

- Stichting Vormingswerk 

- Jonge Socialisten 

f 

f 

f 

f 

40.000,-

48.535,-

1 o. 000,-

43.500,-

200,-

142.235,-

29.900,-

11.900,-

5.800,-

47.600,-

f 597.736,75 

20.114,9= 

39.390,6::: 

70.758,~2 

89.000,0 

19.610,73 

f 836.612,13 

f 1.47:;'.911 ,32 

Totaal doorberekende kosten 189.835,-

f 1.286.076,32 

Bureaukosten 225.501,52 

Huisvestingskosten 224.143,50 

Komputerkosten 283.932,11 

Kosten afdelingsbezoeken 11.576,54 

Overige kosten 9.417,45 

f 2.040.647,44 

A-29 



Bijlage 4/3 
behorende bij ons xappor~ 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Voorlichting en publiciteit 

Blad PK 

Drukkosten 

Verzendklaar maken 

Porti 

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

Af: Doorberekende kosten: 

- Kosten verkiezingakengres 1981 f 

- Kosten verkiezingsprogramma 

- Kosten info-campagne 

Af: Opbrengst advertenties 

Abonnementen, losse verkoop 

Nadelig exploitatiesaldo 

Blad Roos in de Vuist 

Salarissen en sociale lasten 

Drukkosten 

Verzendklaar maken 

Porti 

Honoraria derden 

Foto- en tekenkosten 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Administratiekosten 

Kosten abonneewerving 

Komputerkosten 

Diverse kosten 

- transporteren -

A-30 

f 

108.004,12 
116.053,80 

1.497,12 

12.000,-
629,40 

f 296.527,26 
78.986,14 

192.435.75 
5.941,32 

f 573.890,4-:-

225.555,04 

f 348.335,43 

12.629,40 

f 335.706,03 
---------------

f 113.938,42 
177.282,ee 
27.352,06 
48.476,04 

38.135.79 
10.136,35 
16.758,60 

13.191,69 
10.000,-
4.336,50 

7.745.39 
3.058,34 

f 470.412,11 



Bijlage 4/4 
behorende bij ons rapper: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAN 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Af: Doorberekende kosten info-campagne 

Abonnementen, losse verkoop 

Opbrengst advertenties 

Nadelig exploitatiesaldo 

Salarissen en sociale lasten 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Ledenwinakties: 

- Advertentiekosten 'De P.v.d.A. heeft 

een plan' 

Advertentiekosten 'Zo kun je werken' 

- Kosten informatiefolders 

- Kosten Rooie Zaterdagen 

- Reis- en vergaderkosten 

- Diverse personeelskosten 

- Overige advertentiekosten 

- Diverse kosten 

Af: Bijdrage uit verdeeld overschot 

1978/1979 

Reis- en verblijfkosten 

Kosten radio- en T.V.-uitzendingen 

Kosten brochures 

Diverse kosten 

f 

f 

f 

4.249,57 
440.946,27 

17.038,50 

25.258,18 
11.889,80 
22.225,32 
10.000,-
7.417,10 
2.888,15 
3.671,94 

394,11 

83.744,60 

20.000,-

f 470.412,1. 

462.234,3.: 

f 8.171,r 
---------------

f 

f 

140.903,.::· 
56.482,6: 
13.191 ,E; 

63.744,6: 
4.476,5: 
2. 931 '7.: 

21.213,62 
3.062,4:; 

306.007,1~ 
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3ijlage 4/5 
behorende bij ons-rappor: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Blad PK 

Blad Roos in de Vuist 

Voorlichting 

Konzres en parti,iraden 

Partijraadsvergaderingen 

Reservering partijkongres 1981 

Sekretariaat buitenland 

Salarissen en sociale lasten 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Socialistische Internationale 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Konferenties 

Kostenvergoedingen sekretaris 

Overige lidmaatschappen 

Reis- en verblijfkosten 

Diverse kosten 

Rooie Vrouwen 

Salarissen en sociale lasten 

Emancipatiemedewerksters: 

- Salarissen en sociale lasten 

- Diverse kosten 

- Af: Subsidie CRM 

- transporteren -
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f 61.120,94 

5.267,06 

f 66.388,-

66.388,-

f 

f 

f 

335.706,03 

8.177,F 

306.007,î" 

649.890,94 

21.444,5'? 
140.000,-

f 161.444,B9 

f 

f 

f 

f 

152.710,4~ 

54.381,13 

52.341,2: 

27.931,-

19.125,0-

4.000,-

11. 220,-

6.169,9~ 

3.627,1: 
12.469,01 

343.974,9~ 

229.791,7' 

-,-

229.791 '71 



Bijlage 4/6 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Kosten bestuur 

Bureaukosten 

Komputerkosten 

Huisvestingskosten 

Kommissiewerk 

Internationaal kontakt 

Kosten Rooie Vrouwendagen 

Kosten aktiedagen 

Kosten 1 Rosa 1 

Af: Abonnementen en losse verkoop 

Kosten brochures 

Af: Verkopen brochures 

Diverse kosten 

Gewesten 

f 

f 

Aandeel salariskosten gewest Den Haag 

Ongevallenverzekering gewestelijke sekretarissen 

Fonds Internationale Solidariteit 

Subsidie Zanu en Zapu 

Subsidie Socialistische Partij Uruguay 

Ondersteuning Bolivia 

Verkiezingen Jamaica 

Gift aan El Salvadorianen 

Ondersteuning journalisten Guatemala 

Noodhulp Mozambique 

- transporteren -

72.451,81 

55.948,15 

50.727,41 

35.239,05 

f 229.791,71 

36.952,83 

40.965,46 

6.815,40 

38.307' 7!, 

11.891,59 

9.763,02 

12.108,50 

6.844,07 

16.503,66 

15.488,3é 

3-472,06 

f 428.904,4C 
=============== 

f 21 .1 00,-

874,09 

f 21.974,09 
=====;;;;========= 

f 

f 

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.011 '50 

9.696,95 

6.429,55 

5.000,-

61.138,-

A-33 



-"~jL5e 4/ï 
behorende bij ons rapper: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AI1STERDAH 

TOELICHTING SS'AAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Chileense Jongeren 

Subsidie Pravo Lidu 

Polisaria Comitée 

Personeelskosten San Fuentes 

Subsidie Socialistische Partij Portugal, verkiezingen 

Aandeel advertentiekosten patriottisch front 

Kosten ~icaragua 

Advertentiekosten 

Subsidie in verband met Chileense gevangenen 

Advertentiekosten 'Stop korvetten Indonesië' 

Gift Ethiopian Prison 

Manifestatie Uruguay 

Gift Jaime Paz in verband met Bolivia 

Diverse bijdragen 

Af: Bijdrage Fonds Spanje-aktie 

Bijdrage Evert Vermeer Stichting 

Diverse giften 

Verkiezingsfonds 

Dotatie fonds 1979/1980 

Aktiefonds 

Centrum voor levensbeschouwing en politiek 

Werkgroep bedrijfsdemokratisering 

Werkgroep volkshuisvesting 

Ombudsteam 

Komitee Berufsverbote 

- transporteren -

0461614.rh 
A-34. 

f 10.000,-

8.600,-

484,92 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

61.138,-

4.000,-

4.000,-

3.000,-

2.329,8C 

2.500,-

2.197,72 

2.051,65 

1.669,20 

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.006,52 

1.664,-

89.556,8~ 

19.084,92 

350.000,-

4.000,-

3.633,33 

6.930,04 

1.155,25 

1 .<164,45 

17.183,0~ 



Bijlage 4/8 
behorende bij OLS rapper~ 

d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAl! DE ARBEID, Al'1STERDAN 

'i'OELICHTII<G STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Sociale werkvoorziening dienstweigeraars 

Diverse subsidies en bijdragen 

Toevoeging voorzieningen en bestemmingsreserves 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Groot onderhoud pand 

Diversen 

Baten 

Doorberekende huur in huisvestingskosten 1979/1980 

Af: Betaalde huur panden Tesselschadestraat 

Vrijvallen voorziening verhuizing 

Vrijvallen deel voorziening apparatuur en inventaris 

Teveel gereserveerde bijdrage Dr. lviardi Beekman Stichting 

1979 

Legaat M.F. Tronchet 

Vrijvallen kosten Chili-kommissie 

Giften 

Bijdrage SVP inzake 'Politie in diskussie' 

Batig saldo manifestatie Parijs 

Huur dienstwoning 

Lasten 

Afschrijving verbouwing Nic. Witsenkade 

Prijskompensatie over salarissen 3e kwar

taal 1980 

f 1.043.900,63 

16.000,-

i 

f 

f 

i 

f 

f 

- transporteren - f 1.059-900,63 f 

17.183,07 

. 10.443.55 

13.729,e-

41.356,49 

1ó9.700,-

25.000,-

194-700,-

300.00C,-

41.437 ,4t. 

258.562,56 

522.625, 1S 

70.S19,7ê 

70.535,09 

24.436,-

15.000,-

7.093,80 

3.940,3~ 

2.465,3é 

1.609, 76 

977.087,90 

977.087,90 

A-35 



:aijlage 4/9 
behorende bij ons rappor: 
d.d. 9 februari 1981 

PARTIJ VAII DE ARBEID, ABSTERDAN 

TOELICHTIJIG STAAT VAN BATEN Eli LASTEN 

- transport -

Kollektieve abonnementen 'Roos in de Vuist' 

Begrafenis Vondeling 

l1edische keuringen 

Diverse personeelskosten 

Bijeenkomsten en manifestaties 

Advertenties 

Subsidies en bijdragen 

Nagekomen kosten vorige boekjaren 

Diversen 

Per saldo lasten 

A-36 

f 1.059.900,63 f 

28.700,-

23.484,17 

17.442,50 

42.310,24 

25.104,87 

7.158,70 

3.897,-

9.105,08 

6.701,80 

f 

977.087,90 

1.223.804,95 
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