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De jaarrekeningen CDA gelieerde organen en organisaties 1997 zijn separaat bijgevoegd 
bij de stemhebbende Partijraadsleden. 
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Agendapunt 5, huishoudelijk deel 

Jaarverslagen 1997 gelieerde organen en organisaties 

I. BESTUURLUKE ZAKEN 

Partijbestuur 

Het jaar 1997 stond grotendeels in het teken van de voorbereiding van de verkiezin
gen van 1998. Hierbij werd voortgebouwd op het eerder ingezette proces van 
partijvern.ieuwing, van zowel de inhoud als van de organisatie. 
Meest in het oog sprongen vanzelfsprekend de voorbereiding van de advies-kandida
tenlijst voor de Tweede Kamer en van het concept-verkiezingsprogram. 
In een extra vergadering van het Partijbestuur op 25 maart werd unaniem voorge
steld om Jaap de Hoop Scheffer aan de Partijraad voor te dragen als kandidaat
lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Taken 
De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, conform de Statuten: 

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

. Daarmee zijn nog niet alle taken en bevoegdheden opgesomd die het Partijbestuur 
krachtens artikel 60 van de partijstatuten toekomen. 
Samenvattend gaat het om het leiding geven aan alle politieke en organisatorische 
activiteiten van en binnen het CDA. Hieronder valt onder meer de voorbereiding van de 
Partijraden, waaronder de jaarrekeningen en begrotingen. 

Meermalen is uitvoerig van gedachten gewisseld over het politieke beleid van kabinet en 
fractie, in het bijzonder over de toestand van onze partij. De politieke rondblik is een vast 
onderdeel van de agenda van de Partijbestuursvergaderingen. In deze rondblik kunnen 
signalen die de kamerkringbesturen onder andere vanuit de afdelingen ontvangen naar 
voren worden gebracht. De fractievoorzitter van de Tweede Kamer (tot 25/3 Heerma; na 
25/3 De Hoop Scheffer) levert altijd een belangrijke bijdrage aan dit onderdeel. Indien de 
vragen de opstelling van de CDA-fracties in de Eerste Kamer of het Europees Parlement 
betreffen, dan werken hun voorzitters Van Leeuwenen/of Maij-Weggen mee. 

Advies-kandidatenlijst 
Door het Partijbestuur was in 1996 een vertrouwenscommissie ingesteld onder leiding van 
de heer Rombouts met de opdracht een selectie te maken van mogelijke nieuwe Kamer
kandidaten op basis van de door het Partijbestuur vastgestelde profielschets . 

. In de vergadering van september presenteerde de commissie haar bevindingen en is een 
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eerste advies-kandidatenlijst vastgesteld. Deze advies-kandidatenlijst is in oktober aan de 
orde geweest in het versterkt Partijbestuur - hierin kent elke Provinciale Afdeling een 
dubbele afvaardiging - en vervolgens aan alle Gemeentelijke Afdelingen voorgelegd. De 
advies-kandidatenlijst bevat in totaal 68 namen waarvan de eerste 50 in elke kieskring 
gelijkluidend zijn en de plaatsen 51 t/m 68 (de zogenaamde staartlijsten) door elke 
kamerkring zelf kunnen worden ingevuld. De lijst kenmerkt zich door een juiste mix van 
continuïteit en vernieuwing. Daarnaast is besloten om - in lijn met de resultaten van de 
Commissie-Gardeniers - de mogelijkheden voor voorkeursacties te verruimen. 

Concept-verkiezingsprogram 
De resultaten van de Programcommissie onder leiding van Tineke Lodders en Pieter van 
Geel zijn in oktober aan het Partijbestuur voorgelegd. Het concept-programma met de 

. titel 'Samenleven doe je niet alleen' is vervolgens ter bespreking voorgelegd aan de 
afdelingen. In de vergadering van december heeft het Partijbestuur zich gebogen over de 
ruim 400 ingediende amendementen op het concept-program. Deze zijn, voorzien van een 
preadvies van het Partijbestuur, voorgelegd aan de Partijraad. (N.b. om organisatorische 
redenen is voor dit onderwerp een extra vergadering van het Partijbestuur begin januari 
'98 ingelast.) 

Naast de politieke actualiteit en voorbereiding van program en kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer zijn in het Partijbestuur onder meer ook de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 

Met het oog op de verkiezingen van de Gemeenteraden is in het begin van het jaar 
een leidraad ('Lokaal Appèl') voor het gemeentelijk program vastgesteld. 
Door het Partijbestuur is Hans Schripsema benoemd tot campagneleider. Ter 
voorbereiding van de campagneorganisatie is een campagneplan door het Partijbe
stuur vastgesteld. 
Het Partijbestuur is twee keer geïnformeerd over de stand van zaken van 'Politieke 
Partij Nieuwe Stijl' bij monde van de voorzitter van deze commissie Roland 
Kortenhorst. 
In de vergadering van juni heeft het Partijbestuur in het kader van de actie 
'Integratie en participatie van vrouwen' een gender-training gevolgd. Doel hiervan 
is het onderkennen van onbewuste uitsluiting van vrouwen. 
Vice-voorzitter van Laarhoven is voor herverkiezing voorgedragen aan de Partij
raad. 
Aan de Partijraad is bij de begroting voor 1998 een herziene contributieregeling 
ter vaststelling voorgelegd. 

Dagelijks Bestuur 
Krachtens artikel 62 van de partijstatuten heeft het Dagelijks Bestuur vooral tot taak: 
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de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activiteiten van en 
binnen het CDA; 
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het 
Partijbestuur; 
het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het Dagelijks 
Bestuur namens het Partijbestuur optreedt; 



het bijeenroepen van het Congres en de Partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij door 
oproep door middel van een partijorgaan. 

Vaste onderdelen op de agenda van het Dagelijks Bestuur zijn de voorbereiding van de 
Partijbestunrsbijeenkomsten en de politieke actualiteit. Ook is in het DB uitvoerig van 
gedachten gewisseld over de voortgang van de Programcommissie en de advies-kandida
tenlij st voor de Tweede Kamer. 

Het Dagelijks Bestuur staat onder leiding van partijvoorzitter J.J.M. Helgers. Ook in 
1997 voerde het Dagelijks Bestuur regelmatig gesprekken met delegaties van andere, vaak 
geestverwante organisaties, van kerkgenootschappen, als ook met afvaardigingen van 
gelieerde organisaties en partijcommissies uit eigen kring. 
In het kader van de discussie over het concept-verkiezingsprogram 'Samenleven doe je 
niet alleen' heeft het Dagelijks Bestuur - in samenwerking met Tweede Kamerfractie en 
Wetenschappelijk Instituut - gesprekken gevoerd met diverse maatschappelijke organisa
ties. 

Partijraad/Congres 
De vooijaarspartijraad van 24 mei stond grotendeels in het teken van een brede en open 

. discussie over enkele centrale thema's van het verkiezingsprogram. In een viertal 
parallelsessies is aan de hand van discussiestellingen gesproken over de thema's zorg, 
modern gezinsbeleid, veiligheid/publiek klimaat en platteland. De conclusies vanuit de 
parallelsessies zijn 's middags aan de plenaire Partijraad voorgelegd en na vaststelling als 
aanbeveling meegegeven aan de Programcommissie die nog volop met haar werkza..'lmhe
den bezig was. 
Tevens is door deze Partijraad Jaap de Hoop Scheffer officieel voorgedragen als kandi
daat-lijsttrekker voor de verkiezing van de Tweede Kamer. 

Op 27 september vond in Den Haag een verkorte versie van de Najaarspartijraad plaats. 
Deze Partijraad beperkte zich tot een huishoudelijk gedeelte waar de goedkeuring van de 
Begroting voor 1998 en de herverkiezing van vice-voorzitter van Laarhoven aan de orde 
waren. 
Aansluitend aan deze Partijraad vond het jaarlijkse Congres plaats. Deze stond groten
deels in het teken van de definitieve verkiezing van de lijsttrekker voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer. Met 346 van de 348 geldig uitgebrachte stemmen werd Jaap de Hoop 
Scheffer verkozen . 

. Royementscommissie 

De Royementscommissie is belast met de beslissing over de inbehandelingneming van een 
voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap, oordeelsvorming terzake van die voor
dracht en kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur cf het 
bestuur van de Provinciale Afdeling/kamerkring. 
Op 19 april 1997 is op vierenzeventigjarige leeftijd in Den Haag de heer Anton Boersma 
overleden. Hij heeft vanaf 1990 zeer actief deel uitgemaakt van deze commissie. De heer 
Boersma is opgevolgd door de heer Van Hemmen uit Emmeloord. 
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In 1997 is één voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap bij het bestuur ingediend en 
door de commissie in behandeling genomen. De beslissing tot ontzetting uit het lidmaat
schap is 
door het betreffende bestuur gefiatteerd maar naderhand door de Commissie van Beroep 
op procedurele gronden vernietigd. 

Toetsingscommissie 

Ter voork:oming van ongewenste belangenverstrengeling is aan de Toetsingscommissi~ de 
beoordeling van cumulaties van functies als bedoeld in artikel 180 van de statuten 
opgedragen. Dit oordeellegt zij aan het Partijbestuur ter besluitvorming voor. 

De werkzaamheden van de Toetsingscommissie betroffen in 1997 naast diverse ad hoc 
verzoeken voornamelijk de beoordeling van de nevenfuncties van kandidaten voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Op grond van de door de kandidaten ter beschikking gestelde 
gegevens en de daarbij door hen verschafte toelichting, werden geen onverenigbaarheden 
geconstateerd. 

Commissie van beroep 

De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen tegen 
beslissingen van partij-organen en/ of verbanden, waartegen krachtens de statuten van het 

. CDA en daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. 

De Commissie van Beroep heeft in 1997 driemaal een uitspraak gedaan. In twee gevallen 
betrof het een beroep tegen de weigering door een afdeling tot toelating als lid. Beide 
keren werd het beroep toegewezen. De derde zaak betrof een beroep tegen een besluit tot 
ontzetting uit het lidmaatschap. Dit besluit werd op procedurele gronden vernietigd. 
Voorts is de grond voor de behandeling van een vierde aanhangig gemaakte kwestie, door 
beëindiging van het lidmaatschap door appellant komen te vervallen. 

In 1997 hebben een aantal leden van de Commissie hun tweede zittingstermijn vervuld. 
Dit betekende dat in dit verband afscheid is genomen van de voorzitter mevrouw Baud en 
de leden de heer Stevers en de heer Pruiksma. Dezen werden vervangen door respectieve
lijk mr dr A.J.E. Havermans, mevrouw mr V.N.M. Korte-van Hemel en mevrouw mr 
J.J.M.S. Leijten-de Wijckerslooth. Ook de griffier de heer Hofland heeft zijn tweede 
termijn volgemaakt en is opgevolgd door de plaatsvervangend griffier mevrouw mr. 
M.A.C. Prins. 
De nieuwe plaatsvervangend griffier is de voormalige secretaris van het CDJA, de heer 
mr. R. van Duffelen. 
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Financiële Commissie 

De Financiële Commissie heeft zich in 1997 gebogen over de begrotingen en de 
jaarrekeningen van het CDA en de aan haar gelieerde organen en organisaties. 
Verslag van haar bevindingen brengt zij uit aan de Partijraad. Ook adviseren van 
het Partijbestuur over belangrijke financiële aangelegenheden behoort tot de 
taakopdracht. 

Continuering van de kostenbeheersing heeft ook in 1997 bijgedragen aan een 
positief resultaat. De in 1995 toegepaste herinrichting van bureauorganisatie en de 
daaruit voortvloeiende substantiële bezuinigingen op met name de vaste lasten 
(weergegeven in de Meerjarenraming 1996-1999) werden voor 1997 gerealiseerd. 
Grote zorg voor de ontvangstenkant blijft geboden. Hoewel ook in dit verslagjaar 
moest worden ingeleverd op de contributieontvangsten, kon de omvang van het 
ledenverloop sterk worden beperkt. In 1998 dienen de inspanningen erop te zijn 
gericht ~lt door te zetten. 
In 1997 werd een herziene contributieregeling vastgesteld. Deze sterk vereenvou
digde regeling wil ook incentives bieden die kunnen leiden tot substantiële leden
aanwas. 
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II. INTERNATIONAAL WERK 

Comm:.ssie Buitenland 

Het jaar 1997 was het tweede jaar na de grondige 'Herstructurering' van de 
Commissie Buitenland en haar werkgroepen in 1996 en een af en toe moeizame 
startperiode in de jaren 1996 en 1997. Tot voornoemde herstructurering behoorden 
onder andere een inkrimping van het aantal bestaande werkgroepen, het nadrukke
lijk gebruik maken van kort opererende, specialistische ad hoc-werkgroepen, het 
opzetten van een data-base van buitenland-deskundigen van het CDA ten behoeve 
van conferenties en ad hoc-werkgroepen en een intensiever 'opereren op de flanken' 
van de partij. De indruk bestaat dat de ideeën en initiatieven van de herstructure
ring, zoals geformuleerd in 1996, gaandeweg de uitvoering kregen die beoogd was, 
zodat terugkijkend gesteld kan worden dat 1997 een bevredigend jaar is geweest voor 
de Commissie Buitenland. 

Beleid 
·In het eerste halfjaar van 1997 stond de Intergouvernementele Conferentie (IGC), die in 
1996 in Turijn van start was gegaan, onder permanente aandacht van de Commissie 
Buitenland. Daarin werd zij bijgestaan door een ad hoc werkgroep, de 'IGC Task Force', 
bestaande uit enkele leden van de Commissie Buitenland en deskundigen uit de fracties in 
de Eers~::- en Tweede Kamer alsook het Europees Parlement. 
De gang van zaken in en rond de EVP, de EUCD en de CDI werden in de Commissie 
Buitenland nauwlettend gevolgd en besproken, evenals verschillende belangrijke verkie
zingen in het buitenland (waaronder die in Groot-Brittannië en Polen). 
Vanwege het EVP-Congres in Toulouse (9-12 november 1997) en de amendering van het 
Congres-document 'We are all part of one world' werd in juni 1997 een ad hoc commis
sie in het leven geroepen onder voorzitterschap van dr. J.P.R.M. van Laarhoven. Het 
Congres in Toulouse werd door een vijfkoppige CDA-delegatie bezocht. 
Gedurende de totstandkoming van het concept-verkiezingsprogramma 1998 van het CDA 
brachten de Commissie Buitenland en haar werkgroepen verschillende adviezen uit in de 
richting van de Programcommissie. 
Onder auspiciën van de Commissie Buitenland vonden in 1997 verschillende bilaterale 
ontmoetingen plaats met de medefinancieringsorganisaties ICCO (23 april in Zeist en 25 
november in Den Haag), Bilance (9 april in Den Haag) en Novib (1 december in Den 
Haag). Tot de belangrijkste gespreksonderwerpen behoorden de posities van Ontwikke-

. lingssamenwerking respectievelijk het particuliere initiatief in het verkiezingsprogramma 
1998 van het CDA, de (consequenties van de) veranderingen van de MFP-verdeelsleutel 
en het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Nederlandse regering, zoals dat zich 
heeft ontwikkeld ná de herijking van 1995. 
Tenslotte organiseerde de Commissie Buitenland, in samenwerking met de CDA-delegatie 
in het Europese Parlement, vier succesvolle en ruim bezochte conferenties, in de 
voorbereiding en uitvoering ondersteund door haar werkgroepen. Achtereenvolgens waren 
dit de conferentie 'Veiligheid kent geen grenzen' (25 april, Den Haag), de conferentie 
'De gevolgen van de EMU voor burgers en bedrijven' (30 mei, Den Haag), de conferen
tie 'De gevolgen van de EMU voor burgers en banken' (17 oktober, Amsterdam) en de 

20 



conferentie 'Verantwoord internationaal ondernemen: investeren in markt. maatschappij 
en mensenrechten' (28 november, Den Haag). Tot de hoofdsprekers op deze conferenties 
behoorden onder andere de heer J.W. Brinkman (Korpschef Politie Rotterdam-Rijnmond), 
drs. H.H. Wijffels (Directeur Rabobank Nederland), dr. A.H.E.M. Wellink (President 
van De Nederlandsche Bank) en mr. J.J. Schraven (President-Directeur Shell Nederland). 

De verslagen van voornoemde conferenties zijn opgenomen in de Jaarbundel 1998 van de 
Commissie Buitenland en tevens los te verkrijgen bij het Secretariaat Buitenland. 

Bezettb.i;, 
De Commissie Buitenland stond tot 1 februari 1997 onder voorzitterschap van de heer 
prof.mr. P.H. Kooijmans. Vanwege zijn vertrek naar het Internationaal Gerechtshof werd 
de heer mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst in de Partijraad van 24 mei 1997 
gekozen tot nieuwe voorzitter van de Commissie Buitenland. De heer dr. J.P.R.M. van 
Laarhoven was ook in 1997 vice-voorzitter. In totaal vergaderde de Commissie Buitenland 
in 1997 acht maal; zevenmaal werd de voorzittershamer gehanteerd door de voorzitter 
(eenmaal door prof.mr. P.H. Kooijmans, zesmaal door mr. B.J.M. baron van Voorst tot 
Voorst) en een maal door de vice-voorzitter. 

De werkgroepen van de Commissie Buitenland 

VVerkgroep Europa 
De ontwikkelingen rond de EMU en de aanstaande invoering van de Euro hadden in de 
eerste tien maanden van 1997 de nadrukkelijke aandacht van de werkgroep Europa. De 

·reeds in 1996 geïnstalleerde ad hoc werkgroep 'EMU', rondde in april 1997 haar 
activiteiten af met de publicatie van de CDA-voorlichtingsbrochure 'Van gulden naar 
Euro'. In samenwerking met de CDA-delegatie in het Europees Parlement organiseerde 
de werkgroep Europa vervolgens twee drukbezochte conferenties met betrekking tot de 
komst ·.a.t de EMU en de invoering van de Euro: op 30 mei 1997 in Den Haag en op 17 
oktober 1997 in Amsterdam. Gedurende het voorjaar van 1997 was er in de werkgroep 
ook veel aandacht voor de op Europa en Europese Samenwerking gerichte paragrafen in 
het concept-verkiezingsprogramma 1998 van het CDA, hetgeen resulteerde in een gericht 
advies aan de Programcommissie in juni 1997. In mei 1997 vond een discussie plaats 
tussen de leden van de werkgroep en mr. C. Cörüz, inzake de relatie tussen Europa en 
Turkije. Vanaf de zomer 1997 bereidde een ad hoc werkgroep onder voorzitterschap van 
mr. W .L.E. Quaedvlieg een werkgroepnotitie voor inzake de Uitbreiding van de EU, 
waaronder de in juli 1997 gepresenteerde 'Agenda 2000' van de Europese Commissie. 
Samen met de werkgroep Internationale Samenwerking organiseerde de werkgroep Europa 
op 9 december een gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van de Commissies 
Buitenland/Europa van de Kamerkringen/Provinciale Afdelingen. Met de vertegenwoor
digers van de Kamerkringen vond een gedachtewisseling plaats over hun Europese 
activiteiten, afstemming en samenwerking. Voor 1998 zijn vervolgafspraken gepland. 
De werkgroep Europa vergaderde in 1997 zevenmaal onder voorzitterschap van mr. 

· P.W.L. Russell. Vice-voorzitter van de werkgroep Europa was drs. J.J.M. Penders, 
tevens voorzitter van de Task Force IGC van de Commissie Buitenland. Het secretariaat 
was in handen van mw.drs. M.M. Kleij (tot 1 mei 1997) en mr. P.R. Poharnok. 
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Werkgroep Veiligheid en Defensie 
In de periode januari-april 1997 was de aandacht van de werkgroep vrijwel uitsluitend 
gericht op de totstandkoming van de notitie 'Veiligheid kent geen grenzen', een analyse 
van het (in- en extern) veiligheidsbeleid, gericht op een betrouwbare lange termijn-visie 
op het gebied van veiligheid, daarbij tegelijkertijd richting gevend aan zich vernieuwende 
veiligheidsstructuren binnen het korte termijnbeleid. Half april 1997 kon deze notitie 
gepubliceerd worden, gevolgd door een conferentie in Den Haag. Hoewel het voorgaande 
thema ook in de periode nadien de agenda domineerde, zag de werkgroep kans in 
november 1997 een interne notitie te produceren inzake de actualisering van de Prioritei
tennota. In december 1997 hield de heer J.L. Brand, oud-Korpschef Politie Haaglanden, 
een inleiding voor de werkgroep, gevolgd door een discussie, waarbij met name de 

·vervagende grenzen tussen het interne en externe veiligheidsbeleid centraal stonden. In het 
voorjaar 1997 was er in de werkgroep veel aandacht voor de op de thema's veiligheid en 
defensie, met name de Europese veiligheid, gerichte paragrafen in het concept-verkie
zingsprogramma 1998, hetgeen resulteerde in een gericht advies aan de Programcommis
sie in ju.-.i 1997. 
Onder voorzitterschap van de heer A.B.M. Frinking vergaderde de werkgroep Veiligheid 
en Defensie negenmaal in 1997, Door omstandigheden ging halverwege het jaar het vice
voorzitterschap van de werkgroep over van mw.drs. M.E. Kwast-van Duursen naar de 
heer drs. C. van Vliet. Mr. P.R. Poharnok was secretaris van de werkgroep. 

Werkgroep Internationale Samenwerking 
De werkgroep Internationale Samenwerking trachtte in 1997 uitvoering te geven aan haar 
in 1996 opgestelde werkplan, met prioritaire aandacht voor de verdere uitwerking van het 
concept civil society, gedachtevorming rond de globalisering van economie en handel en 
de ontwikkelingen in Latijns-Amerika, met name vanuit het perspectief van Nederlandse 
en Europese ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's. Ter uitvoering van de eerste twee 
prioriteiten vormde de werkgroep uit haar midden twee sub-werkgroepen, die in de loop 
van 1997 tot een tweetal notities kwamen. Daarnaast spande een derde sub-werkgroep 
zich in voor een advies aan de Programcommissie inzake de internationale paragrafen van 

· het CDA- verkiezingsprogramma 1998. 
In het kader van het werkplan wisselde de werkgroep in 1997 meerder malen uitvoerig 
van gedachten met externe en interne deskundigen over uiteenlopende thema's. Tot deze 
deskundigen behoorden prof.dr. L.B. Mennes ('De ontplooiing van het bedrijfsleven in 
ontwikkc:ingslanden'), Rabbijn A.S. Soetendorp ('Green Cross Nederland en het Earth
Charter'), mw. G. Crijns en dhr. A. Rutgers van der Loeff ('Verantwoord internationaal 
ondernemen'). Vanaf augustus 1997 richtte de werkgroep zich op de voorbereiding en 
organisatie van de conferentie 'Verantwoord internationaal ondernemen: investeren in 
markt. maatschappij en mensenrechten', die, in samenwerking met de CDA-delegatie in 
het Europees Parlement, eind november gehouden werd in Den Haag. 
Samen met de werkgroep Europa organiseerde de werkgroep Internationale Samenwerking 
op 9 december de jaarlijkse gezamenlijke vergadering met vertegenwoordigers van de 
Commissies Buitenland/Europa van de Kamerkringen/Provinciale Afdelingen. Over deze 
bijeenkomst is reeds verslag gedaan in de paragraaf inzake de werkgroep Europa. 
Onder voorzitterschap van de heer dr. L. Doorn vergaderde de werkgroep zevenmaal in 
1997, daarbij incidenteel vervangen door de vice-voorzitter, de heer drs. H.C. van der 
Kwast. Het secretariaat werd gevoerd door mr. P.R. Poharnok. 
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Het Buitenlandsecretariaat 
Het Buitenlandsecretariaat voert het secretariaat van de Commissie Buitenland, van de 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en van de Eduardo Freistichting. Het 
secretariaat is verder belast met de voorbereiding van de standpuntbepaling van het CDA 
op buitenlands politiek gebied, het organiseren van conferenties, parallelsessies op 
partijraden en-congressen e.d., de uitvoering van projecten van de Eduardo Freistichting, 
de ondersteuning van CDA-delegaties naar bijeenkomsten e.d. in EVP/EUCD-verband, de 
contacten met en voorlichting van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees 
Parlement, de representatie van het CDA in werkgroepen van de EVP en andere 
voorkomende werkzaamheden voor de sector Politiek/Bestuur. 
De personele bezetting van het Buitenland secretariaat was in 1997 als volgt: Secretaris 
Buitenland: drs. J.W. Wiggers 
Beleidsmedewerkers: mw.drs. M.M. Kleij (tot 1.5.97), drs. J. Kuit en mr. P.R. 
Pohamok 
De stagiaires mr. K.M. van Kooten (eerste twee maanden van 1997) en mw. B. vd Werf 
(tweede helft 1997) versterkten het secretariaat. 

Stichting voor internationale solidariteit 'Eduardo Frei' 

De CDA-stichting voor Internationale Solidariteit 'Eduardo Frei' (EFS) kon ook in 1997 
op grona van de Subsidieregeling 'Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in 
Midden- en Oost-Europa' projecten uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling van de 
christen-democratie in Midden- en Oost-Europa. Op grond van de subsidieregeling kon 
het CDA in 1997 aanspraak maken op een bedrag van f 371.632,-. Dit bedrag is 
gerelateerd aan het aantal zetels van het CDA in de Tweede Kamer. 

De subsidieregeling gold in eerste instantie voor de periode 1993 tot en met 1996, maar is 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vooruitlopend op uitkomsten van een 
evaluatie, verlengd tot en met 1997. In de loop van 1997 heeft de minister van Binnen
landse Zaken de Oost-Europa-stichtingen van de Nederlandse politieke partijen laten 
weten de huidige regeling in enigszins gewijzigde vorm voort te zetten tot 1 januari 2000. 

De projecten die de Eduardo Frei Stichting uitvoert passen binnen het buitenlands beleid 
van het CDA dat, op grond van adviezen ontwikkeld door de Commissie Buitenland, 
wordt vastgesteld door het Partijbestuur van het CDA. Een speciale rol in de advisering is 

·weggelegd voor de Werkgroep Europa van de Commissie Buitenland; vanwege de 
aanwezige kennis en ervaring van de algemene politieke situatie en partijpolitieke 
ontwikkelingen. Ook in 1996 heeft de EFS een beroep mogen doen op de kennis en 
ervaring die bij de gelieerde organisaties van het CDA in huis is. Het Steenkampinstituut 
(sc.holingsinstituut van het CDA), het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, het 
CDA-Vrouwenberaad, de CDA-Bestuurdersvereniging en het CDJA zijn bij de opzet, 
invulling en uitvoering van diverse projecten betrokken geweest. 

Dit jaarverslag geeft naast een overzicht van de in 1997 uitgevoerde projecten in Midden
en Oosteuropese landen ook een korte uiteenzetting van de conferentie 'Markt. milieu en 
samenleving', die de EFS 20 september 1997 - in samenwerking met het Wetenschappe
lijk Instituut voor het CDA (WI) en de NCDO - in Den Haag heeft georganiseerd. 
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Werkwijze 
Het bestuur van de Eduardo Prei Stichting treedt voor het CDA op als ontvanger en 

. beheerder van de ontvangen gelden. De bestuurlijke begeleiding door het EFS-bestuur 
kent een coördinerend karakter, dit in aansluiting op een globale prioriteitenbepaling en -
planning die z'n weerslag vindt in een jaarprogramma. Het bestuur kwam in 1997 
zesmaal in vergadering bijeen. 

Het secretariaat van de EFS legt het bestuur projectvoorstellen voor, die zijn gebaseerd 
op een gericht verzoek van een politieke partij uit een Midden- of Oosteuropees land. 
Overeenkomstig de voorwaarden van de subsidieregeling komen politieke partijen uit de 
volgende landen voor subsidiëring van scholingsactiviteiten in aanmerking: Albanië, 
Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Rusland, 
Servië en Montenegro, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Per project dient een doelom
schrijving, een concept-programma en een project-begroting te worden voorgelegd. 

Uitvoering projecten 
Het bestuur van de Eduardo Prei Stichting heeft ten behoeve van de samenwerking met 
christen-democratische partijen in landen van Midden- en Oost-Europa zes categorieën 
vastgesteld waarin de projecten kunnen worden ingedeeld. Bijgaand worden deze 
categorieën opgesomd, waarbij wordt aangegeven in welke landen dergelijke projecten in 

. 1997 hebben plaatsgevonden. 

1. Vormings- en scholingscursussen 
De categorie vormings- en scholingscursussen 1s m de optiek van het EFS-bestuur de 
belangrijkste. Het betreft hier trainingen (zowel ideologisch als beleidsinhoudelijk en 
communicatief) die door CDA-deskundigen in de Midden- en Oosteuropese landen 
worden uitgevoerd. De trainers worden van tevoren uitgebreid ingelicht over de specifieke 
situatie ter plaatse. 
In 1997 heeft de EFS dergelijke cursussen verzorgd in Bosnië-Herzegovina (eenmaal; in 
samenwerking met andere Nederlandse politieke partijen; met middelen van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken), Bulgarije (tweemaal), Estland (eenmaal), Hongarije (eenmaal), 
Letland (eenmaal), Litouwen (eenmaal), Oekraïne (tweemaal), Roemenië (tweemaal), 
Rusland (eenmaal; in samenwerking met andere Nederlandse politieke partijen), Slowakije 
(2 maal) en Tsjechië (eenmaal). 

2. Conferenties I Congressen 
Conferenties en congressen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van het christen-democratisch gedachtegoed in Midden- en Oost-Europa. Het betreft hier 
activiteiten, die soms in samenwerking met solidariteitsstichtingen van zusterpartijen 
worden georganiseerd. In 1997 heeft de EFS bijgedragen aan twee cursusweken voor het 
Robert Schuman Institute te Boedapest (voorheen de Christen-Democratische Academie) 
ten behoeve van 20 jonge politici afkomstig uit 10 Midden- en Oosteuropese landen. 
Thema's die tijdens deze cursusweken aan de orde kwamen, waren: polititieke geschiede
nis in Europa in de 20-ste eeuw, de bestuursorganisatie van staten, ei vil society, cle rol 
van keli<~n in de samenleving vroeger en nu. Daarnaast werd uitvoerig aandacht besteed 
aan communicatieve vaardigheden. 
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3. Technische hulp 
Technische hulp bestaat enerzijds uit directe en gerichte advisering van een zusterpartij in 
een bepaald land en anderzijds uit de ontwikkeling respectievelijk vertaling van stukken 
en documenten die voor de desbetreffende partij van belang kunnen zijn. Financiële of 
andere vormen van materiële steun worden niet verstrekt. 
In 1997 is een start gemaakt met de vertaling van het Engelstalige boek 'Dignity and 
Truth. Civil Society and European Cooperation' in het Servo-Kroatisch ten behoeve van 
de Belgrade Circle, een democratische oppositiebeweging in Servië. 'Dignity and Truth' 
is een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De Nederlandstalige 

. uitgave draagt de titel: 'Waarheid en waardigheid. Civil Society en Europese samenwer
king'. Begin 1998 is de Servo-Kroatische uitgave gereed. 
De Engelstalige EFS-uitgave 'Public Relations' is bewerkt en vertaald in het Ests ten 
behoeve van de ISAMAA/Liit-partij. Daarnaast heeft de EFS op verzoek van haar 
partners in Midden- en Oost-Europa een nieuwe Engelstalige uitgave gepubliceerd: 
'Christian Democracy and Local Polities'. Tevens heeft de EFS een zogenoemde 
trainings-video-band laten ontwikkelen. Dit is een instructievideo die EFS-trainers ten 
behoeve van deelnemers aan een seminar als didactisch hulpmiddel kunnen gebruiken. 

4. Regionale projecten 
Regionale projecten dragen een grensoverschrijdend regionaal karakter. De seminars van 
de EUCD, die veelal in samenwerking met de EFS totstandkomen, en de jaarlijkse 
bijdrage van de EFS aan de Christen-Democratische Academie te Budapest zijn voorbeel
den. 
In 1997 heeft de EFS geen regionale projecten uitgevoerd. 

5. Vitwisselingen 
Voor individuele personen of groepen organiseert de EFS een studiebezoek aan Neder
land. Tijdens een dergelijk bezoek kan op directe wijze kennis worden genomen van de 

. hier bestaande structuur, de werkwijze van de samenleving en de christen-democratische 
inbreng daarbij. 
Onder het motto 'Democracy in Operation' bezochten in september 1997 15 jonge politici 
uit 7 landen Nederland en Brussel voor een werkweek. Deze jongeren hebben in 1996 en 
in de eerste helft van 1997 met succes deelgenomen aan een cursusserie in Hongarije die 
door het Robert Schuman Institute te Boedapest is georganiseerd. De werkweek was een 
co-productie van de EFS, de Adelhert Foundation (uit Krefeld, Duitsland), het CDA en 
de CDA-delegatie in de EVP-fractie van het Europees Parlement. Doel van de cursus
week was de deelnemers te laten zien op welke manier de democratie in Nederland 
functioneert. De uitgebreide evaluatie van de werkweek is op te vragen bij het EFS
secretariaat. 

6. Oriëntatiebezoeken 
Oriëntatiebezoeken zijn bedoeld om de politieke situatie in een land en de positie van 
politieke partijen en de betekenis van de christen-democratie in dat land in kaart te 
brengen en te beoordelen. Een dergelijk bezoek heeft met name een voorbereiding van 
een later uit te voeren project tot doel. 
In 1997 deed zich de wenselijkheid van een dergelijk oriëntatiebezoek niet voor. 
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ConferPntic 'Markt, milieu en samenleving' 
De afgelopen jaren heeft de EFS met steun van de Nationale Commissie voor Internatio
nale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO; voorheen: NCO) diverse confe
renties in Nederland georganiseerd; bijvoorbeeld een serie van vier bijeenkomsten over 
'Civil Society'. Op zaterdag 20 september 1997 organiseerde de EFS in samenwerking 
met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) de conferentie 'Markt. milieu en 
samenleving' in Bel Air Hotel te Den Haag. Het openingswoord van EFS-voorzitter drs. 
W.K.N. Schmelzer had als titel 'Recht doen aan solidariteit'. Er zijn twee hoofdinleidin
gen verzorgd. Dr. R. Moreels (staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking in 
België), gaf zijn inleiding als titel mee 'Een andere definitie van duurzame ontwikkeling'. 
De titel van de tweede hoofdinleiding, door ir. M.E.E. Enthoven (directeur-generaal 
Milieu, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming van de Commissie van de Europese 
Unie), luidde: 'Een Europese visie op duurzaamheid'. 
In deelsessies werd gesproken over 'Vijf jaar na Rio' (o.l.v. dhr. T. Meijer, CDA
Tweede-Kamerlid), 'Het CDA een groene partij' (o.l.v. ir. J.A.G. Verheyen (adviseur 

. Rabobank, afdeling Mergers and Acquisitions) en 'Winstgevendheid en duurzaamheid 
bijten elkaar niet' (o.l.v. prof.dr. G.A. de Bruijne, hoogleraar sociale geografie). Aan het 
plenaire ronde tafelgesprek getiteld 'Duurzaamheid in het jaar 2020: accepteren wij de 
consequenties' o.l.v. ir. H. Tiesinga (lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA en 
bollenteler) namen deel: dhr. A.J.M. van den Biggelaar (directeur Stichting Natuur en 
Milieu), drs. T. van Kooten (issuemanager Shell Nederland) en drs. P.L.B.A. van Geel 
(vice-voorzitter CDA-Programcommissie, gedeputeerde provincie Noord-Brabant). Als 
voorzitter van de conferentie heeft drs. Schmelzer een afrondende beschouwing gepresen
teerd. 

Bestuurssamenstelling 
Het uitgebreide EFS-jaarverslag 1997, de Engelstalige EFS-publikaties en het verslag van 
de conferentie 'Markt. milieu en samenleving' zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. In 
1997 heeft de EFS afscheid genomen van drie bestuursleden, die allen lid waren op basis 
van een zogenoemde kwaliteitszetel. Deze personen zijn: dhr. C.A.H. van den Hout 
(namens het Curatorium van het Steenkampinstituut), ds. R.H. Knijff (namens het CDJA) 
en mw. M. Roodenburg-Norbruis (namens het CDA-Vrouwenberaad). Het Steenkampin
stituut (in de persoon van mw. Mooij) en het CDJA (in de persoon van dhr. Tinholt) 

. hebben de bestuurszetels inmiddels weer ingevuld. 
Op 31 december 1997 stond het bestuur van de Eduardo Prei Stichting onder voorzitter
schap van drs. W.K.N. Schmelzer. 

26 



111. WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 

· Politieke Partij Nieuwe Stijl 
In 1996 heeft het Partijbestuur de Werkgroep Politieke Partij Nieuwe Stijl ingesteld. De 
werkgroep heeft de opdracht ideeën en mogelijkheden te genereren om het aantal leden 
van het CDA te vergroten en om de participatie van de leden binnen de partij te bevorde
ren. Or grond van de aanbevelingen van de werkgroep heeft het Partijbestuur in eerste 
instantie negen voorstellen geselecteerd die in 1997 bij wijze van proef als "pilots" zijn 
uitgetest. 

In 1997 heeft een groot aantal gemeentelijke afdelingen van het CDA geparticipeerd in 
één van de 'pilots' in het kader van Politieke Partij Nieuwe Stijl. 

Enkele concrete resultaten van deze inspanningen: de bijdrage aan de herziening van de 
contributieregeling en de bundel 'Werk aan de winkel', waarin diverse suggesties voor 
modernisering van partij-politieke bijeenkomsten bijeen zijn gebracht. 

Basisgroep Sociale Zekerheid 

Ook voor de CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid heeft het jaar 1997 het kenmerk 
gedragen van de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1998. 

· In het begin van het jaar heeft de Basisgroep een schriftelijke bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Enige maanden later heeft de gehele 
Basisgroep met enkele leden van de Programcommissie van gedachten gewisseld over de 
inhoud van het hoofdstuk sociale zekerheid in het op te stellen programma. 
Na de l,r:;preking van het concept-programma heeft de Basisgroep in samenwerking met 
CDA-Vrouwenberaad en het CDJA een aantal amendementen daarop ingediend. 
De Basisgroep is van mening dat de stem van uitkeringsgerechtigden in Nederland moet 
doorklinken in de landelijke politiek. Daarom heeft de Basisgroep tevens getracht twee 
van haar leden op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst te laten plaatsen. 
Ook heeft de Basisgroep het eigen functioneren en de uitstraling daarvan binnen de partij 
onder de loupe genomen door middel van een onder de leden gehouden enquête. 

Doelstelling en taak van de Basisgroep 
Het doel van de Basisgroep is om de stem van de uitkeringsgerechtigden zo goed 
mogelijk binnen het CDA te laten doorklinken, zodat volwaardig rekening kan worden 
gehouden met hen en hun belangen. Voor de Basisgroep geldt hierbij als uitgangspunt dat 
mensen met en mensen zonder een betaalde baan samen verantwoordelijk zijn voor de 
samenleving van nu en van de toekomst. 
Zij bezint zich voortdurend op de vraag hoe het CDA vanuit zijn grondslag, het Evange-

. lie, als leidraad bij zijn denken en handelen, om moet gaan met mensen die afhankelijk 
zijn van een uitkering. Zij volgt kritisch hoe het CDA de bescherming van hun positie in 
de praktijk brengt en hoe de overheid optreedt als schild der zwakken. 
De Basisgroep heeft een tweeledige functie, namelijk die van werkgroep van het CDA 
met een 0fficiële status als zodanig en die van begeleidingscommissie van de CDA-fractie 
in de Tweede Kamer. Zowel aan het partijbestuur als aan de fractie geeft de Basisgroep 
gevraagd en ongevraagd advies en meningen over onderwerpen, die met name de positie 
van mensen met een uitkering betreffen. 
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Samenstelling Basisgroep 
De leden van de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dat gedurende een lange 
periode geweest. Eind 1997 telde de Basisgroep 30 leden, die afkomstig zijn uit geheel 
Nederland. 

De Basisgroep heeft een door en uit haar leden gekozen bestuur, dat de werkzaamheden 
van de Basisgroep coördineert en uitvoert, wat de plenaire vergadering aan haar dele
geert. In spoedeisende gevallen onderneemt het bestuur zelfstandig actie en legt het 

· achteraf verantwoording af aan de plenaire vergadering. 

Bijeenkomsten en activiteiten als groep 
De ver:;:::deringen van de Basisgroep op de ochtend voorafgaand aan een gesprek met 
leden van de fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ochtendbijeen
komsten genoemd. Dan worden politiek actuele onderwerpen, die de leden van de 
Basisgroep inbrengen, voorbereid en in de middagbijeenkomsten in een open en construc
tieve sfeer met de Kamerleden doorgenomen. 
De inbreng van de Basisgroep is gebaseerd op de eigen ervaring en deskundigheid als 
uitkeringsgerechtigde, op inzicht in de situatie van andere uitkeringsgerechtigden en op 
het CDA-Program van Uitgangspunten. De te bespreken onderwerpen worden voorbereid 
aan de hand van de, voorzover mogelijk, vooraf toegezonden Kamerstukken, berichtge
ving in de pers en eventuele andere bronnen. 
Met de Kamerleden zijn de volgende onderwerpen besproken: effecten van herkeuringen 
op grond van de WAO, het wetsvoorstel Pemba, de effecten van de Nabestaandenwet, 
koopkrachtontwikkeling en lokale lastendruk mede naar aanleiding van het rapport van het 
Tweede Kamerlid G. de Jong, de ontwikkelingen in de zorgsector, het armoedevraagstuk, 
de werkloosheid, het wettelijk minimumloon en het sociale zekerheidsbeleid van het CDA 

·ten opzichte van dat van "paars". 
De Basisgroep heeft een discussiestuk opgesteld over de contacten met de fractie na de 
Tweede Kamerverkiezingen. Dit stuk zal nader worden besproken en uitgewerkt. 
In de overige, zogenoemde tussenbijeenkomsten is kennis gemaakt met fractievoorzitter 
De Honp Scheffer en is een tweede gesprek geweest met partijvoorzitter Reigers. 
Door een kennismaking met het kandidaat-Kamerlid De Milliano is een begin gemaakt 
met een reeks kennismakingen met kandidaat-Kamerleden. 
Met een van de samenstellers van het rapport 'Arm Nederland' is een discussie gevoerd 
over de inhoud van dit rapport. 
Ook is het armoedevraagstuk besproken met een delegatie van de werkgroep 'De Arme 
Kant van Nederland' en het CDA-Vrouwenberaad. 
Door enkele leden is deelgenomen aan bijeenkomsten ter voorbereiding van de tweede 
Armoedeconferentie en de conferentie zelf. 

In Europees verband hebben enkele Basisgroepleden deelgenomen aan de eerste sociale 
conferentie van christelijke partijen in Brussel over o.a. het armoedeprobleem en de 
globalisering. 
Mede naar aanleiding van deze conferentie is binnen de Basisgroep de gedachte ontstaan 
om te komen tot oprichting van een Europese Basisgroep Sociale Zekerheid, verankerd 

· binnen EVP-verband. In het najaar is hierover een oriënterend gesprek gevoerd met het 
EVP-lid 

28 



Bartho Pronk. De Basisgroep is bij die gelegenheid uitgenodigd een bezoek te brengen 
aan het Europees Parlement in Brussel. Besloten is de gemaakte plannen verder uit te 
werken. 

Betrokkenheid en activiteiten van de individuele leden 
Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, heeft een werkgroepje van de Basisgroep een 
enquête opgesteld. De resultaten zijn aangeboden aan partijvoorzitter Helgers en aan alle 
leden van de Partijraad. Uit deze enquête is o.a. gebleken dat de Basisgroep meer 
bekendheid zal moeten geven aan haar betekenis voor de CDA-partijorganen en dat de 
leden zich moeten blijven scholen op het terrein van de sociale zekerheid. 
Een werkgroepje is thans bezig met de voorbereidingen van het 121J2-jarig jubileum van 
de Basisgroep in november 1998. 

De afzonderlijke leden van de Basisgroep zijn op vele terreinen in het maatschappelijk 
· leven actief. Zowel op landelijk als op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. 
Bij partijpolitieke activiteiten, maar ook in de Kamerkring of afdeling. In maatschappelij
ke organisaties zoals de vakbeweging door het houden van spreekbeurten en het schrijven 
van artikelen. In organisaties voor belangenbehartiging van minderheidsgroepen, zoals 
allochtc:i.::n en woonwagenbewoners. In vrijwilligerswerk binnen kerkelijke instanties, 
organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een handicap en andere 
belangengroeperingen. 

Commissie Participatie en Integratie van vrouwen 

De commissie Participatie en Integratie van vrouwen heeft de doelstelling: 
a. meer vrouwen op allerlei posities in het CDA zichtbaar, hoorbaar en herkenbaar te 

krijgen; 
b. voorkomen dat bij crises en zetelvermindering vooral vrouwen het veld (moeten) 

ruimen. 

De commissie is met een door het partijbestuur goedgekeurde notitie Meer partij met 
vrouwen gekomen. Het is een deltaplan bestaande uit drie fasen met een concreet 

·stappenplan. 
Voor de eerste fase, tot 1 november, is Gerda Verburg als projectleider aangesteld. In 
deze geslaagde periode zijn vele gesprekken op allerlei niveaus gevoerd en een aantal 
artikelen geschreven en gepubliceerd. Het Partijbestuur heeft een gendertraining gevolgd. 
Met he~ Steenkampinstituut is een gender-module ontwikkeld voor zowel de kaderschool 
als voor regionaal gebruik. Op het partijbureau is in gang gezet dat er een databank voor 
talentvolle en beschikbare vrouwen voor CDA-posities wordt opgezet. Doelgerichtheid en 
zorgvuldigheid dienen extra aandacht te krijgen bij het praktische beheer en de vormge
ving. 
Vanuit de commissie is druk uitgeoefend met betrekking tot de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraden en de Tweede Kamer om meer vrouwen in de selectiecommissie op te 
nemen. Met de Vertrouwenscommissie voor de Tweede Kamer zijn enkele gesprekken 
gevoerd. 
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In de tweede fase, van november 1997 tot juni 1998, dienen de in gang gezette processen 
· verder gestimuleerd en ontwikkeld te worden. Hiervoor wordt wel een coördinator nodig 
geacht om met name tijdens de campagne de verschillende activiteiten te beoordelen op de 
doelstellingen van de commissie. De commissie is per eind november veranderd in een 
werkgroep die enkele keren per jaar als klankbord zal fungeren voor het partijbestuur. 
Vanuit het Dagelijks Bestuur en Partijbestuur zijn er leden aangewezen die specifiek 
aanspreekbaar zijn op en belast zijn met de bestuurlijke voortgang inzake participatie en 
integratie van vrouwen op alle niveaus in het CDA. 

De derde fase is die van verdere implementatie van veranderingen in werkwijze en 
cultuur. Hiervoor is zeker vier jaar nodig. Het CDA kan met dit project vanuit een 
achterstandspositie een voorsprong op andere partijen nemen waardoor de aantrekkelijk
heid wordt vergroot. 

Intercultureel Beraad 

Het Intercultureel Beraad (ICB) is een door het Partijbestuur ingestelde werkgroep die de 
partij gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken op het terrein van het minderhe
denbeleid. Zij verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Partijbe-

. stuur. 

Begin 1997 werd in samenwerking met het Steenkampinstituut het spel 'Samenleven' 
gepresenteerd. Doel van dit spel is om met behulp van een vernieuwende werkwijze op 
een infu1 mele manier kennis te vergroten en met elkaar in gesprek te raken over het 
samenleven in ons land van verschillende culturen. 

Het ICB heeft het initiatief genomen om de 'Leidraad Minderheden' die in 1994 in het 
kader van de actie 'Politiek dicht bij mensen' is opgesteld, te actualiseren. Deze leidraad 
bevat een handreiking met vragen en tips voor de Gemeentelijke Afdelingen om contacten 
te leggen met migranten in onze samenleving. 
Ter afsluiting van de conferentiereeks die het ICB organiseerde onder de titel 'Investeren 
in integreren' heeft op 15 maart in Tilburg een slotconferentie plaatsgevonden. De 
conferentie die onder leiding stond van partijvoorzitter Helgers had als centrale thema: 
'Integratie en identiteit: een tegenstelling?' In het ochtendgedeelte stonden onder meer 
enkele deelsessies op het programma over onderwijs, ouderenzorg en participatie/werkge
legenheid. Het middag-programma begon met een boeiende bijdrage van mgr. Ernst, oud
bisschop van Breda over het thema 'Samengaan bij diversiteit van religieuze tradities'. 
Verder stonden op het middagprogramma een forumdiscussie onder leiding van C. Cörüz 

· en een optreden van het Turkse cabaretduo 'Turkish Delight'. De conferentie werd 
afgesloten met de aanname van een resolutie, waarin de inhoudelijke conclusies van deze 
dag zijn verwoord. Deze resolutie is in handen gesteld van het Partijbestuur, de Kamer
fracties en de Programcommissie. De resultaten van deze conferentie hebben inmiddels 
hun we.;;1.~iÏag gevonden in het concept-verkiezingsprogramma. 
De stuurgroep heeft - na presentatie van het concept-verkiezingsprogramma - het initiatief 
genomen om met verschillende migrantenorganisaties het gesprek aan te gaan over het 
concept-program. Uit deze gesprekken bleek duidelijk dat er veel waardering bestaat voor 
de gekozen benaderingswijze. 
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De vormgeving van de politieke integratie van mensen met een andere levensovertuiging 
dient vooral vorm te krijgen op lokaal en regionaal niveau. Ook in 1997 hebben de leden 
van de stuurgroep verscheidene bezoeken gebracht aan (besturen van) kamerkringen om 
een toelichting te geven op doel en werkwijze van het ICB en waar mogelijk een bijdrage 
te leveren aan de werkzaamheden op dit terrein in kamerkring of afdeling. 
Op dit gebied is er een nauwe samenwerking met het Steenkampinstituut waar dit thema 

. inmiddels een integraal onderdeel uitmaakt van het scholingsaanbod. 

De stuurgroep is tweemaal bijeen geweest met vertegenwoordigers van de regionale en 
lokale ICB's om te komen tot een nadere afstemming en coördinatie van activiteiten en 
waar nodig activiteiten terzake te stimuleren. Begin januari vond een bijeenkomst plaats 
ter introauctie van het spel 'Samenleven' en medio oktober was er een bijeenkomst met 
onder meer campagneleider Schripsema over de komende verkiezingscampagnes in het 
algemeen en in de richting van etnische minderheden in het bijzonder. 

Om de bekendheid en betrokkenheid met andere culturen te vergroten heeft het ICB in 
oktober als proef een reis georganiseerd naar Turkije. Deze reis, waaraan ruim 20 
mensen deelnamen, bood een afwisselend programma waarin een nadere kennismaking 
met de Turkse en Islamitische cultuur centraal stond en is door de deelnemers zeer 
gewaardeerd. Medio december heeft in de Schilderswijk in Den Haag een afsluitende 
bijeenkomst met de deelnemers plaatsgevonden. 

De stuurgroep volgde het kandidaatstellingstraject voor zowel Tweede Kamer als 
Gemeenteraden nauwgezet. Een aantal malen is hierover van gedachten gewisseld met 
partijvoorzitter Helgers en fractievoorzitter De Hoop Scheffer. 

Werkgroep grote steden 

In maart 1997 is 'Lokaal Appèl. leidraad gemeenteprogram 1998 - 2002' gepubliceerd. 
Dit program kent - mede dankzij de voorzitter van de werkgroep Grote Steden, die lid 
was van deze ad hoc-commissie - een duidelijk grote steden-stempel. 

In april 1997 heeft de werkgroep de notitie 'Voor leefbare steden' aangeboden aan de 
CDA-Programcommissie. 'Voor leefbare steden' is mede totstand gekomen naar aanlei
ding van een uitvoerige gedachtewisseling over een concept-versie van de notitie in 
december 1996 in de Jaarbeurs te Utrecht, waarbij naast de werkgroepsleden ook vele 
anderen aanwezig waren. In deze notitie wordt een inventarisatie van zaken gegeven die 
naar de mening van de werkgroep op een herkenbare wijze in het verkiezingsprogramma 
zouden moeten worden opgenomen. Op 2 mei 1997 organiseerde prof.mr.dr. J.P. 
Balkenende (stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) namens 
de Programcommissie een zogenoemde 'expertenmeeting Grote_Steden'. Middels onder 
andere inleidingen van mw. G.R. Kroskinski en drs. F. Kerckheart had de werkgroep een 
nadrukkelijke inbreng in deze bijeenkomst. 

· In september en oktober 1997 ontving de Kamerkring Amsterdam een groep CVP
bestuurders uit_steden in Vlaanderen. Op verzoek van de Kamerkring heeft de werkgroep 
ondersteuning verricht bij de organisatie en uitvoering van deze twee werkbezoeken. De 
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volgende thema's zijn tijdens een werkdiner besproken: bestuurlijke vernieuwing, 
binnengemeentelijke decentralisatie, partijvernieuwing en politieke marketing. Tijdens het 
CVP-bezoek in oktober 1997 was CVP-voorzitter dhr. M. van Peel aanwezig. Namens 
het CDA nam partijvoorzitter dhr. H. Helgers deel aan de gedachtewisselingen. 

Op vrijdag 10 oktober 1997 organiseerde de werkgroep in de Jaarbeurs te Utrecht de 
bijeenkomst 'CDA. grote steden en de gemeenteraadscampagne van 1998'. Aan deze 
bijeenkomst werd medewerking verleend door drs. H. Schripsema (CDA-Campagnelei
der), drs. J. Penders (voorzitter CDA-werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek) en drs. J. 
de Vries (hoofd Voorlichting CDA-Tweede-Kamerfractie). 

In december 1997 heeft de werkgroep het Dagelijks Bestuur een evaluatienotitie aangebo-
. den, met daarin een overzicht van de activiteiten 1994 - 1997 en een aantal actie
aanbevelingen die zouden kunnen worden uitgevoerd na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 4 maart 1998. 
De werkgroep Grote Steden stond ook in 1997 onder voorzitterschap van mw. G.R. 
Kroskinsky-De Keulenaar. 

Ouderenplatform en werkgroep ouderenbeleid 

Door de Najaarspartijraad van 1996 is besloten tot de instelling van een z.g. Seniorenbe
raad. Aan deze instelling lag de overweging ten grondslag dat vormen van seniorenberaad 
duidelijk in een behoefte voorzien en bij uitstek geschikt zijn om ouderen op alle niveaus 
in de partij actief te betrekken bij zaken die hen rechtsstreeks aangaan. 

De Provinciale Afdelingen is in aansluiting op dit instellingsbesluit verzocht om ieder 
twee afgevaardigden naar het Seniorenberaad aan te wijzen. Deze afgevaardigden hebben 
ervoor gekozen de naam 'Seniorenberaad' te vervangen door 'CDA-Ouderenplatform'. 

De opzet van het Ouderenplatform houdt in dat het nadrukkelijk om een initiatief van 
onderop gaat; een dergelijke aanpak past bij andere initiatieven als 'Confrontatie met de 

. toekomst' en 'Participatie en integratie van vrouwen'. In deze opzet is door het CDA
bestuur dan ook 'geen bodem maar uitsluitend een plafond aangebracht'. Er zijn dus geen 
statuten of andere formele eisen. Het Ouderenplatform heeft binnen de taakopdracht 
maximale vrijheid om zèlf aan een en ander vorm te geven. De advies- en uitwisselfunctie 
staan voorop. 

Uiteraard is de verhouding tot de werkgroep Ouderenbeleid van belang. Beide gremia zijn 
het erover eens dat de werkgroep Ouderenbeleid in ieder geval tot aan de komende 
verkiezingen in 1998 actief zal blijven. Dit strookt met het mandaat van deze werkgroep 
en biedt de garantie dat de daar aanwezige deskundigheid en de relatie met de ouderen
bonden niet verloren gaat. Als het Ouderenplatform de beoogde waarde blijkt te hebben 
zal na de verkiezingen bezien kunnen worden in hoeverre de in de werkgroep aanwezige 
deskundigheid in het beraad geïncorporeerd zal kunnen worden. 

Werkgroep Zorg 
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In het najaar van 1996 werd de ad-hoc-werkgroep Zorg ingesteld. Deze stond onder 
voorzitterschap van mw. drs. C. Vreugdenhil en was gevraagd een notitie op te stellen 
voor een partij-brede discussie over dit thema. Begin 1997 werd een notitie, waarin de 
nadruk lag op de problematiek in de thuiszorg, toegezonden aan de CDA-afdelingen. De 
Provinciale Afdeling Overijssel organiseerde een conferentie over dit thema. De discussie 
werd afgerond in de Voorjaarspartijraad. 

Platform Plattelands Ontwikkeling 

In 1996 werd het Platform voor Plattelands Ontwikkeling ingesteld, onder voorzitterschap 
van de heer Tiesinga. Dit platform had ten doel om binnen het CDA de meningsvorming 
over plattelandsbeleid, in de breedste zin van het woord, te bevorderen. De dialoog met 
maatschappelijke organisaties speelt hierin een essentiële rol. 
Als eerste taakopdracht richtte het platform zich op de discussie rond de relevante delen 
van het nieuwe verkiezingsprogram. 
Zo werd o.m. deelgenomen aan de hoorzittingen die georganiseerd werden en verzorgde 
het platform een parallelsessie tijdens de Voorjaarspartijraad. 
Vervolgens werden gesprekken met maatschappelijke organisaties voorbereid. Gedachten-

. wisselingen vonden plaats met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen en 
met Landschapsbeheer Nederland. 
Ook werd deelgenomen aan door het Wetenschappelijk Instituut georganiseerde landbouw
conferenties. 

CDA-Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid 

Het jaar 1997 stond in het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraads- en 
Tweede Kamerverkiezingen. Aangezien de initiatiefgroep als doel heeft het CDA-beleid te 
beïnvloeden betekende dit een oogstjaar voor de initiatiefgroep. Zou de roep om een 
humaner asielbeleid weerklank vinden in het verkiezingsprogramma? Het jaar werd ook 
gekenmerkt door opschudding over mensen die zich aan het eind van de toelatingsproce
dure bevonden. Dit uitte zich in het kerkasiel, de actie van de Raad van Kerken in 
Dwingeloo en de Gumus-affaire. 

Voor de groep zelf is het een bewogen jaar geweest. Naast de komst van nieuwe leden 
hebben we afstand moeten doen van twee oprichters van de Initiatiefgroep: Iris Chitaroe 
legde in januari haar voorzitterschap neer en Mea Roodenburg werd door een ernstige 
ziekte getroffen. Desondanks heeft de initiatiefgroep op diverse wijzen haar invloed 

. binnen het CDA doen gelden, niet alleen door middel van goede persoonlijke contacten, 
maar ook door het uitbrengen van een CDA-profiel voor een humaan vluchtelingenbeleid 
en het indienen van amendementen op het concept-verkiezingsprogramma. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een verbetering ten opzichte van het vorige verkiezingsprogramma 
op het runt van het asiel- en vluchtelingenbeleid. Daarmee zijn we er als christen
democratische partij nog niet. De initiatiefgroep blijft daarom streven naar een volwaardi
ge positie van asielzoekers en vluchtelingen in de maatschappij. 
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Ook zij hebben recht op gezinsleven, huisvesting in kleine centra en een volledige 
rechtsgang, met inbegrip van het hoger beroep. 

De initiatiefgroep bestaat uit CDA-leden en sympathisanten die zich zorgen maken over 
de kwantitatieve benadering van het asielzoekersvraagstuk. 
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IV. WERKGROEP TREND- EN KIEZERSONDERZOEK 

In 1996 werd een begin gemaakt met het CDA-onderzoekstraject tot aan de verkie
zingen van 1998. Geconstateerd werd dat er te weinig inzicht was in de samenstelling 
van het electoraat, de bewegingen daarbinnen en het aandeel van het electoraat dat 
CDA stemt of overweegt dit te doen. Het jaar 1996 werd benut voor een zogenaamde 
'nul-meting'. De verschuivingen in het electoraat van de voorgaande jaren zijn toen 
op basis van het grootschalige kwantitatieve Nationaal Kiezers Onderzoek in kaart 
gebracht. Tevens is het electoraat ingekleurd op basis van levensstijl. In 1997 is met 
die basis verder onderzoek verricht, gericht op de campagnestrategie. 

· De werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek staat onder leiding van de heer Penders. Het 
vice-voorzitterschap is in handen van de heer Schoep. In de werkgroep zitten deskundigen 
'uit het veld', vertegenwoordigers uit de fractie en het campagneteam en expertise vanuit 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de sector Politiek/Bestuur van het Partij
bureau. Iiet secretariaat werd gevoerd door de sector Politiek/Bestuur, waarbij gerappor
teerd werd aan het Dagelijks Bestuur van het CDA. Ter ondersteuning van de (onder
zoeks)activiteiten van de werkgroep is de heer Fennema voor de duur van de campagne 
toegevoegd als medewerker aan de sector Politiek/Bestuur. 

Werkzaamheden 
De ingeslagen weg van 1996 is in het afgelopen jaar intensief voortgezet. Bureau 
Trendbox heeft acht homogene leefstijlgroepen onderscheiden, waarvan vier als kansrijk 
voor het CDA bestempeld werden. De bewegingen binnen de verschillende leefstijlseg
menten zijn middels vier kwantitatieve metingen van 'Life & Living' gevolgd. Daarbij 
gaat het niet alleen om electorale verschuivingen, maar juist om bewegingen in waardeno
riëntaties en thema's. Electorale veranderingen zijn daarvan een afgeleide. 
Daarnaast werden de vier kansrijke leefstijlgroepen aan een diepgaander kwalitatief 
onderzoek onderworpen. Bureau Trendbox verzorgde in januari '97 en in de zomer van 
'97 tweemaal zogenaamde focusgroepsessies. Kleine groepjes respondenten werden 

·geselecteerd op basis van leefstijl en regio, waar vervolgens een groepsgesprek van een 
paar uur mee gehouden werd. De eerste sessie was bedoeld om de segmenten beter te 
doorgronden en hun beweegredenen te leren kennen. In de tweede sessie werden 
inhoudelijke punten vanuit de Programcommissie aan de respondenten voorgelegd. 
In het :-,ajaar volgde een imago-meting van Trendbox, waarbij gekeken werd welke 
thema's volgens het electoraat het beste bij welke partijen passen, en hoe de lijsttrekkers 
beoordeeld werden. 
Net als in voorgaande jaren werd ook ditmaal gebruik gemaakt van de Aktualiteitenscan
ner van Bureau Interview. Dit onderzoek voorziet in wekelijkse peilingen van de 
kiezersgunst en een uitvoeriger vierwekelijkse analyse van electorale verschuivingen. 
De werkgroep heeft tevens de uitslagen en campagnes bij de tussentijdse gemeenteraads
verkiezingen en de verkiezingen in Groot-Brittannië gevolgd. 
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Op basis van de veelheid aan onderzoeksgegevens zijn strategische adviezen opgesteld 
voor het Dagelijks Bestuur en campagneteam. Ook heeft de heer Eilander, directeur van 
TrendbG;;, bij meerdere gelegenheden de partijtop van zijn analyses voorzien. Ten slotte 
hebben werkgroepleden bezoeken gebracht aan de Konrad Adenauer Stiftung in Bonn en 
de CVP in Brussel om ervaringen op het gebied van kiezersonderzoek en campagnes uit 
te wisselen. 
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V. SECTOR VERENIGING EN COMMUNICATIE 

1997 stond voor de Sector Vereniging en Communicatie grotendeels in het teken van 
de voorbereiding van de beide verkiezingen in 1998. De kandidaatstelling voor de 

· Tweede Kamerverkiezingen, de publikatie van het concept-verkiezingsprogamma 
'Samenleven doe je niet alleen', de leiderswisseling Heerma-De Hoop Scheffer en de 
verkiezing van de lijsttrekker kregen veel publicitaire aandacht. De grootscheepse 
Ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' werd succesvol afgerond. 

Woordvoering/persvoorlichting 

In de woordvoering is aan de volgende items de meeste aandacht besteed: De 'commissie 
van vier', ingesteld in 1996 door de fractie, was voor de partij van belang in verband met 
de aanwijzing van de lijsttrekker. Het afscheid van fractievoorzitter Heerma en de 
benoeming van opvolger De Hoop Scheffer in de laatste week van maart trok veel 
aandacht. De kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen vond plaats onder zeer 
sterke aandacht van de media. Eind september en begin oktober was het CDA en zijn 
voorzitter volop overwegend positief in het nieuws. Half oktober is het verkiezingspro
gramma 'Samenleven doe je niet alleen' aan de pers gepresenteerd in het perscentrum 
Nieuwspoort. De follow up hiervan is onder voortdurende monitoring begeleid. 
De twee Partijraden en het jaarlijkse Congres trokken ruime positieve aandacht. 

· De schrijvende pers en radio- en tv-journalisten zijn, via uiteraard in eerste instantie de 
telefoon, door middel van doelgerichte en regionaal gerichte persberichten, mailings en 
via persoonlijke contacten met partijvoorzitter en -woordvoerder op de hoogte gehouden 
van en attent gemaakt op bijzondere en/of opmerkelijke CDA-activiteiten. Deze activitei
ten bet~·;:;ifen zowel de partij, als de Eerste Kamerfractie en de gelieerde organen CDA
V rouwenberaad en Bestuurdersvereniging. Via informele lunch- en achtergrondgesprekken 
wordt de kennismaking met het CDA en zijn voorzitter verder uitgebouwd. 

In 1997 werden circa 40 persberichten uitgebracht. De onderwerpen van de persberichten 
varieerden sterk. In persberichten werden nieuwswaardige elementen uit toespraken van 
partijvoorzitter Helgers onder de aandacht gebracht, werd de pers geïnformeerd over 
standpunten van de CDA-Eerste Kamerfractie bij belangrijke debatten, werden belangrijke 
publikaties en manifestaties alsmede de installatie van belangrijke commissies van partij 
en gelieerde organisaties aangekondigd. Tevens werden belangrijke benoemingen en 
onderscheidingen onder de aandacht gebracht. Ook het nieuws in de bladen CD/ Actueel 
en Christen-Democratische Verkenningen werd via persberichten verspreid. 
De persberichten werden steeds op het Internet gezet. 
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In- en externe voorlichting 

In het kader van Zendtijd voor Politieke Partijen verzorgde het CDA 18 tv-uitzendingen 
en 21 radio-uitzendingen. Voor de tv-uitzendingen is acht keer een drie minuten durende 
film gemaakt over een politiek thema. De radiouitzendingen worden iedere keer weer 
opnieuw opgenomen. Via de eigen periodieken en Internet wordt dit onder de aandacht 
van de leden gebracht. 

Naast de brochures, folders en flyers werkt het CDA via telefonische bereikbaarheid 
permanent aan voorlichting over zijn ideeën, standpunten en activiteiten. Het jaar 1997 

·was een intensief jaar. Veel informatie over de standpunten werd verstrekt aan scholieren 
en studenten en andere geïnteresseerden. Opvallend is de toename van informatieaanvra
gen naar aanleiding van de CDA-Website op Internet. Deze verzoeken komen veelvuldi
ger via e-mail binnen. Het totaal aantal informatieverzoeken bedroeg in 1997 circa 2500. 

Het CDA vernieuwde de website op Internet tegelijkertijd met de presentatie van het 
concept-verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet alleen'. Het bezoekersaantal 
vertoont een stijgende tendens naar gemiddeld 4000 bezoekers per maand. De presentatie 
van het concept-verkiezingsprogramma vertoonde een piek met ruim 6000 bezoekers. 

Redactie en Bladmanagement 

CD/Actueel 
Ook in CD/ Actueel wierpen de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen van 1998 hun 
schaduwen vooruit. Zowel in het ledenblad als in het opiniemagazine was er in 1997 veel 
aandacht voor het verkiezingsprogramma en (de vernieuwing van) de kandidatenlijst. 
CD/ Actueel verscheen in 1997 twintigmaal: dertien keer als opiniemagazine; zevenmaal als 
ledenblad. 
In het najaar besloot het Dagelijks Bestuur na advies van Redactieraad en Redactie ledenblad 
en opiniemagazine per 1 januari 1998 weer twee verschillende titels te geven. In de praktijk 
was namelijk gebleken dat één titel (CD/ Actueel) voor twee verschillende periodieken tot 
verwarring leidde. Er werd onder de leden een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe titel 
van het ledenblad. Eén van de honderden inzendingen werd 'beloond': Christen Democra
tisch Appel. 
Het opiniemagazine behield de titel CD/ Actueel. 

In het opiniemagazine CD/ Actueel werd in 1997 al veelvuldig stilgestaan bij de naderende 
verkiezingen in 1998. Er waren series over de hoofdthema's uit het verkiezingsprogramma 
'Samenleven doe je niet alleen' en het gezinsbeleid. In december startte een serie over de 
gemeenteraadsverkiezingen. Een extra dik themanummer was in juni gewijd aan 'CDA, paars 
en de samenleving'. Deze uitgave leverde veel enthousiaste reacties én veel nieuwe abonnees 
op. Veel aandacht was er voor de leiderswisseling Heerma-De Hoop Scheffer, het lijsttrek
kerschap van laatstgenoemde en de vernieuwing van de kandidatenlijst. Campagnethema's als 
gezinsbeleid, onderwijs, zorg, solidariteit en veiligheid kwamen regelmatig aan de orde. 
Daarnaast waren er veel interviews en artikelen over in 1997 actuele onderwerpen als de 
tweedeling in de samenleving, de varkenspest en de reductie van de varkensstapel, de 24-
uurseconomie, het mediabeleid, de discussie over deeltijdarbeid, het drugsbeleid, het drama 
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van de stadsprovincies, de schaalvergroting, het homohuwelijk en het mediabeleid. 
Een serie werd gewijd aan medisch-ethische vraagstukken, dit naar aanleiding van een 
fractiespecial over dit onderwerp. 
Het buitenland kwam ook aan bod in de kolommen: naast artikelen over de EMU werden er 
intervieuws afgedrukt met onder andere Gil Robles, voorzitter van het Europees Parlement 
en de Roemeense president Constantinescu. 
Het redactionele beleid is erop gericht naast CDA-politici van alle niveaus (landelijk, 
regionaal, provinciaal en lokaal) ook vertegenwoordigers van klassieke en nieuwe maatschap
pelijke organisaties en apinionleaders aan het woord te laten. Zo verschenen in 1997 
interviews met onder meer FNV-voorzitter De Waal, NRCV-voorzitter Brink, voorzitter 
Huijsmans van de Raad van Kerken, LSVB-voorzitter Grimbergen, de politicoloog Andeweg 
en de vertrekkende vice president Scholten van de Raad van State in het blad. 
Bisschop Muskeos van Breda verzorgde een gastcolumn. 
Ook ir. 1Y97 stond de redactie onder voorzitterschap van Hans Schipper die najaar 1997 
besloot per 1 januari het hoofdredacteurschap neer te leggen. De procedure voor de 
opvolging werd snel in gang gezet. Er werd een selectiecommissie in het leven geroepen 
bestaande uit Ed Wagernakers (voorzitter Redactieraad), Bert Vroon (portefeuillehouder 
CDA-media in het Dagelijks Bestuur), Eiko Smid (redactielid CD/ Actueel) en Rixt Meines 
(hoofd Sector Vereniging en Communicatie). 

In het ledenblad CD/ Actueel stonden eveneens de voorbereidingen van de beide verkiezingen 
centraal. Er was veel aandacht voor het nieuwe verkiezingsprogramma, de nieuwe lijsttrekker 
De Hoop Scheffer en de nieuwe kandidatenlijst. In een driedubbeldik nummer werd in 
oktober het concept-programma integraal gepubliceerd alsmede de concept-kandidatenlijst. 
De vijf campagnethema's zorg, gezinsbeleid, veiligheid, onderwijs en solidariteit werden 
meerdere malen voor het voetlicht gebracht. 
Aan de grote ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' werd gedurende de looptijd van de actie 
volop aandacht geschonken. In maart verscheen een speciaal katern over deze actie. 

· Over andere voor de partij belangrijke gebeurtenissen zoals onder meer de werkzaamheden 
van de commissie Integratie en participatie (van vrouwen), de proefprojecten in het kader van 
Politieke partij-nieuwe stijl en de publicatie van Lokaal Appèl, leidraad-programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen werden de leden uitgebreid geïnformeerd. 
In febr.;~i verscheen een informatiekatern over CDA-partijbestuur en CDA-secretariaat en 
de CDA-vertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer, en het Europees Parlement. 
In 1997 werden een aantal nieuwe rubrieken geïntroduceerd: De Hoop Scheffer op lokatie 
(een verslag van een ontmoeting 'op lokatie' van De Hoop Scheffer met een bepaalde 
beroepsgroep); Nieuwe kandidaten (waarin nieuwe Kamerkandidaten zich voorstellen) en de 
rubriek Campagnenieuws. 
In het Kerstnummer verscheen een opzienbarend driegesprek tussen lijsttrekker De Hoop 
Scheffer en twee vorige lijsttrekkers Brinkman en Lubbers. 
Het ledenblad heeft als functie de leden te informeren over standpunten en activiteiten van de 
partij, haar vertegenwoordigers en aan de partij gelieerde organen. In de formule van het 
blad spelen het versterken van de binding met de vereniging CDA en human interest een 
belangrijke rol. 
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Het leaenblad wordt gemaakt door een Begeleidingscommissie die onder leiding staat van 
mevrouw Meines-Westra (hoofd Sector Vereniging en Communicatie). De Begeleidingscom
missie ressorteert rechtstreeks onder het Partijbestuur. 

Redactieraad 

De Redactieraad kwam in 1997 tweemaal bijeen. 
In een gezamenlijke vergadering met de Redactie van CD/ Actueel werd in maart de per 1 
januari 1996 vernieuwde formule van CD/Actueel geëvalueerd. De Raad juichte de geconsta
teerde versterking van het opiniërende karakter van het blad toe. Veel minder positief was de 
Raad over de naamgeving: zij was van oordeel dat één titel voor twee verschillende bladen 
verwarrend werkte en adviseerde het Dagelijks Bestuur het ledenblad een andere titel te 
geven. 

In november besprak de Redactieraad in een vergadering met portefeuillehouder CDA
media/penningmeester Vroon de exploitatie van CD/ Actueel. De Raad vroeg met name om 
extra aandacht voor de advertentie-acquisitie. Zij was ingenomen met de maatregel om leden 
die meer dan f 410,- contributie betalen als tegenprestatie een abonnement op CD/Actueel te 
geven. 
De Raad adviseerde tenslotte het Partijbestuur het ledenblad de nieuwe titel 'Christen
Democratisch Appèl' te geven. Het bestuur ging hiermee akkoord. 

De voorzitter van de Redactieraad, Ed Wagemakers, werd in het najaar van 1997 voorzitter 
van een Selectiecommissie die belast werd met de keuze van de nieuwe hoofdredacteur van 
het opiniemagazine CD/ Actueel. 

Produktie overige periodieken en publikaties 

In 1997 verschenen er elf uitgaven van het maandblad Christen Democratische Verkennin
ggn. Van dit blad werd de eindredactie en de productie verzorgd . 

. In 1997 verschenen er vier uitgaven van het kwartaaltijdschrift Vrouw en Politiek van het 
CDA-Vrouwenberaad. Van dit tijdschrift werd de produktie verzorgd. 
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. Verder werd de productie verzorgd van folders, brochures, rapporten en advertenties van 
partij en gelieerde organisaties. Tevens werden ontwerp en lay out verzorgd van CDA
advertenties in externe publicaties. 

Voor publilr..aties van partij en gelieeràe organisaties werden offertes aangevraagd en 
beoordeeld en drukopdrachten verstrekt. 

Bladmanagament 

Bladmanagement houdt zich bezig met de planning en begeleiding van de produktie van 
CDA-uitgaven, werving en beheer van abonnementen, promotie van bladen en advertentie
acquisitie. 

Aantal abonnees per december 1997 

CD/ Actueel (opinie-uitgave) 5071 

CD/ Actueel (ledennummer 89.000 

Christen Democratische Verkenningen 865 

Service-abonnement 493 

In 1997 waren er 25 abonnees op de gesproken versie van CD/ Actueel. De christelijke 
bibliotheek voor aangepaste lectuur en informatie in Ermelo droeg hier zorg voor. 

Promotie periodieken 

CD/Actueel 
De opinie- en ledenuitgave CD/ Actueel werden tijdens belangrijke bijeenkomsten van het 
CDA en de gelieerde organisaties onder de aandacht van de bezoekers/deelnemers gebracht. 
In januari was het opinienummer CD/ Actueel bij de stukken gevoegd voor het Bestuurs
weekend in Doorn. In februari werd het blad onder de aandacht gebracht van de deelnemers 
aan de bijeenkomst van 'Confrontatie met de toekomst' te Amsterdam. 
Het ledennummer CD/ Actueel van 15 februari (nr. 3) bevatte een uitneembare adressen gids. 
Van dit nummer zijn extra exemplaren verspreid onder de afdelingen, pers en voor overige 

. aanvragen vanuit het land. 
In maart lag het blad bij de ICB-conferentie 'Integratie en identiteit: een tegenstelling?'; bij 
de regionale gezinsconferentie 'Afscheid van Niemandsland' in Groningen; op de Beurs 
'Kleurrijk Nederland' in Amsterdam en waren er extra nummers beschikbaar voor de 
afdeling<""- in verband met ledenwerfacties. 
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CD/ Actueel werd aangeboden aan de bezoekers van de ledendag/Landelijke Raad van het 
Vrouwenberaad en de deelnemers aan de conferentie 'Veiligheid kent geen grenzen' in april. 
Extra exemplaren van het blad werden in het voorjaar verspreid onder de gemeentelijke 
afdelingen in verband met ledenwerfacties. Het blad werd onder de aandacht gebracht van de 
deelnemers aan Hoorzittingen van de Programcommissie. Op de Partijraad in Utrecht werd 
het blad uitgedeeld aan de bezoekers. 
Het themanummer 'CDA, paars en de samenleving, CD/Actueel nr. 11 van 14 juni, kon via 

. voorintekening worden besteld op de Partijraad van 24 mei. 
Extra nummers van het ledennummer van 28 juni werden besteld door de Afdelingen in 
verband met acties. 
CD/ Actueel was aanwezig op het Flevo Totaal Festival in augustus en op de Ouderenbeurs in 
Utrecht. In september werd CD/ Actueel verspreid onder de bezoekers van de Najaar;,partij
raad en het Congres. 

Christen Democratische Verkenningen 
Reguliere nummers van Christen Democratische Verkenningen werden aangeboden aan onder 
andere bezoekers van de conferentie Confrontatie met de toekomst in februari te Amsterdam, 
aan de bezoekers van de regionale gezinsconferenties in het voorjaar van 1997 en aan de 
deelnemers van de Hoorzittingen van de Programcommissie. 
Het zomernummer 'Partners in duurzaamheid', met een oplage van 2500 exemplaren, is 
verzonden aan een groot aantal betrokken organisaties, personen en redacties van bladen. Dit 
nummer, voorzien van een speciale omslag, een kwartet en tekeningen werd tevens verzon
den aan de deelnemers van het WI-symposium van september 1996 en aangeboden aan de 
bezoekers van de CDA-Partijraad en het Congres in Utrecht. 
Het blad Christen Democratische Verkenningen is aangeboden tijdens het Flevo Totaal 

. Festival in Eindhoven en tijdens vele anders conferenties en manifestaties van het WI en het 
CDA. 

Advertenties 
De advertentie-acquisitie voor het ledencontactblad CD/ Actueel was in handen van de 
Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij. Voor het opinieblad was de acquisitie in handen van de 
Sector Vereniging en Communicatie. 
De betaalde advertenties brachten in 1997 op: f 37.570,- (in 1996: f 28.864,-). 
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Afdeling Ledenzorg 

Ledenzorg 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal gedaald. Het totaal aantal leden over 
1997 is 89.000. Het aantal nieuwe leden bedraagt 3.182, een ruime stijging ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Het aantal opzeggingen is 5.564. Dit is lager dan in 1996. 
In 1997 zijn 2.850 ex-leden schriftelijk benaderd door de partijvoorzitter om hun beslissing te 
heroverwegen. 91 mensen hebben gereageerd en 44 mensen hebben zich opnieuw aangemeld 
als lid. 
Leden die schriftelijk hun lidmaatschap opzeggen, worden opgebeld met het verzoek dit te 
herzien. Registratie van de telefonische reacties uit de achterban en de e-mailberichten laat 
een grote betrokkenheid zien. De toonzetting is overwegend positief. 
Voor de nodige informatie over het CDA wordt jaarlijks twee tot drie keer de brochure Dit 

. is het CDA herzien en uitgebracht. 

Op 24 mei 1997 is de ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' afgerond. Doel van de actie was 
2000 nieuw leden. Dit is met 2118 nieuwe leden ruimschoots gehaald. De Afdeling Eem
smond cfi~>. tijdens de actie de meeste leden had geworven, won een bezoek aan het Europees 
Parlement in Brussel. Ook de beste ledenwerver kwam uit Eemsmond en won eveneens een 
bezoek aan het Europees Parlement. Op donderdag 19 juni vond dit bezoek onder leiding van 
medewerkers van de sector Vereniging en Communicatie plaats samen met de winnaars van 
de contributieactie 1996. 
Het ledenpakket voor de nieuwe leden, wordt regelmatig bekeken en aangepast om de 
informatie zo optimaal mogelijk te houden. 

Contributie-inning 
De ontvangen contributie over 1997 is Mfl. 7,687. Dit is een daling ten opzichte van 1996. 
Het aantal betalende leden is 79.776, dit aantal is lager dan het voorgaande jaar. De 
gemiddelde contributie per betalend lid is gestegen tot f 95,08. 

VerenigingsconsuJenten 
Eind 1997 stonden er vijf vacatures open op een totaal van 21 Verenigingsconsulenten . 

. Jaarlijks worden twee landelijke informatie-bijeenkomsten gehouden. Tijdens de bijeenkomst 
van 21 februari stonden de ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' en Politieke Partij Nieuwe 
Stijl centraal. Het Verenigingsconsulentenweekend van 3 en 4 oktober is vooral gewijd aan 
de campagne voor de verkiezingen in 1998 voor de Gemeenteraden en de Tweede Kamer. 
Het doel van deze bijeenkomsten is over en weer kennis en ervaringen uitwisselen. ll!dere 
twee maanden geven de Verenigingsconsulenten schriftelijk verslag over de gang van zaken 
in hun provincie. Vanuit de sector Vereniging en Communicatie wordt gemiddeld een keer 
per maand informatie gegeven. Tevens wordt regelmatig telefonisch contact onderhouden 
over allerhande zaken. 
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· Bezoeken afdelingsvoorzitters 
Ruim 350 voorzitters van Gemeentelijke Afdelingen kwamen op het Partijbureau voor een 
gesprek met de partijvoorzitter. De indeling is geschied naar eigen keuze volgens een door 
het partijbureau voorgesteld inhoudelijk plan. Er was keuze uit vier thema's. Naar aanleiding 
van het 0-:htendgedeelte ontvingen de deelnemers een verslag. Het middagprogramma wordt 
werd verzorgd door het Steenkampinstituut 

Huisstijl 
In 1997 werden de voorbereidingen getroffen voor de campagnestijL Het bureau 'Bikker 
creatie & vormgeving' is hierbij betrokken. Het CDA zal niet alleen gebruik maken van de 
groene PMS-kleur 361, maar tevens de wat donkere PMS-kleur 330. 

Permanente campagne 
In 1997 heeft het CDA opnieuw bij voortduring met gerichte activiteiten positieve aandacht 
getrokken voor zijn visie en vertolkers ervan. 
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In het kader van meer buiten het Binnenhof zijn, zijn er samen met de fractie maande
lijks werkbezoeken gepland per Provinciale Afdeling onder de naam 'Partij in 
beweging'. Een delegatie bestaande uit fractieleden van voornamelijk Tweede en 
Eerste Kamer, leden van het Partijbestuur en Europees Parlement bezoeken overdag 
bedrijven en instellingen. 's Avonds wordt volgens een vast patroon een manifestatie 
gehouden met een optreden van de lijsttrekker. De pers is tijdens ieder regionaal 
bezoek aanwezig. 
De aanwezigheid van een CDA-stand op verschillende beurzen en festivals als 
'Nederland bekent kleur' op 29 maart, de '50+ Beurs' op 10, 11 en 12 oktober en 
het 'Flevo Totaal Festival' van 14 - 17 augustus. 
Advertenties in externe bladen, agenda's en periodieken als de seniorenkranten te 
Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de VU-Almanak, de universiteits-en 
Hoge school-agenda, de gemeenteplattegrond van Den Haag, kerkbladen en land
bouwbladen. Voor rapporten van het WI en voor CDA-bijeenkomsten zijn externe 
advertenties geplaatst in verschillende dagbladen. Daarnaast heeft het CDA een 
kleurplaat geadopteerd voor een actie van Philadephia. 
Regionale spreekbeurten van de partijvoorzitter en de vice-voorzitter worden steevast 
in de regionale en lokale media gemeld. 
Met de gelieerde organisaties CDA-Vrouwenberaad en Bestuurdersvereniging is 
overleg over de publiciteit voor landelijke bijeenkomsten. 



VI. FACILITAIRE ZAKEN 

Financiële Administratie 

In het jaar 1997 hebben nagenoeg alle Provinciale Afdelingen/Kamerkringen hun financiële 
administratie verwerkt met behulp van het financiële softwarepakket Saturnus. Daarmee is 
bereikt d:l.t zij nu werken met een boekhoudprogramma en rekeningschema, die gelijk zijn 
aan die van het CDA-secretariaat. 
De kamerkringen maken regelmatig gebruik van de door het landelijk secretariaat beschik
baar gestelde support in de vorm van telefonische helpdesk en/ of persoonlijke begeleiding. 
In verband met het vertrek van een medewerkster bij het Prov. Bureau Brabant is de 
financiële administratie van het Provinciaal Bureau tot 1 januari 1998 uitbesteed aan het 
landelijk secretariaat. 
Daarnaast is een medewerkster van de Provinciale Afdeling Limburg op het landelijk 
secretariaat ingewerkt met betrekking tot het fmanciële pakket. 

De uitbreiding van voorzieningen voor het compensabel stelsel heeft nauwelijks tot de 
beoogde toename van het aantal deelnemende Afdelingen geleid. Eind 1997 is een evaluatie
ronde ingezet. 
Op grond van de uitkomst hiervan zal worden bezien hoe verder te gaan met het 
compensabel stelsel. 

Ledenadministratie 

In 1996 <:; in het kader van kwaliteitszorg en efficiency getoetst of de huidige werkw1jze van 
de ledenadministratie voldoet aan de verwachtingen. 
Op basis van de uitkomsten van dit interne onderzoek zijn in het vomjaar van 1997 
contractonderhandelingen met AddComm (voorheen SMRA) gevoerd. 
Deze hebben geresulteerd in het openbreken van het lopende contract, waarna een nieuw 
contract is afgesloten tegen gunstigere financiële condities, voor een periode van 4 jaar. 
Voorts hebben in het najaar gesprekken plaatsgevonden over het geheel nieuwe programma 
dat door AddComm wordt ontwikkeld. Onderzocht wordt of en hoe het pakket van het CDA 
hierin kan worden geïntegreerd. 

Contributiebeheer 

De contributiestaffel is per afgelopen peildatum (november 1997) geïndexeerd. 
De minimumcontributie werd verhoogd naar f. 70,--. De bodembijdrage is gehandhaafd op 
f. 36,--
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Voorts is tegemoet gekomen aan de wens van de PA/KK-penningmeesters om met name de 
Gemeentelijke Afdelingen meer financiële ruimte te bieden. Het Partijbestuur heeft hiervoor 
1 % van de ontvangen contributie ingeleverd. 
Deze zullen in onderling overleg de verdeling hiervan vaststellen. 

Databeheer 

In het najaar '96 en voorjaar '97 heeft in samenwerking met AddComm een onderzoek 
plaatsgevonden naar de (on)mogelijkheden van een opzet Databank binnen de technische 
mogelijkheden van het bestaande programma KAS. 
Uitkomst van dit onderzoek is dat een dergelijke opzet van een Databank binnen het KAS-

. programma niet wenselijk is. 
Vervolgens is besloten een zogenaamd 'single Databankpakkef te laten ontwikkelen om op 
korte termijn te kunnen voldoen aan de primaire behoefte. 
Hiertoe heeft een softwarebureau opdracht gekregen. Ook is overgegaan tot de aanschaf van 
hiervoc~ toegeruste hardware. 

Voor de algemene Databank zal nader worden onderzocht of het nieuwe bij AddComm in 
ontwikkeling zijnde programma kan worden gebruikt voor het integreren van een Databank in 
het ledenadministratieprogramma . 
De de komende periode zal worden benut om intern een protocol op te stellen en de 
procedure vast te stellen. 

Automatisering 

In het voorjaar van '97 is steeds vaker gebleken dat de toenmalige zogenaamde moederserver 
te weinig capaciteit had om de steeds toenemende belasting van het systeem aan te kunnen. 
Medio '97 is besloten tot de aanschaf van een "zwaardere" server. Gekozen is voor een 
situatie waarin het reguliere MS DOSsysteem operationeel kan blijven, maar tevens ruimte is 
voor het draaien van nieuwe pakketten onder Windowsbesturingssystemen. 

· Zo kan stap voor stap worden toegewerkt naar een volledige overstap naar de Windows
standaard. 

Met het oog op de verkiezingen in 1998 is gezorgd voor een terugvalpositie in het geval van 
storingc~: op het reguliere netwerk. Hiertoe is een drietal Personal Computers aangeschaft 
welke zijn geïnstalleerd in een eigen campagnenetwerk. 
Alle benodigde faciliteiten als ISDN/Intemet zijn in dit campagnenetwerk voorzien. 
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Evenementen 

In nauwe samenwerking met de sector Vereniging en Communicatie, de sector Politiek
Bestuur ~n met de Gelieerde Organisaties zijn de reguliere partijpolitieke discussies, de 
permanente campagne en themadiscussies en de bezoeken van de afdelingsvoorzitters 
logistiek begeleid en ondersteund. 
Zaken die de meeste aandacht en tijd vroegen waren de Voor- en Najaarspartijraad, de laatste 
gecombineerd met het Congres, alsmede de voorbereiding van het Verkiezingscongres begin 
1998. 

De planning van grotere evenementen en projecten is geconcentreerd op één punt zodat een 
evenwichtiger verdeling is ontstaan en optimale coördinatie van activiteitenplanning is 
vergemakkelijkt. De afdeling Evenementen vervaardigt jaarlijks een activiteitenkalender 
waarin alle activiteiten overzichtelijk en inzichtelijk staan weergegeven. 

Personeel en Organisatie 

Personeels- en salarisadministratie 
· Op het landelijk Partijbureau werd in 1997 naast de personeels- en salarisadministratie voor 
de medewerkers van het Partijbureau ook de administratie gevoerd voor de Provinciale 
Afdelingen Limburg, Overijssel, Gelderland en Brabant. De medewerkers van deze bureaus 
maakten tevens deel uit van het mantelcontract van het Partijbureau met de Arbodienst Gak 
Hollanu 

ARBO 
Op verzoek van een tweetal medewerkers heeft een werkplekonderzoek bij de betrokkenen 
plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een ergonoom van de Arbodienst en heeft 
geresulteerd in een aantal aanpassingen cq hulpmiddelen op de werkplekken. 
In aansluiting hierop zijn intern ook op meerdere werkplekken kleine aanpassingen gepleegd. 

CAO 
Per I april 1997 is door de werkgever met het CNV een nieuwe CAO afgesloten. De 
overeengekomen loonruimte bestaat uit een structurele loonsverhoging per 1 april 1997 van 3 
%. 
Per 1 april 1998 geldt een structurele loonsverhoging van 2 %. 
Voorts is na 1 april 1998 l % beschikbaar. De wijze van inzet daarvan is afhankelijk 
gemaakt van de uitslag van de verkiezingen in mei 1998. Prioriteit is gelegd bij behoud van 

· werkgelegenheid. 

De uitvoering van het A TV -rooster verloopt op zich soepel. 
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Vorming en scholing 
Het budget voor vorming en scholing is conform het opleidingsplan 1997 geheel uitgenut 
Naast vaktechnische en vormende scholing, noodzakelijk voor optimaal functioneren is in het 
plan ook ruimte gecreëerd voor extern gerichte opleidingen en (andere) trajecten . 

. gericht op externe mobiliteit. 

Personele mutaties 
De bezuinigingstaakstelling, gebaseerd op de ook in eerdere jaarverslagen genoemde 
Kerntakennotitie ('95) is in het jaar 1997 gerealiseerd. 
Op het .Partijbureau hebben zich in de loop van het jaar een aantal personeelsmutaties voorge
daan. 
Per 1 februari heeft bij het CDA-Vrouwenberaad Jacqueline Dankloff de plaats van de 
vertrokken Trudy Dijk ingenomen als politiek medewerker op part-time basis. 
Sinds 1 augustus 1997 is zij tevens part-time werkzaam als medewerker ten behoeve van 
Europese Zaken. 

Per 1 mei 1997 is de heer H. Schripsema benoemd als campagneleider ten behoeve van de 
verkiezingen voor de Gemeenteraad op 4 maart 1998 en de Tweede Kamer op 6 mei 1998. 
Esther Veldhuis is sinds juli '97 aangetrokken als persoonlijk assistente voor de campagne
leider tot 6 mei 1998. 
Voorts is Friso Fennema, voorheen stagiaire bij Politiek/bestuur, voor de periode van een 
jaar aangesteld als campagnemedewerker inzake Trend- en verkiezingsonderzoek en ten 
behoeve van Communicatie. 

· Ook intern hebben zich met het oog op de campagne enkele tijdelijke wijzigingen voorge
daan. Zo heeft Marianne van de Griendt naast haar werkzaamheden voor het Vrouwenbe
raad, de rol van spreekbeurtencoördinator op zich genomen. Hierdoor is een aantal zaken 
met name richti.ng gelieerde organen en organisaties minder intensief gefaciliteerd door de 
afdelinb 2venementen dan gebruikelijk. 
Dit en ook het bevallingsverlof van de fulltime medewerker van de afdeling Evenementen 
noodzaakte ertoe dat daardoor openvallende taken moesten worden opgevangen door de 
sectorcoördinator. 
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VII. WERKZAAMHEDEN PROGRAMCOMMISSIE 

Op 14 oktober presenteerde de programcommissie het concept-program 1998-2002 'Samenle
ven doe je niet alleen'. Hieraan vooraf ging een jaar waarin, op basis van het in 1995 
gepresenteerde Manifest 'Nieuwe Wegen, Vaste Waarden' de teksten en voorstellen 
voorbereid werden. 
Meer nog dan bij voorgaande programs kreeg 'Samenleven doe je niet alleen' gestalte in 
samenspraak met de leden van het CDA en met maatschappelijke organisaties. Zo vond een 
achttal hoorzittingen plaats waar CDA-leden en andere belangstellenden met leden van de 
Programcommissie van gedachten wisselden. Ook vond een twintigtal gesprekken plaats met 

. vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. (zie bijlage) 

Het program ondervond een positieve pers vanwege zijn consistente en herkenbaar christen
democratische benadering. Lijsttrekker De Hoop Scheffer typeerde het program als 
'eigenzinnig en markant'. 
Na de presentatie werd het program toegezonden aan de afdelingen voor commentaar. Het 
Partijbestuur zond het commentaar, in de vorm van amendementen met een pre-advies eind 
december toe aan de leden van de Partijraad, die daarover op 7 februari zou besluiten. 
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VIII. COMMISSIE LEIDRAAD GEMEENTEPROGRAM 

In maart 1997 is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 'Lokaal 
Appèl. leidraad gemeenteprogram 1998 - 2002' gepubliceerd. 'Lokaal Appèl' is geschre
ven door een commissie die onder voorzitterschap stond van drs. C.J.G.M. de Vet 
(destijds burgemeester van Prinsenbeek; thans eerste burger van Leusden). De leidraad 
kent vier motto's die samenvallen met de hoofdstukindeling: 'Een uitnodigende gemeen
te', 'Een leefbare gemeente', 'Een zorgzame gemeente' en 'Een bedrijvige gemeente'. 
Onder andere via artikelen in Bestuursforum en CD/ Actueel is de uitgave breed onder de 
aandacht van CDA-leden en (kandidaat-)raadsleden gebracht. Na publicatie hebben de 
commissieleden door spreekbeurten lokale afdelingen ter zijde gestaan bij de ontwikkeling 
van het eigen gemeentelijk verkiezingsprogramma. Het Steenkampinstituut, het scholings
instituut van het CDA, heeft in de tweede helft van 1997 tijdens bijeenkomsten de 
leidraad op diverse manieren onder de aandacht gebracht van cursisten. 'Lokaal Appèl' is, 
evenals de leidraad die in 1993 is gepubliceerd, een coproductie van het CDA en de 
CDA-Bestuurdersvereniging. 
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IX. WETENSCHAPPELUK INSTITUUT VOOR HET CDA 

Het jaarverslag van het Wetenschappelijk Instituut volgt in de spelregels die bij aanvang 
. van de Partijraad zullen worden uitgereikt. 
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X. STEENKAMPINSTITUUT 

Aan de hand van het Actieprogramma 'Toerusten voor morgen, visie op scholing, 
training en kwaliteit' ging het Steenkampinstituut (SI) in 1997 verder met vernieu
wing in het scholingswerk. 
Tijden veranderen, de samenleving verandert en dat betekent dat cultuurverandering 
bij politieke partijen noodzakelijk is. Het SI had hierbij een voortrekkersrol binnen 
de partij. Het SI kreeg een rol toebedeeld bij het verder ontwikkelen en uitvoeren 
van sommige pilots van de werkgroep 'Politieke Partij Nieuwe Stijl'. 

· Daarnaast heeft het SI activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor politici uit landelij
ke, gemeentelijke en provinciale politiek. Deze activiteiten hadden tot doel de 
betrokkenen te ondersteunen en te bekwamen om als herkenbare christen-democra
ten te functioneren. 

Landelijke activiteiten 

Kaderschoolleergang 1996-1997 
De tiende leergang van de kaderschool werd op de partijraad van 24 mei op speciale 
wijze afgesloten. De cursisten presenteerden zich gezamenlijk met een folder waarin door 
een aantal cursisten onderwerpen die betrekking hebben op het Program van Uitgangspun
ten aan de orde werden gesteld. Daarnaast werd er met alle aanwezigen op de partijraad 
een lied gezongen. Thema's die binnen het CDA een belangrijke rol spelen, kwamen op 
ludieke wijze aan de orde. Na afloop werd in een besloten bijeenkomst aan 17 studenten 
een getuigschrift uitgereikt. 

Kaderschool Nieuwe Stijl 
De kaderschool is een succesformule van het SI. De uitdaging was om deze succesvolle 

· formule uit te bouwen tot een breder scholingsaanbod en daarmee ook het bestaan van de 
kaderschool te versterken. 

In september is het SI daarom van start gegaan met de Kaderschool Nieuwe Stijl. Door de 
Kadersc-h0ol Nic:uwe Stijl is het scholingsaanbod beter toegankelijk. Mensen die eerst niet 
van plan waren de Kaderschool te volgen, omdat het voor één jaar teveel tijdsinspanning 
is, kunnen nu, door het volgen van modules, toch de Kaderschool afronden. De Kader
school Nieuwe Stijl is een kwalitatief hoogwaardig scholingsaanbod voor een bredere 
groep mensen. 

De Kaderschool nieuwe stijl bestaat uit een decentraal en een centraal aanbod. Daarnaast 
is de Kaderschool Nieuwe Stijl modulair opgebouwd. Men kan op verschillende tijdstip
pen instappen en met verschillende blokken beginnen. De Kaderschool Nieuwe Stijl kan 
worden afgerond binnen maximaal drie jaar. Daarnaast blijft het mogelijk om de 
Kaderschool in één jaar te doen. Men heeft de Kaderschool helemaal gedaan als men Blok 
1 tot en met 3 heeft doorlopen plus een opdracht in de vorm van een scriptie of lezing 
heeft gemaakt. 

Aan blok 1 namen in '96-'97 47 cursisten deel, aan blok 2, 11 en aan blok 3, 26. 
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Politiel'.:~ Partij Nieuwe Stijl 
De rode draad in de taak van het SI op het terrein van het project Politieke Partij Nieuwe 
Stijl (PPNS) was het toerusten om participatie te bevorderen. Het kader waarbinnen 
gewerkt werd is het gedachtegoed van 'Nieuwe wegen. vaste waarden'. Het gaat daarbij 
om het investeren in de christen-democratische beweging, niet in het apparaat van een 
politieke partij. De eerste pilots om te komen tot een beoordelingsystematiek, werden 
ontwikkeld in de vorm van een Assessment Center. Ten aanzien van begeleiding in en om 
de (steun)fractie werden voorstellen voorbereid, deze liggen voor ter implementatie. 

Training loopbaanplanning 
In juni en augustus werd een training loopbaanplanning voor wethouders en gedeputeer
den georganiseerd. Het doel van deze training was inzicht verwerven in eigen ambities en 
kwaliteiten en zicht te krijgen op mogelijkheden die de arbeidsmarkt binnen en buiten de 
politiek kan bieden. Met behulp van oefeningen werd gewerkt aan opdrachten die tot doel 
hadden realistisch inzicht te verwerven in eigen kwaliteiten en ambities en het omzetten 

, van toekomstverwachtingen en concrete voornemens. De training werd gegeven door 
mevrouw drs. L. van Geijlswijk-van Beek van Stichting Intervu en mevrouw C.A.M. 
Slot-Abeling van het SI. Zes personen namen deel aan deze training. 

Debattr~~ningen 

In de periode van april tot november werd in vijf Kamerkringen een debattraining 
gehouden. De trainingen werden in overleg en samenwerking met de betreffende 
scholingsconsulent georganiseerd. De trainingen werden gegeven door de heer G.H. 
Weenink van het Nederlands Debat Instituut. Hij werd regelmatig bijgestaan door de 
heren R. van Grieken en N. de Haas. 

Bezoeken Afdelingsvoorzitters 
Vanaf mei werden wekelijks groepen voorzitters van Gemeentelijke Afdelingen door 
partijvoorzitter Helgers uitgenodigd voor een gesprek over de gang van zaken in en rond 
de vereniging. Het SI verzorgde het middagprogramma waarin onderwerpen als gesprek
technieken, het management van de afdeling, organiseren in de afdeling en communiceren 
aan bod kwamen. Ervaringen delen en oefenen stonden centraal tijdens deze bezoeken. 

Scholingsdag 
-Op zaterdag 7 juni vond in Doom de Scholingsdag plaats. Scholingsconsulenten en leden 
van scholingscommissie kwamen bijeen om te praten over 'Human resourcebeleid of het 
omgaan met het menselijk kapitaal'. Het SI met de scholingscommissies en -consulenten 
hebben een belangrijke taak bij investeren in mensen. De inleiders en begeleiders van 
deze da~ 'Naren de heren De Koning en Meijs en mevrouw Verburg. 34 personen 
bezochten deze Scholingsdag. 
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Bijeenkomst eerste 50 kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 
Het SI is gevraagd om te faciliteren bij het traject van de nieuwe Tweede Kamerfractie en 

· de vertrekkende Tweede Kamerleden. De uitdaging was met name om met vernieuwde 
werkvormen een enthousiasmerend programma aan te bieden. Concreet zijn daartoe de 
volgende bijeenkomsten georganiseerd: 

!j:jeenkomst met de eerste 50 kandidaten op de lijst. Tijdens deze bijeenkomst 
stond kennismaken met elkaar centraal. 
Twee bijeenkomsten waarbij het middel van debatteren werd gebruikt om het 
verkiezingsprogramma eigen te maken en de argumentatie- en presentatievaardig
heden te versterken. 

Regionale activiteiten 

Scholingscommissie en Scholingsconsulenten 
Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het SI is onder verantwoordelijkheid van 
het Scholingsinstituut een team van Scholingsconsulenten werkzaam. In elke Provinciale 
Afdeling of Kamerkring is in principe een scholingsconsulent actief. De vergoedingen van 
deze consulenten worden door het SI bekostigd. 

·Van de volgende consulenten is afscheid genomen: 
Nelke de Vos (Rotterdam), Adri Hoefkens (Zeeland) en Tiny Aerts (Brabant, regio 
Eindhoven/Kempenland/Helmond). 

Nieuwe S~holingsconsulenten zijn: 
John Bartels (Gelderland West), Paul van Berlo (Den Haag), Pieter Jan Diepenhorst 
(Rotterdam) en Jef Mertens (Zeeland) 

Consulentenweekenden 
Tijdens de consulentenweekenden werden de consulenten door de staf van het SI van de 
benodigde informatie voorzien en werd begeleiding bij het regionale scholingswerk 
geboden. Tijdens de drie weekenden is het volgende aan de orde gekomen: Pu:blic 
Relations en scholing, bespreking WI-rapport 'Gaven in overvloed', debattraining, de 
meerwaarde van vrouwen in de politiek en de campagne 1998. Het laatste weekend was 
een gezamenlijk weekend met de Verenigingsconsulenten. 

Regionaal cursusaanbod 
Op regionaal niveau zijn er 136 cursussen aangeboden, waaraan in totaal 2062 cursisten 
deelnamen. 
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Contacten binnen en buiten de partij 

Contacten diverse (gelieerde) organisaties 
De interne en externe contacten met (gelieerde) organisaties waren gericht op een 
uitwisseling van elkaars kunde en kennis. De (gelieerde) organisaties maakten steeds meer 
gebruik van het scholingsaanbod van het SI. Het CDA-Vrouwenberaad, de Bestuurders
vereniging en het CDJA zijn hiervan goede voorbeelden. Met het Intercultureel Beraad is 
begonnen met de ontwikkeling van een brochure over participatie van culturele minderhe-

, den binnen het CDA. 

Contacten met derden 
Net als het CDA heeft ook het CNV een Kaderschool. Besloten werd dat beide instituten 
gebruik kunnen maken van elkaars materiaal. Met het Wetenschappelijk Instituut, het 
CNV en het SBI is verder gesproken over nadere vormen van ontwikkelingsmogelijkhe
den voor de christelijk sociale- en culturele beweging. Meer dan contouren voor een 
bredere opzet zijn niet voorhanden. 

Curatorium 

Het Curatorium van het SI geeft bestuurlijke leiding aan het scholingswerk en kwam in 
1997 vijf keer bij elkaar. In het programma 'Toerusten voor morgen' werd de lijn 
uitgezet om de kwaliteit van het scholingswerk over de gehele breedte te vergroten. 
Vanuit de invalshoeken 'regionaal scholingswerk', 'kaderschool' en 'de positie van het SI 
binnen de partij' werden voorstellen gedaan om kwalitatief nog betere scholing en training 
te organiseren. 

In januari werd mevrouw drs. J.P.M. Lazeroms benoemd als penningmeester van het 
, Curatorium. Op 3 september werd afscheid genomen van de heer C.A.H. van den Hout. 
In oktober werd de heer H. Zomer benoemd als lid van het Curatorium. 

Door wijziging in de statuten en huishoudelijk reglement van het CDA hebben de 
stemhebbende leden van het Curatorium per 1 januari geen stemrecht meer op de 
Partijraad. 

Financiën 
De vraag naar scholing en educatie binnen de partij heeft zich ontwikkeld; de rol van het 
SI was daarin eminent. Het SI diende 'toegerust te zijn voor morgen'. Dat veronderstelde 
ook een personele inzet die dat mogelijk maakte. Daarnaast was er het gegeven van de 
krap bemeten financiële middelen en de relatief beperkte mogelijkheden tot verdere 
bezuiniging of herallocatie van budgetten. Dat betekende, dat de nieuwe vraag op korte 
termijn slechts kon worden voldaan door binnen de gegeven financiële kaders naar wegen 
te zoeken. Dit heeft geleid tot gewenste kwalitatieve versterking van de SI-staf; een 
besparing op de (vaste) personeelskosten en hierdoor een verruiming van het activiteiten
budget. 
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----- ··------------------------------------------------------------
Publicaties 

In 1997 zijn de volgende brochures en cursusmaterialen verschenen: 

Actief in het CDA 
Informatie voor (aspirant)raads- en bestuursleden. 
Campagehandboek 
Het campagnehandboek is bedoeld als leidraad voor gemeentelijke en provinciale 
besturen en campagneteams. Het is een werkboek met schema's en checklists. 
Suggesties en ideeën van diverse afdelingen zijn in dit boek verwerkt. 
Spel 'Samenleven' 
In samenwerking met het InterCultureel Beraad is dit spel ontwikkeld. Het levert 
een schat aan informatie over andere culturen in Nederland en over onze eigen 
cultuur. De huidige versie is gericht op de islamitische groeperingen in ons land 
en gaat met name in op culturen van mensen met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond. Het spel bevat kennis- en discussievragen over politiek, vooroorde
len, integratie en levensgewoonten .. 
Wegwijs in de Gemeente 
Met deze herziene versie van het boek 'Wegwijs in de Gemeente' wil het SI 
burgers informeren over de plaatselijke overheid en met name over de gemeenten. 
Het boek is van belang voor mensen die bij de gemeentepolitiek betrokken zijn of 
zullen worden, actief danwel passief. 
Werk aan de Winkel 
Een project in het kader van Politieke Partij Nieuwe Stijl. Dit handboek is bedoeld 
voor afdelingen die kun bijeenkomsten willen veranderen. 

Overzicht medewerkers SI 

Mw. C.A.M. Slot-Abeling, directeur 
Mw. drs. H. Tjalma-den Oudsten, stafmedewerker 
mw. S.E.M. Hek, medewerker 

Het SI maakte ook gebruik van de diensten van een tweetal stagiaires: 
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Periode januari - maart: Dhr. R. Steenvoorde, student aan de KUB. Hij werd 
ingezet voor uitwerking van opdrachten in het kader van PPNS 

Periode september- november: Dhr. A. Schiphuis. Hij heeft zich beziggehouden 
met bijstelling en ontwikkeling van het cursusmateriaal 'Wegwijs in de Gemeente' 
en 'Gemeentefinanciën' 



. XI. CDJA 

Voor het CDJA was 1997 een jaar vol activiteiten. 'Europa' was een belangrijk 
thema in het jaar waarin Nederland de rol van voorzitter van de Europese Unie 
vervulde. De A LV stond dan ook in het teken van Europa en op uitnodiging van 
Karla Peijs ging een brede afvaardiging van het CDJA op een tweedaagse excursie 
naar Straatsburg. In 1997 werkte het CDJA bovendien voor het eerst met de 
zogenaamde thematrajecten. Naar aanleiding van de door schrijfgroepen geprodu
ceerde raadsstukken werden in het land bijeenkomsten georganiseerd over de 
thema's Hoger Onderwijs, Informatiemaatschappij en Jongerenbeleid. 
Naast de reguliere en thematische bezigheden heeft een groot deel van het kader van 
het CDJA zich beziggehouden met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne 
in 1998. Dit gebeurde in de vorm van de samenstelling van het campagneteam, het 
schrijven van een campagneplan, het selecteren van en lobbyen voor een eigen 
jongerenkandidaat en het leveren van een bijdrage aan (de amendering van) het 
verkiezingsprogram. Bij deze amendering waren alle werkgroepen van de Binnen
land- en Buitenlandcommissie betrokken. De selectie van jongerenkandidaten heeft 
voor het CDJA in 1997 ook het gewenste resultaat opgeleverd: nadat in eerste 
instantie drie uitstekende kandidaten geselecteerd zijn, was het uiteindelijk de 
achtentwintigjarige Joop Wijn uit Amsterdam die als jongerenkandidaat op nummer 
24 van de advies-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer terecht kwam. 
Zoals het CDJA zich aan het eind van 1996 voorgenomen had, is er veel energie 
gestoken in het aanpassen van de organisatiestructuur. Het doel was om te komen tot 
een zo flexibel mogelijke organisatie, die zich snel aan kan passen aan nieuwe 
ontwikkelingen. Om hiertoe concrete voorstellen te ontwikkelen is de Beleidscommis
sie ingesteld. 

Taken, doelstellingen en ledenaantal 
De doelstelling van het Christen Democratisch Jongeren Appèl is tweeledig. Enerzijds 
probeert het CDJA jongeren bij de christen-democratie te betrekken door voorlichting en 
vorming. Anderzijds stelt het CDJA zich het meedenken en kritisch volgen van de 
christen-democratie in het algemeen en van het CDA in het bijzonder ten doel. Het is de 
taak van het CDJA om zijn doelstellingen in concrete activiteiten voor zijn ruim 2000 
leden om te zetten. Ook in 1997 zijn velen daar weer volop mee bezig geweest, zowel op 
landelijk, provinciaal als lokaal niveau. De meeste activiteiten die op landelijk niveau 
werden georganiseerd stonden overzichtelijk gepubliceerd in het Draaiboek 1997. 

Algemene Ledenvergadering 
Op zaterdag 31 mei werd in V eenendaal de Algemene Ledenvergadering van het CDJ A 

·gehouden. De ALV werd geopend met een beschouwing door de voorzitter van de CDA
delegatie in het Europees Parlement: mevrouw Hanja Maij-Weggen. Het ochtendgedeelte 
van de ALV stond verder in het teken van huishoudelijke zaken. Zo werden er nieuwe 
AB-leden benoemd en werd de begroting voor 1998 vastgesteld. Daarnaast nam de ALV 
het voorstel van de Beleidscommissie, gedragen door het AB, over voor een statutenwij
ziging. 
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De wijzigingen bestonden gedeeltelijk uit het corrigeren van 'foutjes' of onlogische zaken 
in de statuten en gedeeltelijk brachten deze een wijziging in de organisatiestructuur te 
weeg. 
Zo telt het Algemeen Bestuur vanaf dat moment slechts één vertegenwoordiger per 
provincie (die een gewogen stem had) en zijn de commissievoorzitters, de voorzitter van 
de Raad, de vertegenwoordiger van BE/EYCD en de personeelsvertegenwoordiger niet 

, langer adviserende leden van het AB. 
In de middag was er het politieke gedeelte, waarin voorzitter Teusjan Vlot de ledenverga
dering toesprak en de ALV resoluties aannam inzake 'Schiphol' en 'schuldeloos docu
mentloze, technisch onverwijderbare asielzoekers'. Het startschot voor de nieuwe 
tientjesledenactie werd gegeven en de winnaar van de Zilveren Horzel (de prijs voor 
prikkelende geluiden vanuit de christen-democratie) werd bekend: Monseigneur M.P.M. 
Muskens, Bisschop van Breda. Hij kreeg de prijs naar aanleiding van de maatschappelijke 
en politieke discussie die hij op gang heeft gebracht met zijn statements over armoede in 
Nederland. Zijn uitspraken over de armoede-problematiek hebben de discussie over dit 
onderwerp gestimuleerd. Deze prikkelende en concrete inbreng draagt volgens het CDJA 
veel bij aan de bewustwording en slagvaardigheid van de christen-democratie. Bisschop 
Muskens kon niet op de ALV aanwezig zijn, maar kreeg de prijs op 9 september alsnog 
uitgereikt. 
De rest van het middagprogramma van de ALV stond in het teken van 'Europa'. In twee 
deelsessies werd een Eurotop gesimuleerd en werd gesproken over Europese veiligheid. 
De ALV werd afgesloten met een rede van kandidaat-lijsttrekker Jaap de Hoop Scheffer. 

De CDJA-Raad 

, De CDJA-Raad vergaderde in het voorjaar van 1997 over de onderwerpen 'Hoger 
Onderwijs' en 'Informatiesamenleving'. Deze onderwerpen waren gekoppeld aan 
bijbehorende thematrajecten, die het fenomeen 'jaarthema' vervingen. Na een goede 
discussie over beide raadsstukken konden vertegenwoordigers van kernen en provincies, 
alsmede leden van het Algemeen-Bestuur het raadsstuk vaststellen. Tijdens deze CDJ.'\
Raad werd tevens besloten de Zilveren Horzel in 1997 uit te reiken aan Bisschop 
Muskens. 
De najaarsvergadering van de CDJA-Raad stond in het teken van het raadsstuk Jongeren
beleid. Ook dit raadsstuk werd door de Raad aangenomen. Daarnaast werd door de 
CDJA-Raad een resolutie aangenomen over asielbeleid. 

Algemeen- en Dagelijks Bestuur 

Het Algemeen-Bestuur (AB) van het CDJA vergaderde in 1997 elfmaaL Het AB stelde de 
algemene politieke beleidslijnen vast, op basis waarvan het Dagelijks-Bestuur (DB) 
invulling kon geven aan de dagelijkse gang van zaken. Daartoe kwam het DB zo'n vijftien 
maal bijeen. Daarnaast werd er regelmatig in kleiner verband vergaderd of namens het 
DB overlegd met provinciale besturen, commissies of andere organisaties. Tevens werd 

, door het DB de agenda voor de AB-vergaderingen voorbereid en de besluiten van het AB 
uitgevoerd. 
De samenstelling van het AB veranderde door het aftreden van enkele AB-leden op de 
Algemene Ledenvergadering. Mede door deze statutenwijziging moest het AB in juni 
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afscheid nemen van een grote groep mensen: Henny Zilverberg, Johannes Goossen, 
Stepban Brummelhuis, Eddy van Hijum, Marcel de Zwart, Wino Aarnink, Jaap de 
Gruyter, Judith Verschelling, André Lorier, Frans van Proosdij, Mathieu Belt, Theodoor 
Bos, Gerben Horst, Erik Snijder, Matthieu Petit en Jan Seton. Het AB verwelkomde 
Anke Hilze van der Zee namens Groningen, Baukelien van der Werff namens Friesland, 
Arjan Ballast namens Drenthe, Jan Hutten namens Overijssel, Jeroen de Graaf namens 
Zeeland en Nicolette Bos namens Limburg. In oktober trad André Aartsen terug uit het 
Dagelijks Bestuur en werd Jeroen de Graaf als zijn opvolger benoemd. Leon Verlinde 
vulde als AB-er de lege plaats van Zeeland op. Als adviserend lid trad de secretaris Ron 
van Duffelen af. Hij werd opgevolgd door de nieuwe secretaris, Eline de Boo. De 
vacatures die ontstaan waren in de plaatsen voor rechtstreekse AB-ers werden opgevuld 
door Jan-Jaap de Haan en Lise van Haaren. Ook in de vacature van persvoorlichter kon 

. worden voorzien in de persoon van Rien Fraanje. Vice-voorzitter Tineke Lodders heeft 
jarenlang het DB van het CDA vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het 
CDJA. Aan haar adviserend lidmaatschap kwam een einde en zij werd opgevolgd door 
Henk Tiesinga. 

Belangrijke politieke onderwerpen in 1997 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu leverde het AB een notitie over Woon
werkverkeer. Als eerste punt wijst de werkgroep erop dat er sterke regionale verschillen 
zijn wat betreft mobiliteitsproblemen, zoals het fileprobleem. Het CDJA kiest niet voor de 
aanleg van nieuwe en bredere wegen als structurele oplossing voor dit probleem. Meer 
duurzame oplossingen verdienen onze voorkeur. Vervuilers (automobilisten) betalen pas 
voor hun gedrag, als er een alternatief vervoermiddel voor handen is. De kosten voor 
deze alternatieven, dus voor een goed openbaar vervoer worden verdeeld over overheid, 
bedrijven en werknemers. Er moet een actief carpoolbeleid gevoerd worden en het 
gebruik van de fiets moet krachtig gestimuleerd worden. Tenslotte zouden fiscale 
regelingen zoals het reiskostenforfait afgeschaft moeten worden, om verhuizing naar een 
woning in de nabijheid van de werkplek aantrekkelijker te maken. 

De werkgroep Landbouw voorzag het AB van een vrij technische notitie over Zuivelquo
~- In de notitie wordt gepleit voor een nieuwe opzet van het zuivelbeleid dat moet 
voldoen aan bepaalde doelstellingen. De hoofdmoot van de produktie moet daar plaatsvin
den waar dit economisch het best mogelijk is. Hierbij moeten de negatieve ecologisetje 
neveneffecten worden verrekend. Er wordt gepleit voor toetreding van de Midden- en 
Oost-Europese landen tot de EU, zodat deze landen hun produktie en nationaal produkt 
kunnen vergroten. Zo kan het landbouwbeleid in deze landen aansluiten bij de koopkracht 
van de burgers. De Europese zelfvoorzieningsgraad moet het uitgangspunt zijn voor het 
Europese Landbouwbeleid. De mogelijkheid voor prijsstabiliteit.van landbouwproducten 
in de EU moet gehandhaafd blijven. Wel moet de melkveehouderijsector meer verant
woordelijk worden gesteld voor het evenwicht van vraag en aanbod. De overheid moet 
zoveel mogelijk inspelen op, en overlaten aan, het ondernemerschap in deze sector. Zo 
kan de sector ruimte gegeven worden om in te spelen op de aanwezige vraag op de 
(wereld-)markt. 

De werkgroep Justitie en Binnenlands Bestuur schreef na uitvoerig onderzoek gedaan te 
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hebben een notitie over Straffen in Nederland. Hierin wordt gepleit voor een goede 
samenwerking tussen reclassering en gevangeniswezen, combinatie van dienstverlening en 
leerprojecten, afkickprogramma's voor delinquente drugsverslaafden, taakstraffen, meer 
Plukze-w~tgeving, electronisch huisarrest, meer uren eisen bij het opleggen van HALT
projecten, verlenging van de bewaartermijn van processen-verbaal, meer TBS-klinieken 
en een scherpere controle tijdens proefverloven. Al deze keuzen worden in de notitie 
onderbouwd. 

Naast deze notities hebben ook notities over Vrouwen en ontwikkeling. de Veiligheidssitu
atie in en rond de Volksrepubliek China. Terrorisme en Mensenrechten in Zuid-Oost-Azië 
ter meningsvorming bij het AB gelegen. Helaas zijn deze notities in 1997 niet meer in 
aangepaste vorm vastgesteld. Wel vastgesteld zijn resoluties over de EMU, Schiphol, het 
Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en Asielbeleid. 
Verder ging het AB akkoord met het discussiestuk Kiezen of Delen in het kader van het 
Strategisch Traject. Tenslotte stelde het AB in een extra vergadering de CDJA-amende
menten op het concept-verkiezingsprogram van het CDA vast. 

Relatie CDA/CDJA 

De contacten met het CDA worden behartigd via de CDJA-vertegenwoordigers in het 
Dagelijks- en Partijbestuur. Ook in de partijraad hebben veelCDJA-ers een werkzaam 
aandeel. Via het landelijk secretariaat en vertegenwoordigers in besturen en commissies 
onderhnPdt het CDJA contacten met de redactie van CD/ Actueel , het Intercultureel 
beraad (ICB), het Steenkampinstituut, de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, de Commissie Buitenland van het CDA en de bijbehorende werkgroepen. 
Ook op provinciaal- en lokaal niveau vertegenwoordigden veelleden het CDJA in het 
CDA. Ook dit jaar werden er weer een aantal CDJA-ers tot de CDA-Kaderschool toegela
ten en hebben een aantal leden de lopende leergang met succes afgesloten. 

Commissies 

Het CDJA telde in 1997 acht commissies: de Binnenlandcommissie, Buitenlandcommissie, 
Vormingscommissie, Organisatiecommissie, Promotiecommissie, Redactiecommissie, 
Projectencommissie en Beleidscommissie (niet-permanent). 
De Binnenlandcommissie (Bico) is één van de zeven permanente commissies van het 
CDJA. Onder de Binnenlandcommissie vallen een aantal werkgroepen die zich bezighou-

. den met specifieke beleidsterreinen (onderwijs, landbouw, justitie en binnenlands bestuur, 
ruimtelijke ordening en milieu en sociaal-economische zaken). Ook dit jaar heeft de 
Binnenlandcommissie haar bijnaam 'denktank' van het CDJA weer eer aangedaan. Met 
name de behandeling van het CDA-verkiezingsprogram in samenwerking met de Buiten
landco~~1issie is uitstekend verlopen, zeker gezien het korte tijdsbestek waarin dit moest 
plaatsvinden. Voorts verschenen er dit jaar weer tal van interessante notities van de hand 
van de diverse werkgroepen van de Binnenlandcommissie. 
Het jaar 1997 was voor de Buitenlandcommissie (Buco) een actief jaar. Met haar vier 
werkgroepen, te weten Europese vraagstukken, Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwer
king en Vredes- en Veiligheidsvraagstukken werd flink aan de weg getimmerd. Er werden 
notities geschreven, CDJA-ers afgevaardigd naar YEPP-conferenties in België, Letland, 
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Zweden en Slowakije. Verder functioneerde de samenwerking met de Binnenlandcommis
sie bij de amendering van het concept-verkiezingsprogram als pilot voor eventueel verdere 
samenwerking in de toekomst. Bij deze amendering werden werkgroepen van Bico en 
Buco samengevoegd tot tijdelijke expertisewerkgroepen die correspondeerden met de 
thema's van het verkiezingsprogram. Het resultaat van deze samenwerking mocht er zijn. 

·De basiscursus (twee keer, in het voor- en najaar) en de kadercursus (één keer, in het 
voorjaar) zijn vaste onderdelen van de activiteitenlijst van de Vormingscommissie. Ook in 
1997 bleken deze cursussen weer ontzettend aan te slaan. Per cursus namen tussen de 20 
en 30 eDJA-leden deel. De basis- en kadercursus hebben het doel om kennis over te 
dragen ~n vaardigheden aan te leren. Het afgelopen jaar hebben we ons in deze cursussen 
toegelegd op communicatietechnieken, de toepassing van ons grondslagrapport, de 
gemeentepolitiek, spreken in het openbaar en omgaan met de media. 
Een speerpunt in 1997 was debatteren. De Vormingscommissie is van mening dat het 
eDJA genoeg aandacht besteedt aan de inhoud, maar dat het niet altijd goed in staat is 
om zijn boodschap overtuigend te presenteren. Daarom heeft de Vormingscommissie in 
samenwerking met het provinciaal bestuur van Utrecht een debattoernooi georganiseerd. 
Ook is in de kadercursus aandacht besteed aan debattechniek. Om beter een debattraining 
te kunnen geven, hebben de leden van de Vormingscommissie zelf deelgenomen aan een 
debatcompetitie georganiseerd door de Nederlandse Debat Vereniging. Debatteren blijft 
een punt van aandacht voor de toekomst. 
De leden van de Vormingscommissie zijn ook getraind door cursussen te volgen bij het 
Steenkampinstituut, zoals bijvoorbeeld 'Train de trainers'. 
De Organisatiecommissie (OC) heeft zich in 1997 vooral beziggehouden met het opzetten 
van het Provincie- en Kernenbeleid (PKB). Om duidelijke aanspreekpunten in de oe te 

·hebben en om de continuïteit te waarborgen, werden alle provinciaal-secretarissen lid van 
de oe en wees elke provincie een plaatsvervangend Oe-lid aan. Een goed draaiende oe 
is immers van vitaal belang voor het functioneren van kernen en provinciale afdelingen. 
Het actief houden van bestaande kernen en het oprichten van nieuwe was de belangrijkste, 
maar on!: moeilijkste taak in 1997. In een tijd waarin jongeren een steeds vollere agenda 
hebben en iedereen onder tijdsdruk staat, moeten steeds minder schouders de plaatselijke 
organisatie dragen. 
De Promotiecommissie probeerde ook in 1997 het eDJA een nieuwe impuls te geven bij 
promotiewerk en ledenwerving. Deze permanente commissie houdt zich vanaf haar 
oprichting bezig met ontwikkeling en vernieuwing van ledenwerfmateriaal en -ideeën. In 
eerste instantie is de aandacht uitgegaan naar het actualiseren van het promomateriaal. 
Hiertoe behoort de ontwikkeling van moderne folders, een vernieuwde Ledenwerfinterrup
tie en het beter benutten van de mogelijkheden van Internet. De volgende stap is het 
samenstellen van een pool eDJA-ers geweest die willen meewerken aan de verschillende 
activiteiten waar het eDJA aan mee doet, zoals het Bevrijdingsfestival in Amsterdam, het 
Flevototaalfestival en de Megafestatie. Daarnaast is er op de ALV van 31 maart een 
nieuwe ledenwerfactie gestart met de titel 'D'r op of d'r onder!:. Het doel van deze actie 
was om voor 1 januari 1998 zoveel mogelijk (tienties-) leden te werven, zodat ook de 
komende jaren het eDJA-geluid duidelijk te horen zal zijn. D3e actie heeft een groei van 

. ongeveer driehonderd nieuwe leden opgeleverd. Het tij is gekeerd: het eDJA groeit weer! 
De Redactiecommissie heeft zich ook in 1997 weer op het ledenblad Interruptie gestort en 
heeft produkten afgeleverd die - gezien de omstandigheden - redelijk tot goed genoemd 
mogen worden. In 1997 zijn er een aantal wijzigingen geweest in de lay-out en opmaak 
van het lPdenblad en hebben we nagedacht over de nieuwe jaargang. Sinds midden 'C:,7 
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proberen we meer dan één interview per nummer te plaatsen en het blad (nog) leesbaarder 
en visueel (nog) aantrekkelijker te maken. 
De Projectencommissie heeft in 1997 ook weer een behoorlijk aantal projectaanvragen 
binnengekregen. De projecten werden getoetst aan de richtlijnen die daarvoor zijn 
vastgelegd in het stramien. De praktijk leerde dat de nieuwe methode van projectfinancie
ring door het landelijk CDJA nu in alle gelederen van de organisatie doorgedrongen is. 
De commissie wil alle waardering uitspreken voor alle provincies, kernen en commissies 
die zich uitstekend aan de vastgestelde procedures gehouden hebben. Verreweg de meeste 
projectaanvragen konden gehonoreerd worden, hetgeen tot gevolg had dat het activiteiten
niveau ten opzichte van vorig jaar flink omhoog is gegaan. We hopen in de toekomst deze 
lijn vast te kunnen houden en zo, optimaal gebruik makend van onze middelen, samen 

·verder te bouwen aan het CDJA. 
De Beleidscommissie heeft zich in de eerste helft van 1997 vooral beziggehouden met het 
analyseren van de organisatiestructuur en het formuleren van statutenwijzigingen. De 
Algemene Ledenvergadering heeft besloten een belangrijk deel van deze wijzigingen over 
te nemc:L Verder heeft de Beleidscommissie gewerkt aan een beleidsplan voor 1998 en 
gebrainstormd over een meerjarenplan. Het formuleren van een meerjarenplan bleek 
echter zoveel voeten in de aarde te hebben dat besloten werd om eerst nader onderzoek te 
doen naar de gedachten, ideeën en motieven die in de organisatie leven. Dit onderzoek 
wordt het Strategisch Traject genoemd. Ongeveer veertig oud-CDJA-ers en actieve 
CDJA-ers werd een vragenlijst toegestuurd met daarop vragen over de identiteit, het 
verleden en de gewenste toekomst van het CDJA. Op basis van de antwoorden op deze 
vraag is vervolgens een discussiestuk geschreven over de toekomst van het CDJA. Daarin 
staan drie scenario's beschreven voor het CDJA in de toekomst: het CDJA als politieke 
organisatie, als vormingsorganisatie of als belangenorganisatie voor jongeren. Dit 
discussiestuk is met een korte enquête onder alleCDJA-leden verspreid. De reactie was 
zeer overweldigend. De uitslag van de enquête zal als basis voor een visiestuk over de 
toekomst van het CDJA dienen. 

Secretariaat 

Het secretariaat verzorgt de ondersteuning aan het Algemeen- en Dagelijks-Bestuur, de 
commissies en de organisatie in het land. Op 31 december 1997 waren bij het CDJA
secretariaat in dienst: Eline de Boo-de Wilde, secretaris; Asma Durville, administratief 
medewci:~ster; Barbara van Delden, stagiair. Barbara, die in september op het secretariaat 
begon, was de opvolger van Brigite Dierickx. Zij verzorgt de opmaak van Interruptie en 
ander drukwerk van het CDJA. In oktober nam het CDJA afscheid van haar medewerk
ster Vorming en Organisatie, Jeanette Jaspers. Haar taken werden vanaf januari 1997 
reeds opgevangen door de secretaris, administratief medewerkster en de vrijwilligers van 
de Vormingscommissie. De bezetting van het CDJA-secretariaat bedraagt daarmee 1,8 
fte. 

PJP/31/NJMO 

De Stichting Politieke Jongeren Projecten (PJP), opgericht 23 juli 1996, is een samenwer
kingsverband van zeven politieke jongerenorganisaties -pjo's- (CDJA, Dwars, GPJC, JD, 
JOVD, JS en RPF-J). Het PJP is ontstaan nadat de pjo's het vertrouwen in het Instituut 
voor Publiek en Politiek (IPP) hadden opgezegd omdat daar onvoldoende aandacht was 
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voor activiteiten gericht op jongeren. De doelstelling van de PJP is het bevorderen van 
algemeen politiek vormingswerk voor en door jongeren. Zij tracht dit te bereiken door het 
uitvoen::n van projecten gericht op informatie aan, en participatie door jongeren. De 
achterliggende filosofie hierbij is het learning-by-doing principe; je leert iets pas echt 
goed begrijpen door er zelf mee bezig te zijn. Namens het CDJA zit Martine Visser in de 
pjo-raad van de PJP. Gerben Karssenberg bekleedde de functie van secretaris van het 
PJP. 
Het CDJA participeert daarnaast ook in de vereniging "31", voor vertegenwoordiging van 
Nederlandse jongeren naar Europese forums. Namens het CDJA zat Jasper Verhoogt in 
de AL V van "31 ". 
In 1997 bleef het CDJA deelnemen in het NJMO (Nationale Jongerenraad voor Milieu en 
Ontwikkeling). Tevens was het CDJA lid van de jongerencoalitie binnen het NJMO. Deze 
jongerencoalitie beoogt een platform te zijn voor politieke jongerenorganisaties, waarin zij 
gezamenlijk tot politieke stellingname kunnen komen. Het afgelopen jaar heeft dat 
geresulteerd in een aantal notities. Voor het CDJA zit Mirjam van den Ham in de 
jongerencoalitie en is Wino Aarnink haar plaatsvervanger . 

. YEPP 

Het CDJA is op het niveau van de Europese politiek actief door het lidmaatschap van de 
jongerenorganisatie van de EVP (de Europese Volkspartij). In januari 1997 vond in 
Brussel de oprichting plaats van de Youth of the European Peoples Party (YEPP). Deze 
koepelorganisatie heeft als leden 38 politieke jongerenorganisatie uit geheel Europa: van 
Noorwegen tot Malta en van Spaans Baksenland tot Polen. In totaal vertegenwoordigen de 
lidorganisaties van YEPP ongeveer 750.000 jongeren in heel Europa! In de statuten van 
YEPP wordt gerefereerd aan de waarden en uitgangspunten van de EVP. Als doelen van 
YEPP worden onder meer genoemd: het bevorderen van contacten en uitwisselingen 
tussen jongerenorganisaties in Europa, discussie over politieke thema's en naar aanleiding 
daarvan initiatieven ondernemen richting de Europese Unie en de Raad van Europa en in 
het bijzonder richting EVP. 
Het Algemeen Bestuur van YEPP komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Het 
afgelopen jaar is er vergaderd in achtereenvolgens Warschau, Bratislava en Riga. De 
YEPP algemeen bestuursvergaderingen worden voor het CDJA meestal bijgewoond door 
twee personen. Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 
dertien leden. De voorzitter van YEPP is de Zweedse parlementariër Frederik Reinfeldt. 
De vice-secretaris is een Nederlander en CDJA-er: Jan-Kees de Jager. 

·Het probleem van zo'n Europese jongerenorganisatie zal duidelijk zijn: er kan altijd maar 
een beperkt aantal mensen deelnemen aan de activiteiten. Tijdens het oprichtingscongres 
van YEPP in Brussel in januari 1997 was het CDJA echter door zo'n 15 personen 
vertegenwoordigd. Een bestuursvergadering van YEPP vindt altijd tegelijkertijd plaats met 
een sentittar over een bepaald politiek onderwerp. In het afgelopen jaar zijn de volgende 
thema's besproken: milieu, mensenrechten en internationaal georganiseerde misdaad. 
De discussies over het onderwerp milieu hebben geresulteerd in een document dat 
vervolgens naar de moederorganisatie, de Europese Volkspartij, is gestuurd. Tijdens haar 
congres in Toulouse maakte het YEPP-document over milieu deel uit van de congresstuk
ken. Op die manier komt naar voren wat YEPP in de praktijk is: een Europese politieke 
jongerenorganisatie. Enerzijds is politieke vorming een doel en anderzijds politieke 
beïnvloeding. 
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YEPP biedt het CDJ A de kans om actief deel te nemen aan de Europese politiek en 
daarbinnen met name de EVP-fractie te beïnvloeden. De communicatie met de lidorgani
saties verloopt soepel met behulp van moderne techniek, zoals Internet en E-mail. 
Daarnaast wordt er bijna iedere maand een YEPP-newsletter uitgegeven. Voor het CDJA 
is het van belang de komende jaren meer mensen te betrekken bij het reilen en zeilen van 
de Europese organisatie. 
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XII. CDA-VROUWENBERAAD 

In 1997 is vooral gewerkt aan de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer 
verkiezingen, aan een stevige inbreng voor het verkiezingsprogramma en aan de 
lobby voor een wettelijk recht op deeltijdarbeid. In april 1997 werd afscheid 
genomen van Marry Visser-van Doorn als voorzitter van het CDA V wegens haar 
benoeming tot lid van de Tweede Kamer. Hanske Evenhuis-van Essen werd benoemd 
tot interimvoorzitter met als speciale opdracht zo veel mogelijk vrouwen op de 
kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 te 

. krijgen. Ans Willemse-van der Ploeg nam tot eind 1997 als waarnemend voorzitter 
de dagelijkse gang van zaken binnen het CDA V voor haar rekening. 
In de vergadering van de Landelijke Raad/Ledendag op 26 april werd gestart met 
het jaarthema voor het seizoen 1997-1998 'Kennissamenleving', over de plaats en de 
gevolgen van de elektronische media in onze samenleving met speciale aandacht •toor 
de ontwikkelingen rond Internet. Ook de Landelijke Raad/Ledendag van 4 oktober 
stond in het teken van dit thema. 

Doelstellingen 

Het CDA V stelt zich ten doel inbreng te leveren in het politieke beleid van het CDA, 
participatie en integratie van vrouwen in politiek en openbaar bestuur te bevorderen en de 
politieke bewustwording van vrouwen te vergroten. Toetsstenen hiervoor zijn: het 
Program van Uitgangspunten, de CDA-Emancipatieresolutie (1989) en het meerjarenbe
leidsplan 1995-1999. 
Aan de realisatie van de drie doelstellingen is gewerkt via discussies, meningsvorming en 
standpuntbepaling binnen en buiten de partij, via contacten met de leden, contacten in het 
CDA, vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale contacten . 

. Discussies, meningsvorming, standpuntbepaling 
De discussienota 'Gedeelde zorg. gedeelde vreugd', is in een groot aantal afdelingen 
besproken. Ans Willemse-van der Ploeg, voorzitter van de werkgroep, gaf op de 
Landelijke Raad op 26 april een samenvatting van de discussie. Als jaarthema 1997-1998 
koos het CDAV het thema 'Kennissamenleving'. Een werkgroep onder leiding van Trudie 
Souren-van de Geijn heeft een discussienota opgesteld. Dit jaarthema wordt op de 
Landelijke Raad op 21 maart 1998 afgesloten. 

Contacten met de leden 
Om als bestuur optimaal te kunnen functioneren is een goed contact met de leden een 
belangrijke voorwaarde. Om het rechtstreekse contact met de leden te versterken wordt 
onder meer het kwartaalblad 'Vrouw en Politiek' uitgebracht. 
Tweemaal per jaar wordt de Landelijke Raad gehouden in combinatie met de Ledendag 
die toegankelijk is voor alle leden, aspirant-leden en belangstellenden. Op deze dagen 
wordt ruim gelegenheid ingebouwd om te netwerken. Van het aanbod om het ledenbe
stand van de plaatselijke/provinciale afdeling op lijst of etiket te ontvangen wordt steeds 
meer gebruik gemaakt. Vergelijking van de plaatselijke lijst met de landelijk geregistreer
den levert menigmaal ledenwinst op. 

Contacten in het CDA 
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Het CDA V is in de partij op alle niveaus vertegenwoordigd, in de besturen van plaat.>e
lijke/regionale en provinciale afdelingen, van Kamerkringen, in de Partijraad, in het 
Partijbestuur en in het Dagelijks Bestuur. 
Het CDA V heeft eveneens vertegenwoordigende plaatsen in de Commissie Buitenland en 
haar werkgroepen, in de redactie van CD/ Actueel, in het curatorium van het Steenkamp
instituut, in de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut, in het Intercultureel 
Beraad en de Eduardo Freistichting. Inbreng en integratie zijn bij deze contacten zeer 
belangrijk. 
In het gelieerd overleg, een overlegorgaan met de directeur van het partijbureau en 
ambtelijke vertegenwoordigers van de gelieerde organisaties, vindt in structureel overleg 
uitwisseling van informatie over activiteiten plaats. 

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zes leden, vergaderde negenmaal. In de vergaderin-
. gen worden de bijeenkomsten van het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad voorbereid 
en de besluiten uitgevoerd. Tevens vindt de coördinatie plaats van de activiteiten van de 
Secties en van de verschillende werkgroepen. Vanuit het Dagelijks Bestuur werden 
gesprekken over actuele politiek gevoerd met onder andere onze vaste contactpersoon 
vanuit het fractiebestuur van de CDA-Tweede Kamerfractie. 
Tot april 1997 was dit Jaap de Hoop Scheffer. Vanaf juni 1997 is Gerrit de Jong onze 
vaste contactpersoon. De voorzitter voert structureel overleg met de partijvoorzitter en de 
directeur van het CDA-bureau. 
Op 15 april werd Marry Visser-van Doorn beëdigd als lid van de Tweede Kamer. 
Daarom nam zij tijdens de Landelijke Raad van 26 april afscheid als voorzitter van het 
CDA V. Hanske Evenhuis-van Essen werd tijdens deze Landelijke Raad benoemd als 
interim-voorzitter om met name de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer te begelei
den. Na de beëindiging van deze kandidaatstelling werd van Hanske Evenhuis-van Essen 
tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen. Op de Landelijke Raad van 26 april 
werd tevens afscheid genomen van DB-lid Marjolijn Grool en van de LB-leden Hanneke 
Idema, Hannie Martens-Cosijn en Lydeke Witteveen-van Soest. Jet Weigand-Timmer, al 
in functie als secretaris, werd tevens benoemd tot penningmeester. Cobi Post-van 
Muiswinkel werd bereid gevonden om tijdelijk lid te worden van het Dagelijks Bestuur en 
voorzitter van de Sectie Binnenland . 

. Vanaf februari werkt Jacqueline Dankloff als politiek medewerker voor het CDAV. 
Op 16 april organiseerde het Dagelijks Bestuur samen met de Sectie Buitenland een 
ontbijtbijeenkomst over Europa. 

Landetijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur vergaderde vijfmaal over politieke en bestuurlijke zaken. De 
vergadering op 11 november was een beleidsdag. Hoog op de agenda van de vergaderin
gen van het Landelijk Bestuur stond de actuele politiek, het verkiezingsprogramma en de 
samenstelling van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1998. 
De onderwerpen werden voorbereid door leden van het Dagelijks Bestuur of deskundigen 
van buiten, zoals leden van de Tweede Kamer. 
In de vergaderingen werd door de verschillende vertegenwoordigers vanuit de Secties 
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gerapporteerd en aandacht besteed aan vacatures en benoemingen in functies binnen en 
buiten de partij. Tevens werd aandacht besteed aan een rondblik door de provincies . 

. Tussentijds werd het Landelijk Bestuur op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen 
door middel van de sectieberichten van het Dagelijks Bestuur en andere relevante stukken. 

Landelijke Raad/Ledendag 

De Landelijke Raad is het hoogste besluitvormende orgaan van het CDA V en bestaat uit 
de stemhebbende leden van het Landelijk Bestuur en drie afgevaardigden per provincie. 
Op de Landelijke Raad/Ledendag van 26 april werd het jaarthema 1996/1997 'Gedeelde 
zorg, gedeelde vreugd' afgesloten. Het jaarverslag en de jaarrekening over 1996 werden 
goedgekeurd. De jaarplannen voor 1997 werden gepresenteerd door de voorzitters van de 
verschillende Secties. 
Vervolgens werd aandacht besteed aan de actuele politiek door middel van een debat 
tussen Hanny van Leeuwen (lid Eerste Kamer) en Hans Rillen (lid Tweede Kamer). 
In het middagprogramma stond het nieuwe jaarthema 1997/1998 'Kennissamenleving' 
centraal. Allereerst werd getoond wat het Internet is. De website van het CDA V werd 
officieel geopend. Daarnaast werden er inleidingen verzorgd door Maria van der Hoeven 
(lid Tweede Kamer), Gerda Verburg (voormalig bestuurslid van het CNV) en Wim van 
Velzen (lid Europees Parlement). Na elke inleiding was er gelegenheid tot het stellen van 
vragen . 

. Op de Landelijke Raad I Ledendag van 4 oktober werd de begroting voor 1998 toegelicht 
en besproken. Door middel van een videopresentatie werd de beoogd lijsttrekker van het 
CDA, Jaap de Hoop Scheffer voorgesteld aan de leden van het CDAV. 
Vervolgens werden er inleidingen verzorgd over het jaarthema 1997/1998 'Kennissame
nleving' cloor Trudie Souren-van de Geijn (DB-lid van het CDA V), Wim van Velzen (lid 
Europees Parlement) en Nannie van Berkurn (directeur Marketing en communicatie van 
het Willem I College) en dhr. v.d. Wilt (manager bij World Online). De middag werd 
besteed aan de praktische oefening van het surfen op het Internet. Tot slot van de dag 
werden 34 exemplaren van de discussiebundel aangeboden aan Maria van der Hoeven (lid 
Tweede Kamer) voor de leden van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. 

Publicaties 

In 1997 bracht het CDA V de volgende publicaties uit: 
De brochure 'Alle hens aan dek'; 
De discussienota 'Kennissamenleving'; 
Het CDAV jaarverslag 1996; 
Checklist lokaal verkiezingsprogramma 
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Sectie Binnenland CDA V 

In het eerste kwartaal van 1997 is de brochure 'Alle hens aan dek' afgerond en gepresen
teerd. De brochure brengt de man/vrouw-verhouding in beeld van de organen en functies 
in het openbaar bestuur en de bestuursorganen van de partij. Tips en activiteiten om een 
evenwichtige samenstelling te bevorderen maken, evenals informatie over werving en 
selectie van kandidaten, deel uit van de brochure. De brochure is zeer breed verspreid. 
Het jaar 1997 was vooral het jaar van de 'Deeltijdlobby'. We weten inmiddels dat het 

· initiatiefwetsvoorstel inzake het wettelijk recht op deeltijd is verworpen. Van de leden van 
de Eerste Kamer, in vergadering bijeen op 16 december 1997, stemden 43 leden tegen en 
26 voor. 
De leden van de CDA-fractie maakten deel uit van de tegenstemmers. De wet is er niet 
gekomt"'1, maar de belangstelling voor het onderwerp bleek enorm. Gezien de signalen 
vanuit de bevolking over dit onderwerp, zowel maatschappelijk als politiek, is het 
onderwerp in ieder geval hoog op de politieke agenda blijven staan. Dat is winst. Het 
CDA V zal ieder verantwoord voorstel inzake het wettelijk recht op deeltijd daarom van 
harte ondersteunen. 
Het DB heeft op basis van de discussies en besluitvorming in het CDA V op de volgende 
terreinen inbreng geleverd voor het verkiezingsprogramma: gezins- en familiebeleid, 
bestrijding van sexueel misbruik en geweld, armoedebeleid, onderwijs en sociale 
zekerheid. 
Onder leiding van Annet Doesburg werd in een werkgroep het concept-landelijk verkie
zingsprogramma onder de loep genomen. Op diverse onderdelen van het concept 
programma werden er amendementen, aanvullingen c.q. wijzigingen ingediend door het 
CDAV. Jacqueline Dankloff stelde een checklist voor de lokale verkiezingsprogramma's 
op. Deze checklist diende als ondersteuning bij het beoordelen van het plaatselijke 
programma. In het bijzonder de op vrouwen gerichte verkiezingspunten konden aan de 

·hand van de checklist worden beoordeeld. 
In een brief aan de CDA-fractie van de Tweede Kamer is er gereageerd op een artikel in 
Trouw van 22 augustus 1997: 'Prestatieloon zet vrouwen op nog grotere achterstand'. Het 
CDA V deelde de bezorgdheid van het Instituut Vrouw en Arbeid ten aanzien van het 
steeds v~rder oprukken van prestatiebeloning in bedrijven en bij de overheid. Het CDA V 
deed een dringend beroep op de fractie haar invloed uit te oefenen om het verder invoeren 
van prestatiebeloning tegen te gaan. Dit om te voorkomen dat juist de kwetsbare groepen 
in onze samenleving hier de negatieve gevolgen van zouden ervaren. 
Ook heeft het CDA V in een brief aan alle fracties gereageerd op de medio 1997 zichtbaar 
geworden, ingrijpende gevolgen van de invoering van de Algemene Nabestaandenwet. 
Voor veel nabestaanden zal dit, na het aflopen van de ingestelde overgangsperiode op 1 
januari 1998 een forse terugval in inkomen betekenen. Bovendien is er bij de nieuwe 
Algemene Nabestaandenwet onvoldoende rekening gehouden met de nog steeds achterblij
vende en kwetsbare arbeidsmarkt- en inkomenspositie van vrouwen. Het CDAV heeft 
daarom een dringend beroep op alle fracties in de Tweede Kamer gedaan om de grote 
knelpunten in de wet te repareren. Ook naar aanleiding van dit onderwerp is een 
persbericht verschenen. 
Op woensdag 10 december vond er een eerste Ronde tafelgesprek plaats tussen leden van 
het CDA V en Zwarte- en Migrantenvrouwen. Het doel van deze bijeenkomst was om te 

. onderzoeken hoe zwarte en migrantenvrouwen meer bij de politiek, in het bijzonder bij de 
christen-democratische politiek, betrokken kunnen worden. Wat hebben wij elkaar te 
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bieden; hoe kunnen wij elkaar bereiken; welke mogelijkheden zijn er om onze samenwer
king in kaart te brengen? Het verloop van de avond gaf de aanwezigen voldoende 
aanleiding om ook in 1998 verder te gaan met deze Ronde tafelgesprekken. 

Sectie Buitenland 

De Sectie Buitenland heeft in 1997 een aanzet gegeven tot Kamervragen over babyvoe
ding. Verder was er een gesprek met BBO over ontwikkelingssamenwerking in de 
verkiezingsprogramma's van de politieke partijen en was men vertegenwoordigd bij 
waarneming van de verkiezingen in Bosnië. Voor het overige heeft de sectie deelgenomen 
aan een scala aan conferenties: 
de Habitat Conferentie, VVD congres Veiligheid, Uniao Caboverdeana Independentee 
Democratica, de zuster van Peter de Grote (toekomst van de democratie in Rusland), 

· CDA conferentie 'Veiligheid kent geen grenzen', ministeriële conferentie ter voorkoming 
en bestrijding van vrouwenhandel te Den Haag, EMU-conferentie, Comité Directeur EVP 
I EUDC Brussel, Habitat Conferentie Nairobi, AISA-conferentie 'Empowerment over 
Grenzen', Conferentie Europees Parlement, CEA-Congres (landbouw, coöperaties, 
kredietGliJ te Lausanne, strategiebijeenkomst AISEC, Platform Actieplan 2000, WEP, 
Congres Konrad Adenauer Stiftung over de Europese rechtsgemeenschap, CDA conferen
tie 'Internationaal ondernemen: investeren in markt, maatschappij en mensenrechten', 
EVP congres te Toulouse, seminar NCDA over gehaaste samenleving, EMU-conferentie, 
Amsterdam, EVP congres in Boekarest, Roemenië, Voorlichtingsbureau Europees 
Parlement 'Europa en de Vrouw', over organisatie van werk en werktijden, en de 
verkiezing van Agnes van Arden ne-van der Hoeven tot voorzitter van de EVP-Vrouwen. 

Sectie Vorming CDA V 

De Sectie Vorming is het landelijk overlegplatform van de vormingsvrouwen van het 
CDA V. In (bijna) alle kamerkringen/provinciale afdelingen zijn vormingsvrouwen actief. 
De leden van de Sectie Vorming worden door de provinciale CDA V-afdelingen afgevaar
digd naar de Scholingscommissie van de Kamerkringen/provinciale afdelingen. In 
samenwerking met de Scholingscommisies, plaatselijke en/ of provinciale afdelingen 

· organiseren zij cursussen en bijeenkomsten voor vrouwen. De leden van de Sectie 
Vorming bevorderen de participatie van vrouwen binnen het CDA(V). Dit alles om een 
bijdrage te leveren aan het uiteindelijke doel van het CDA V, een situatie bereiken waarin 
vrouwen binnen het CDA een gelijkwaardige plaats innemen. 

Op 11 februari was er een beleidsbijeenkomst voor de leden van het DB. Het onderwerp 
was een analyse van de sterke/zwakke punten van het CDAV. De leiding was in handen 
van Clarien Slot-Aheling van het Steenkampinstituut 
Op 25 februari was er een studiedag voor de vormingsvrouwen. Onderwerp: deskundig
heidsbevordering, met name het eigen functioneren met de nadruk op 'presentatie' stond 
centraal. Ook deze studiedag stond onder leiding van Clarien Slot-Abeling. 
Op 17 juni werd eenzelfde studiedag georganiseerd voor de leden van het DB. Ook hier 
stond 'presentatie' centraal. Deze bijeenkomst stond onder leiding van Cees van Helvoirt. 
Op 28 oktober was er een trainingsbijeenkomst rond het thema 'Kennissamenleving'. 
Deze training was bedoeld voor de leden van de Sectie Vorming, de leden van het DB en 
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LB en de andere sprekers over het jaarthema. Inleiders waren: Jolien Jeroense (medewer
. ker CDA-bureau), Henk Siegers (onderwijskundige), Trudie Souren-van de Geijn (lid DB 
CDAV) en Marjo Bongers-Buizer (lid DB CDAV). 

Sectie ~~rs en Publiciteit CDAV 

De Sectie Pers en Publiciteit bestond in 1997 uit drie leden (exclusief de beleidsmedewer
ker). De sectie vormt de redactie van het kwartaalblad Vrouw en Politiek. 
Het blad Vrouw en Politiek verscheen viermaal in 1997. De Sectie Pers en Publiciteit 
kwam vijf maal bijeen voor een redactievergadering. 
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XIII. BESTUURDERSVERENIGING 

In het verslagjaar heeft de vereniging meegewerkt aan de totstandkoming van de 
leidraad gemeenteprogram 1998-2002, die in maart onder de titel Lokaal Appèl is 
verschenen als uitgave van de Bestuurdersvereniging. Veel aandacht is besteed aan 
werkzaamheden, mede verricht op verzoek van het partijbestuur, om de water
schapsbestuurders van CDA-huize in de vereniging te integreren. In dit kader werd 

·een Werkgroep Waterschappen opgericht, die onder meer tot taak heeft jaarlijks een 
bijeenkomst voor waterschapsbestuurders voor te bereiden. De eerste bijeenkomst 
van deze aard werd op 24 oktober gehouden. Enkele weken eerder vond de jaarlijkse 
conferentie plaats, die ditmaal was gewijd aan drugsbeleid. In de ledenraadsvergade
ring van S november kreeg de vereniging een nieuwe voorzitter in de persoon van 
drs. W .J. Deetman. 

V erenigingsconferentie 

Het thema van de landelijke conferentie, op 4 oktober in De Reehorst te Ede, was 
Drugsbeleid. 's Ochtends luisterden de circa honderd deelnemers naar twee inleidingen. 
Mr. ing. W.G.J.M. van de Camp, Tweede-Kamerlid en woordvoerder drugsbeleid van de 
CDA-fractie, schetste onder meer de problematiek van drugsverslaving en de visie van de 
fractie op het zogenoemde nuloptiebeleid. Prof. dr. H. Rigter, directeur van het Trimbos
instituut, stelde in zijn inleiding dat er nog veel onderzoek nodig is om de effectiviteit van 
verslavingszorg te meten. Dagvoorzitter was mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters, toen 
nog burgemeester van Hilversum. 
Aan de hand van een aantal stellingen, die betrekking hadden op de onderwerpen 'drugs 
en lokale overheid', verslavingszorg en maatschappelijk herstel, werd in een drietal deel-

. sessies verder gediscussieerd. In de plenaire slotzitting werd een forumdiscussie gehouden 
met vertegenwoordigers van politiek, wetenschap, openbaar bestuur, justitie en politie. 
(Zie ook het verslag in het decembernummer van Bestuursforum, p. 302 e.v.) 

Bijeenkomst voor waterschapsbestuurders 

Op 24 oktober namen ruim honderd waterschapsbestuurders en andere geïnteresseerden, 
met name gedeputeerden, deel aan een bijeenkomst van de Bestuurdersvereniging over 
Waterschap en politiek. Deze bijeenkomst was belegd in het kader van het streven om de 
waterschapsbestuurders van CDA-huize, die tevoren door het secretariaat waren geïnven
tariseerd en geregistreerd, te integreren in de Bestuurdersvereniging. Hiertoe is een Werk
groep Waterschappen ingesteld, dat functioneert onder auspiciën van het verenigingsbe
stuur. De werkgroep bestaat uit: mr. C.J.M. Aarts-Engbers, bestuurlijk secretaris van de 
vereniging, voorzitter van de raadsfractie in Tilburg en lid van oe algemene besturen van 
de waterschappen De Dommel en De Dongestroom (voorzitter); mr. P.J. Biesheuvel, 
Tweede-Kamerlid en voorzitter van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat; 
G.A. Holtrop-Hoekstra, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland; drs. 
F.W.G. Laarakker, voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas en lid van het 

·dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen; H.L. Tiesinga, dijkgraaf van het 
Waterschap Noordoostpolder en lid van het dagelijks bestuur van het CDA; H.G. Cloudt, 
secretaris van de Bestuurdersvereniging (secretaris). 
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Inleiders waren werkgroepvoorzitter mr. C.J .M. Aarts-Engbers en H.L. Tiesin ga. 
Aansluitend vond een forumdiscussie plaats, waaraan behalve beide inleiders ook het 
Tweede-Kamerlid mr. P.J. Biesheuvel en G.A. Holtrop-Hoekstra, lid van het dagelijks 
bestuur van het Waterschap Friesland, deelnamen. Mr. R.J. van der Kluit, secretaris van 
de Unie van Waterschappen, schetste vervolgens de hoofdlijnen van de komende Vierde 
Nota Waterhuishouding. Dagvoorzitter was drs. F.W.G. Laarakker, voorzitter van het 
Waterschap Roer en Overmaas en lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Water
schappen. (Zie het verslag in het decembernummer van Bestuursforum.) 

Statendag 

. Op 23 mei waren 125 Statenleden, Eerste-Kamerleden en andere genodigden te gast op de 
CDA-statendag in de provincie Overijssel. Na het welkomstwoord van de coördinator van 
de dag, mevrouw mr. D. Husselman-Oosterom, ging de voorzitter van de Overijsselse 
statenfractie, mevrouw H.J. Nap-Borger, in op het thema van deze statendag, 'Overijssel 
als provincie in Europa'. De Overijsselse commissaris van de koningin, mr. J.A.M. 
Hendrikx, hield een inleiding over 'Openbaar bestuur en internationalisering'. De derde 
inleider was mevrouw drs. K.M.H. Peijs, lid van het Europees Parlement. Zij behandelde 
een aantal zaken betreffende grensregio's, Europees regionaal beleid en de toekomst van 
de structuurfondsen. Na de inleidingen volgde een rondetafelgesprek. Deelnemers aan dit 
gesprek waren behalve de genoemde inleiders drs. A.M. Oostlander, lid van het Europees 
Parlement, en W.L.G. Schelberg, burgemeester van Weerselo en voorzitter van de 
Euregio. 
Na een lunch op kasteel Het Nijenhuis in Heino brachten de deelnemers 's middags via 
een aantal excursies een bezoek aan een aantal bedrijven en locaties in Overijssel. (Zie 
het verslag in het juni/julinummer van Bestuursforum.) 

Reactie op CDA-verkiezingsprogram 

Medio november heeft het verenigingsbestuur, na overleg met de afdelingsvoorzitters, een 
. reactie- inclusief ontwerp-amendementen - verspreid op het concept-verkiezingsprogram 
van het CDA, Samenleven doe je niet alleen. Deze reactie is onder meer verzonden aan 
de provinciale afdelingen/kamerkringen van het CDA, met het verzoek de ontwerp
amendementen in te dienen bij het partijbestuur, en aan de provinciale afdelingen van de 
Bestuurdersvereniging. (Zie het novembernummer van Bestuursforum, p. 284-285. 
Tijdens de vergadering van de partijraad in februari 1998 zijn de amendementen van de 
vereniging aangenomen.) 
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Leidraad gemeenteprogram 

Op 19 september 1996 is door het partijbestuur een commissie onder leiding van drs. 
C.J.G.M. de Vet, toen nog burgemeester van Prinsenbeek, ingesteld met de opdracht een 
leidraad voor het gemeenteprogram 1998-2002 te schrijven. Net als vier jaar geleden was 
er sprake van een coproductie van het CDA en de Bestuurdersvereniging. Het secretariaat 
werd mede verzorgd door drs. P.W. Tetteroo, beleidsmedewerker van de vereniging. Met 
de leidraad wordt beoogd een handreiking te bieden aan de CDA-afdelingen bij het 
opstellen van een eigen, lokaal verkiezingsprogram. Op 17 februari is de leidraad, die als 
titel Lokaal Appèl kreeg, door het partijbestuur vastgesteld. Vanaf begin maart was de 
brochure, uitgegeven door de Bestuurdersvereniging, voor de CDA-afdelingen verkrijg
baar. 

Bestuursforum 

In de eenentwintigste jaargang is weer aan de meest uiteenlopende onderwerpen aandacht 
besteed, zoals de organisatie van het binnenlands bestuur en bestuurlijke en staatkundige 
vernieuwing, ruimtelijke ordening, gemeentefinanciën. Ook werd een aantal beschou-

. wingen opgenomen, onder meer over 'onthaasting', de spanning tussen milieu en 
economie, en de ontwikkelingen in de kabel- en de energiesector. Het novembernummer 
was gewijd aan het thema Lokaal gezinsbeleid, dit nummer bevatte onder meer bijdragen 
over opvoedingsondersteuning, de 'brede' school en kinderopvang. 
De redactie stond onder leiding van drs. H.J. Kaiser (voorzitter); H.G. Cloudt (eindre
dacteur) en prof. mr. dr. J.P. Balkenende (secretaris) 

Afdelingen en aantallen leden 

In de provinciale afdelingen zijn, zoals gebruikelijk, diverse activiteiten ten behoeve van 
de leden georganiseerd. Dit betreft ledenvergaderingen, politieke cafés, excursies en in 
sommige provincies regionale bijeenkomsten. 

In het verslagjaar vertoonde het aantal verenigingsleden, voornamelijk als gevolg van de 
gemeentelijke herindelingen in Noord-Brabant en Zeeland, ten opzichte van 1996 
wederom een daling. 
De aantallen leden per provincie zijn vermeld in de volgende tabel. 
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. 

Provin de: febr.'96 juiP96 ~priL~ 97. sept.'97 < • V:~rsçbiff;O;V, 
.... ·.··· .. · .·. ·• • .·· ·I· ~pr!U997 

Drenthe 141 142 139 139 gelijk 

Flevoland 49 49 47 46 -/- 1 

Friesland 189 194 193 193 gelijk 

Gelderland 489 489 485 481 -/- 4 

Groningen 126 125 123 121 -/- 2 

Limburg 348 351 351 350 -/- 1 

Noord-Brabant 583 583 469 465 -/- 4 

Noord-Holland 373 371 367 367 gelijk 

Overijssel 325 328 327 326 -/- 1 

Utrecht 225 228 223 226 +3 

Zeeland 136 135 117 115 -/- 2 

Zuid-Holland 564 563 551 543 -1- 8 

3548 
.. . · .... ..... ..... 

ii'72 .··· . ... · < •·· •.:/ :· •• < ·.< • 

Totaal . 3558 ... :.•:• 3392 .... -1~ 20 •· 

Ledenraad en bestuur 

De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergaderde tweemaal. De ledenraad op 14 juni stond in het teken van 
de relatie tussen het CDA en de Bestuurdersvereniging. Inleider was CDA-voorzitter 
J .J .M. Helgers. Hij stond in zijn inleiding onder meer stil bij de personele vernieuwing in 
het CDA en bij 'het raadslid als bestuurder én volksvertegenwoordiger'. 
In deze vergadering werden het jaarverslag 1996 en de jaarrekening 1996 vastgesteld. 
Met de benoeming van mevrouw G. de Vries-Leggedoor, statenlid in Drenthe en lid van 
het verenigingsbestuur, tot penningmeester van de vereniging werd voorzien in de 
vacature-Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Verder werden drs. A.D. van den Bergh, 
burgemeester van Diepenveen en voorzitter van de afdeling Overijssel (vacature-Caze
mier), en mevrouw J. Dijkema-Reinders, statenlid in Friesland en lid van het afdelingsbe
stuur (vacature-Kuiper), benoemd tot lid van het verenigingsbestuur. 
Ten slotte werd afscheid genomen van mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart en de 
heer G .J. Kuiper als leden van het verenigingsbestuur. 
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De ledenraad op 8 november stond, wat het huishoudelijk gedeelte betreft, in het teken 
van de wisseling van het voorzitterschap van de vereniging. Op voorstel van het bestuur 
werd drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, benoemd tot voorzitter als 
opvolger van mr. J.J.L. Pastoor, die in 1990 aantrad als voorzitter van de Bestuur
dersvereniging. De scheidend voorzitter werd als blijk van waardering voor zijn verdien
sten voor de vereniging door de ledenraad benoemd tot erelid. Namens het verenigingsbe
stuur blikte vice-voorzitter mr. W .J. Hoobroeckx terug op het zesjarig voorzitterschap 
van de heer Pastoor. 
Het politieke onderwerp van deze vergadering was de verhouding tussen landelijke 
partijen en lokale lijsten. Inleider was drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond en 
voorzitter van de redactie van Bestuursforum. Kaiser ging onder meer in op de vraag 

, waarin landelijke partijen en lokale lijsten zich van elkaar onderscheiden en hoe in het 
bijzonder het CDA zich kan onderscheiden als 'grootste lokale partij' dicht bij de mensen. 
In deze vergadering werden verder de begroting 1998 en de gewijzigde contributierege
ling vastgesteld. 

Diversen 

Op 13 maart nam een delegatie van het verenigingsbestuur onder leiding van de vice
voorzitter, mr. W.J. Hoobroeckx, deel aan een overleg tussen de directie van de VNG en 
de bestuurdersverenigingen van PvdA, VVD, D66 en CDA. 

Op 8 april was een delegatie van gemeentebestuurders van het African National Congress 
(ANC) uit Zuid-Afrika te gast bij de Bestuurdersvereniging. Doel van het bezoek van de 
ANC-bestuurders, georganiseerd door de Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika, was een 
kennismaking met het lokale bestuur in ons land. 's Ochtends werden de ANC'ers 
ontvangen in het CDA-huis, waar de secretaris van de vereniging, H.G. Cloudt, en prof. 
mr. dr. J .P. Balkenende, redactiesecretaris van Bestuursforum, respectievelijk over de 
vereniging en haar tijdschrift vertelden. Mevrouw drs. H. Tjalma-den Oudsten informeer-

, de de gasten over het scholingswerk van het Steenkampinstituut, in het bijzonder ten 
behoeve van gemeentebestuurders. 

's Middags werd een bezoek gebracht aan de gemeente De Lier, waar het college van 
B&W de 'luid-Afrikaanse gemeentebestuurders een gastvrije ontvangst bezorgde. Op het 
programma stonden een bezoek aan een asielzoekerscentrum en een woonzorgcentrum 
voor ouderen. Namens het verenigingsbestuur was Ph.H. Vonk bij de organisatie van 
deze dag betrokken. 

Op 23 september vond een gesprek plaats tussen een delegatie van het verenigingsbestuur 
onder leiding van vice-voorzitter mr. W .J. Hoobroeckx en de Commissie Binnenlandse 
Zaken van de Tweede-Kamerfractie. Tijdens het gesprek werd van gedachten gewisseld 
over bestuurlijke reorganisatie, monisme en dualisme op lokaal niveau, de financiële 
verhouding met gemeenten en provincies, de politie en armoedebestrijding. 
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Op 6 oktober vond een overleg plaats tussen de bestuurdersverenigingen van PvdA, VVD, 
D66 en CDA over een aantal thema's, waaronder kwaliteit, recrutering en rechtspositie 
van bestuurders. De delegatie van de vereniging stond onder leiding van de vice-voorzit
ter, mr. W.J. Hoobroeckx. 

Secretariaat 

Zoals gebruikelijk verstrekte het secretariaat ook in 1997 regelmatig advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Meermalen werd advies gegeven over 
rechtspositionele vragen en bestuurlijk/politieke problemen. 

Per 31 december 1997 bestond het personeel uit: H.G. Cloudt (secretaris, tevens eindre
dacteur van Bestuursforum), drs. P.W. Tetteroo (beleidsmedewerker/bureauredacteur) en 
mevrouw E.M. Jansen-Keuvelaar (medewerkster). 

76 



XIV. FONDS WETENSCHAPPELUK INSTITUUT 

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

Het Steenkampfonds heeft als doel de beginselen van de christen-democratische beweging 
te beha;.ti.gen via werving en beheer van financiële middelen ten behoeve van (met name 
de scholing/vorming van en door) christen-democratische en verwante organisaties. 
Binnen het bestuur vonden in het verslagjaar enkele personele wisselingen plaats; vanaf 
1997 staat het fonds onder leiding van dr. J.E. Andriessen. 
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BULAGE 

Leden CDA-Partijbestuur 

Vrijgekozen leden 
mw.H.G.M. Giezeman, Den Haag; J.J.M. Reigers, Ravenstein (voorzitter); A.A. Jansen, 
Twello; J.P.R.M. van Laarhoven, Weurt; mw. P.C. Lodders-Elfferich, Mook; mw. 
K.van Nieuwenhuizen-Bovée, Lepelstraat; P.W.L. Russen, Amsterdam; J.P. Siwpersad, 
Den Haag, A.M.E. Stordiau-van Egmond; A. Vroon, Doorn; mw. H.W.M.J. Weerts
Drummcat, Eijsden 

Vertegenwoordigers namens provinciale afdelingen 
H.R. Binderhagel, Tilburg; W.A. Burgering, Tolkamer; mw. L. Geluk-Poortvliet, Burg 
Haamstede; A. van der Heijde, Rotterdam; J.F. Huibers, Nibbixwoud; J.J.L.M. Janssen, 
Bunnik; F.A.M. Kerckhaert, Den Haag; L.J. Klaassen, Zuidhorn; L.B. Kobes, Zwart
sluis, A.J. Maat, Paterswolde; A. Schoep, Amsterdam; H.L. Tiesinga, Bant; H. Visser, 
Wolvega, D. van Vliet, Bleiswijk; mw. M.T. van Wilgenburg-Beernink, Barendrecht; 
F.J.M. Wilms, Maasbracht. 

Vertegenwoordigers namens bijzondere organisaties 
mw. J. Creemers, Voorburg en T.J. Vlot, Ede. 

Leden Dagelijks Bestuur 
· J.J.M. Helgers (voorzitter); L.J. Klaassen (secretaris); J.P.R.M. van Laarhoven (2e vice
voorzitter); P.C. Lodders-Elfferich (le vice-voorzitter); K. van Nieuwenhuijzen-Bovée 
H.L. Tiesinga; A. Vroon (penningmeester) 

Samcnstdiing Royementscommissie 
Mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta (voorzitter), de heer Van Hemmen en drs. J.B. 
Waaijer. Plaatsvervangende leden waren mw. G.M.P. Cornelissen, drs. H. Eversdijk en 
mr. J.G.H. Krajenbrink. Mr. M.H.P. Hulsbosch was secretaris. 

Samenstelling Toetsingscommissie 
J.A.M. Vos (voorzitter), mw. B.F. Bos-Beernink, mr. R.A. Fibbe, dr. J. Tegelaar en 
drs. G.J. van der Top. Plaatsvervangende leden waren mw. M.E.B. de Goey-Smulders, 
K. Jonker, W.C. de Kruyf en H. Schripsema. Mr. M.H.P. Hulsbosch was secretaris. 

Samenstelling Commissie van Beroep 
Mr.dr. A.J.E. Havermans (voorzitter); mw.mr. V.N.M. Korte-van Hemel; mw.mr. 
J.J.M.S. Leijten-de Wijckerslooth en mw.mr. G.M. Metz. Plaatsvervangende leden 

·waren: mw. C.H. Evenhuis-van Essen, H. Hoogenkamp, mw. H. Houben-Sipma en 
L.P.J.M. Frissen. 
Griffier was mw.mr. M.A.C. Prins en plaatsvervangend griffier mr. R. van Duffelen. 
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Samenstelling Financiele Commissie 
J. Vink (voorzitter); mw. J.M. vanDuin-Vossen R. van Zwol. 

Samenstelling Commissie Buitenland 
Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst (voorzitter); dr. J.P.R.M. van Laarhoven, vice
voorzitter; de voorzitters en vice-voorzitters van de drie structurele werkgroepen (Europa, 
Veiligheid en Defensie en Internationale Samenwerking). De CDA-Eerste en -Tweede 
Kamerfractie, de CDA-delegatie in het Europees Parlement, het CDJA, het CDA
Vrouwenberaad en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA waren vertegenwoordigd 
door een adviserend lid. Daarnaast traden ook de heer drs. W.G. van Velzen en mw. 

· A.M.A. van Ardenoe-van der Hoeven als adviseurs toe, vanwege hun voorzitterschap van 
de EUCD respectievelijk EVP/EUCD-Vrouwen. De stemhebbende leden van de Commis
sie, naast de genoemde voorzitter en vice-voorzitter, waren in 1997 mw.mr. G.M.M. 
Blokdijk-Hauwert, dr. L. Doorn, dhr. A.B.M. Frinking, drs. H.C. van der Kwast, 
prof.dr. L.B.M. Mennes, dr. H.A.C.M. Notenboom, drs. J.J.M. Penders, mr. P.W.L. 
Russen, drs. W.K.N. Schmelzer en drs. C. van Vliet. 

Bestuur Eduardo Freistichting 
Op 31 december 1997 bestond het bestuur van de Eduardo Frei Stichting uit de volgende 
personen: 
Drs. W.K.N. Schmelzer (voorzitter); dr. W.H. Welling, vice-voorzitter en penningmees
ter; drs. J.W. Wiggers, secretaris; dr. L. Doorn; drs. C.P. van Dijk; mr. J.J.A.M. van 
Gennip; mr. J.A.M.L. Houben; dr. J.P.R.M. van Laarhoven; mw. C. Mooij-Houweling; 
drs. J.J.M. Penders; mw. drs. K.M.H. Peijs; dhr. D. Tinholt; drs. M.J.M. Verhagen en 
drs. A. Vroon. 

Samenstelling bestuur Basisgroep Sociale Zekerheid 
Arend Jansen (voorzitter); Gertjan Barreman (secretaris); Remy Janssens (penningmees

. ter); mw. M. Lo Fong Wong; Rinze Douma; Renny van Delden en Wilma Engelen-de 
Waard. Adviserende leden: Nico van Jaarsveld en Louis Flapper. 

Samenstelling bestuur ICB 
D. Ran.:ittl (voorzitter); Mw. I. Chitaroe; J.D.W. Eerbeek; K.L.R. Ho Ten Soeng; 
N.H.M. van Jaarsveld; A.A. Lutter; N. van Mourik; M. Moussane; Mw. M.C. Mertens
Slingeland; J.I. Morales Belmar; F.A.W. Niamut; S.J.L. Nieuwsma; P.M. Spierings 
(secretaris) 

Werkgroep Grote Steden 
Mevrouw G.R. Kroskinsky-de Keulenaar (voorzitter); er zijn geen aanvullende gegevens 
ontvangen. 
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Werkgroep Ouderenbeleid 
Mw. M.A.H. Andela-Baur; drs. C. Bremmer; mw. A. Brandenburg-Vogelzang; mw. A. 
Doelman-Pel; drs. M. Kastelein; dr. R.J.H. Kruizinga; ir. P.C. de Jong; A.A. de Leeuw; 
mw. J. van Leeuwen; mw.mr. P.C. Lodders-Elfferich; drs. J. J. Luijten; mw. J. van der 
Mei-Zilverentant; mw. M.E.Ch.E. Nagel-Comelissen; drs. L.J.J. van Nistelrooy; Rh. 
van den Oever; mr. B. Pronk; mw. J. Punt-van Osnabrugge; J.D. Rikkert; mw. H.C.J. 
vanSon-van Beek en mw. A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg. 

Ouderenplatform 
Drs. M. Abma; C.A. Bastiaanssen; B.F. Bohré; mw. L.W.D. Geluk-Poortvliet; mw. 
M.C. Greweldinger-Beudeker; H. de Jong; J. Klooster; J.F. Krijnsen; mw. J.J.H. van 
der Kooij-Feenstra; ir. G.W. van Logtenstijn; G. Neutel; C. Nooij; mw. C.H. Reitsma
van Spanje; H. van Rhee; A.J. Tukker; mw. E. Verheijen-Loeff; mw. A.A.M. Willemse
van der Ploeg; J. Zuurbier en mw.drs. L.T. Holtkamp-van Es 

. Werkgroep Zorg 
Drs. J.C. Vreugdenhil (voorzitter); drs. L. van Nistelrooij; drs. J.J.A.H. Klein Ereteler 
en mw. A.A. Kiesenberg 

CDA-Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid 
Drs. J. Oostlander; A.L. Ruitenbeek (secretaris); A. Keijzer (2e secretaris) en J. Janssen 
(penningmeester). 

Werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek 
J. Penders (voorzitter); A. Schoep (vice-voorzitter); mw.dr. J.G.M. Assen; dr. D. 
Boonstra; L. Bikker; drs. D.J. Buddingh; mr. J.J.A.M. van Gennip; mr.drs. J.A. de 
Groot; prof.dr. H. de Haan; drs. J.S.J. Hillen; dr. C. Klop; drs. T.H.M. van Kooten; E. 
van Meeuwen; mw. K. van Nieuwenhuijzen-Bovée; drs. H. Schripsema; drs. J.W. 
Wiggers (secretaris) en drs. F. Fennema (medewerker). 

Redactieraad 
Mr.drs. E.C.M. Wagernakers (voorzitter); drs. M. Meijer (wnd.secretaris), mw.drs. 
R.A. Meines-Westra (plv. secretaris); drs. H. Glimmerveen; mr. S.J. Hartkamp; dr. C.J . 

. Klop; E.J. Mathies; mr. B.M.J. Pauw; J.J. Schipper en mw.drs. H.J. v.d. Streek. 

Commissie van Verdiensten 
Mw. Y. de Grood; mr. A. Elzinga; A. Hoefkes; A.H. Koster en drs. G.H. Groenendijk. 

Programcommissie 
Mw. mr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter); drs. P.L.B.A. vari Geel (vice-voorzitter); 
mr. J.J.A.M. van Gennip (secretaris/rapporteur); mw. prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc; 
L. Bikker; drs. S. Buijs; mr. J.P.H. Donner; mw. A.A.E. Goijert; drs. M. Hulsegge; 
mr. K.L.R. Ho Ten Soeng; ir. J.T.G.M. Kooien; mw. M. van den Muijsenbergh-Geurts; 
mw. G.R. Peetoom; prof.dr. H.A.A. Verbon; drs. J.H. de Vries (tot 1 april 1997) 
mr. drs. J.C. de Jager (vanaf 1 april 1997) 

81 



Vaste adviseurs waren: 
prof.mr. F.H.J.J. Andriessen mr. E.J. Rongen; drs. E. Heerma (tot 25 maart 1997); mr. 
J.G. de Hoop Scheffer (vanaf 25 maart 1997); J.J.M. Reigers; prof.dr. E.M.H. Hirsch 

. Ballin 

De Programcommissie werd bijgestaan door de rapporteurs: 
mr.dr. J.P. Balkenende (tevens vice-secretaris van de commissie); drs. Th.B.F.M. 
Brinkel, dr. W.B.H.J. van de Donk; mw. drs. M.P.C. GadeHa-Van Gils; drs. M. Jaasen; 
dr. C.J. Klop; drs. T.A. Krijger. 
Voor de organisatorische ondersteuning was drs. J.W. Wiggers verantwoordelijk. De 
redactie werd verzorgd door drs. Th.B.F.M. Brinkel en drs. T.A. Krijger. 

Commissie Leidraad gemeenteprogram 
B.J. van Bochove; drs.ing. P.F.C.W. van der Broeck; H.M.A. Creemers-Teuwen; dr. 
A.H. Flierman; drs. J.J. Groen; R.M. Karg; J.K. Klooster; G.R. Kraskinski-de Keule
naar; dr. W. Kuiper; drs. J. Kuit (secretaris); drs. T.W. Rietkerk; H.J.M. Schellekens; 
drs. P.W. Tetteroo (secretaris); J.J. Tiemersma; Drs. C.J.G.M. de Vet (voorzitter); drs. 
J. Wienen; G.T. Willemsma; M.J.A. van der Hoeven (adviserend lid) en mr. L.J. 
Klaassen (adviserend lid) . 

. Bestuur Wetenschappelijk Instituut 
De heer prof.drs. R.F.M. Lubbers (voorzitter); mr. W. Aantjes; drs. C.J. Bakker 
(penningmeester); drs. B. Beumer; Mw. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert; H.A. de Boer; 
drs. H. Borstlap; Mw. dr.ir. R. Janssen-van Rosmalen; dr. J.P.R.M. van Laarhoven; 
Mw. mr. J.G.B.E. de Ruiter-Been (vice-voorzitter); prof.dr. H.M. Vroom en mr. 
J.J.A.M. van Gennip. 

Samenstelling Curatorium Steenkampinstituut 
Op 31 december 1997 bestond het Curatorium uit de volgende personen: 
drs. H. Borstlap (voorzitter); drs. H. Kaiser, vice-voorzitter; Mw. drs. J.P.M. Lazeroms, 
penningmeester; drs. B. Beumer, namens het Wetenschappelijk Instituut; Mw. drs. 
M.C.J. Bongers-Huizer, namens het CDA V; Mw. I.R. Chitaroe, namens het ICB; 
prof.dr. P.A. van Gennip; Mw. C. Mooij-Houweling; H.H.L.M. Pröpper, namens de 
Bestuurdersvereniging; A. Smit, namens het CDJA; Mw. dr. M.W.H. Steeroers-van 
Winkoop; H.L. Tiesinga, namens het Dagelijks Bestuur van het CDA; Mw. drs. J.C. 
Vreugdenhit en H. Zomer. 
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Samenstelling Dagelijks Bestuur CDJA 
Stemhebbende leden: Teusjan Vlot (voorzitter); Ciel Meewis vice-voorzitter; Rutger-Jan 
Hebben penningmeester; Anton Ederveen; Jeroen de Graaf; Miljam v.d. Ham en Martine 
Visser. 
Adviserende leden: Eline de Boo-de Wilde secretaris. 

Samenstelling Algemeen Bestuur CDJA 
stemhebbende: Agnes Mulder; Lise van Haaren; Maartje van de Wilt-plaatsvervanger 
Martine Deetman-rechtstreeks; Anne Miehels v. Kessenich-plaatsvervanger; Anke Hilse 
van de Zee Groningen; Johan Sijtzema Groningen (plv); Marc Jager Groningen (plv); 
Baukelien van de Werff Friesland; Duncan Offenberg Friesland (plv); Arjan Ballast 
Drenthe; Jan Hutten Overijssel; Ayfer Koe Overijssel (plv); vacature Flevoland; Wilfried 
Toeter Gf'lderland; Dinand Tinholt Gelderland (plv); Friso Fennema Gelderland (plv) 
Rienk van Marle Gelderland(plv) Bert van de Bovenkamp Utrecht; Gerben Karssenberg 
N-Holland; Henk Jan Lamroers N-Holland (plv); Ciska Dijkman Dulkes N-Holland (plv) 
Ferry Bieyenberg Z-Holland; Karen Duys (plv); Anne Bosman Z-Holland (plv); Maarten 
Jansen Z-Holland (plv); Leon Verlinde Zeeland; Debbie van Griensven N-Brabant Patriek 
Jongmans (wnd) N-Brabant (plv); Nicolette Bos Limburg; Roei Schreurders Limburg 
(plv); Marc Houppermans Limburg (plv) 
Adviserende leden: Eline de Boo-de Wilde secretaris; Rien Fraanje persvoorlichter; H.L. 
Tiesinga 

Dagelijks Bestuur van het Vrouwenberaad: 
Ans Willemse-van der Ploeg, plaatsvervangend voorzitter; Jet Weigand-Timmer 
secretaris, penningmeester; Anne Marie van Zeggeren-Verdugt voorzitter Sectie 
Buitenland; Maijo Bongers-Huizervoorzitter Sectie Vorming; Trudie Souren-van de 
Geijn voorzitter Sectie Pers en Publiciteit; Cobi Post-van Muiswinkel voorzitter Sectie 
Binnenland; Gerrit de Jong adviseur vanuit het fractiebestuur; Marianne van de Griendt
van den Berg ambtelijk secretaris; Jacqueline Dankloff politiek medewerker. 

Landelijk Restuur bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en elf vertegen
woordigers van de provinciale besturen te weten: 
Ans VIietstra-van Goor Groningen; Janny Belkerna-Brouwer Friesland; Willemien van 
Dommelen-Logtmeijer Drenthe; Dite Husselman-Oosterom Overijssel; Clémence Ross
van Dorp Gelderland; Joke Verboom-Oussoren Utrecht; Ella Schipper-Vollebregt Zuid
Holland; Cobi Post-van Muiswinkel Noord-Holland; Elvira Bros-Rensen Zeeland; 
Mariëtte Mittendorf Noord-Brabant; Ellie Wijman-Loots Limburg 
De provincie Flevoland was helaas niet in de gelegenheid iemand af te vaardigen naar het 
Landelijk Bestuur. 
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Bestnu!' Tiestuurdersvereniging (de namen van de nieuwe bestuursleden zijn gecursi
veerd): 
Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag (voorzitter); Mr. W.J. Hoobroeckx, 
burgemeester van Heemskerk (vice-voorzitter, tevens adviserend lid namens de vereniging 
van het partijbestuur); Mr. C.J.M. Aarts-Engbers, fractievoorzitter in Tilburg (bestuurlijk 
secretaris); G. de Vries-Leggedoor, statenlid in Drenthe (penningmeester); Drs. A.D. van 
den Bergh, burgemeester van Diepenveen; J .H. van Dijk-Theunissen, wethouder in 
Beesel; J. Dijkema-Reinders, statenlid in Friesland; K.B. Dijkstra, burgemeester van 
Grootegast; W.G. Faber, fractievoorzitter in Almere; A.G.J. Strien, statenlid in Utrecht; 
A. Vogelaar, oud-burgemeester van Bruinisse; Ph.H. Vonk, secretaris van de gemeente 
Ter Aar en L.M. Wapenaar-Zuur, raadslid in Tiel. 

Fonds Wetenschappelijk Instituut 
P.H. van Zeil (voorzitter; namens het Schaepmanfonds); drs. G. Goedhart (namens het 
Lomanfonds); A.J. Vermaat (namens het WI); mw. G.W. van Montfrans-Hartman 

, (vertegenwoordiger PB van het CDA) en mr.drs. L. Jongsma (namens het Kuyperfonds). 

Steenkampfonds 
Dr. J.E. Andriessen (voorzitter); drs. F.A.A. Stapels (penningmeester); drs. W.J. 
Deetmt~n: mr. J.J.A.M. van Gennip; drs. G.H. Groenendijk; H. Horlings; mw. J.G. 
Kraaijeveld-Wouters; drs. A. Vroon; drs. E. Wermuth en mw.drs. J. Lazeroms (advi
seur). 
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