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3. Jaarverslagen 1999 

I. BESTUURLIJKE ZAKEN 

Partijbestuur 
De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, conform artikel 60 van 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. 

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 leden van het Partijbestuur onder andere vanuit de afdelingen ontvangen naar voren 
worden gebracht. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer 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 (dhr. Van 
Leeuwen tot mei en dhr. Braks vanaf mei) en! of mw. Maij-Weggen mee. 
Ook is er regelmatig tijd uitgetrokken om nader van gedachten te wisselen over een actueel 
politiek thema zoals bijvoorbeeld het Belastingplan, medisch-ethische zaken en de 
Defensienota. Hierbij waren de woordvoerders vanuit de Tweede Kamerfractie aanwezig. 

Verkiezingen 
In hetjaar 1999 vinden drie verkiezingen plaats. Voor de Provinciale Staten, het Europees 
Parlement en de Eerste Kamer. 
Ten behoeve van de kandidaatstelling voor Europees Parlement en Eerste Kamer is een tweetal 
vertrouwenscommissies ingesteld onder leiding van respectievelijk baron Van Voorst tot 
Voorst en mevrouw De Graaff-Nauta met de opdracht een selectie te maken van mogelijke 
nieuwe kandidaten op grond van de door het Partijbestuur vastgestelde profielschets. 
De advieskandidatenlijst voor de verkiezing van het Europees Parlement is in het najaar van 
1998 vastgesteld door zowel het Partijbestuur als het versterkt Partijbestuur. Vervolgens is 
deze advieskandidatenlijst ter stemming voorgelegd aan de gemeentelijke afdelingen. De 
advieskandidatenlijst voor de Eerste Kamer is in eerste lezing in januari aan de orde 
geweest in het Partijbestuur en in tweede lezing in februari. Zoals gebruikelijk zijn hierbij 
vertegenwoordigers vanuit de Provinciale Statenfracties aanwezig geweest. 

Jaarthema 
Op initiatief van partijvoorzitter Marnix van Rij is het jaar 1999 uitgeroepen tot het "Jaar 
van de veiligheid". Door het Partijbestuur is een commissie ingesteld onder leiding van 
vice-voorzitter mw. Kerkhof-Mos die een concept-resolutie heeft voorbereid voor de 
Najaarspartij raad. 
Meer over het jaarthema veiligheid kunt u lezen bij het aparte jaarverslag daarover. 
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Naast de politieke actualiteit en voorbereiding van program en kandidatenlijst voor de 
verschillende verkiezingen zijn in het Partijbestuur onder meer ook de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: 

• Door het Partijbestuur is dhr. Bremmer benoemd tot campagnecoördinator. Ter 
voorbereiding van de campagneorganisatie is een actieplan voor landelijke 
ondersteuning in het Partijbestuur vastgesteld. 

• Om uitvoering te geven aan de uitspraken van de Najaarspartijraad is de Commissie 
lanssen ingesteld om een voorstel te presenteren m.b.t. partijontwikkeling; en de 
Commissie Houben m.b.t. staatkundige vernieuwing. De resultaten van deze 
commissies zijn begin 2000 naar de gemeentelijke afdelingen verzonden. 

• De benoeming van Meindert Stolk tot directeur van het Partijbureau, Joep Mourits tot 
directeur Communicatie en van Alex Krijger tot Hoofd Politiek Bestuur. 

Dagelijks Bestuur 
Krachtens artikel62 van de partijstatuten heeft het Dagelijks Bestuur vooral tot taak: 

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 
Partijbestuursbijeenkomsten en de politieke actualiteit. Ook is in het DB uitvoerig van 
gedachten gewisseld over de voortgang van de campagne en de kandidaatstellingen. 

Het Dagelijks Bestuur staat vanaf februari onder leiding van partijvoorzitter Marnix van Rij. 
Ook in 1999 voert het Dagelijks Bestuur regelmatig gesprekken met delegaties van andere, 
vaak geestverwante organisaties, van kerkgenootschappen, alsook met afvaardigingen van 
gelieerde organisaties en partijcommissies uit eigen kring. 

Partijraad I Congres 
Het V erkiezingscongres in het kader van de Statenverkiezingen vindt plaats op zaterdag 27 
februari in sportcomplex "de Vechtsebanen" in Utrecht. Omdat dit de laatste 
campagnezaterdag was voor de Statenverkiezingen is ervoor gekozen het Congres aan het eind 
van de middag te laten beginnen. Door het Congres, dat vrijwel geheel in het teken van de 
Provinciale Statenverkiezingen staat, wordt Marnix van Rij officieel verkozen tot voorzitter 
vanhet CDA. 

De reguliere voorjaarspartijraad vindt plaats op 5 juni in Enschede. Naast de gebruikelijke 
huishoudelijke zaken (waaronder de jaarrekeningen en de jaarverslagen) staat deze Partijraad 
grotendeels in het teken van de komende verkiezingen van het Europees Parlement. Door de 
Partijraad wordt Conny Kerkhof-Mos verkozen tot eerste vice-voorzitter. Zij volgt daarmee 
Tineke Lodders-Elfferich op. Rein-Jan Hoekstra wordt verkozen tot voorzitter van het 
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Wetenschappelijk Instituut. Onder leiding van Jos Van Gennip vindt een debat plaats over het 
thema "Europa als gemeenschap van waarden" met als deelthema's: een veilig Europa, een 
sociaal Europa en een solide en fraudevrij Europa. De Partijraad werd afgesloten met een 
toespraak van lijsttrekker Ranja Maij-Weggen. 

De Najaarspartijraad vindt plaats op zaterdag 6 november in theater 'De Lievekamp" in Oss. 
In het huishoudelijk deel wordt onder andere afscheid genomen van partijpenningmeester 
Vroon. Na het huishoudelijk deel vindt een bijeenkomst plaats over de kansen en keuzes van 
de voortgaande informatie- en communicatietechnologie. Voor het middagprogramma staat een 
drietal deelsessies op het programma: over het Centrum voor politiek, religie en zingeving; 
over grensoverschrijdende samenwerking en over vrijwilligerswerk als cement van de 
samenleving. In het plenaire politieke gedeelte worden onder meer de resolutie over 
veiligheidsontwikkeling en een resolutie over de partijcultuur aangenomen. De Partijraad wordt 
afgesloten met een speech van partijvoorzitter Marnix van Rij. 

Royementscommissie 
De Royementscommissie is belast met de beslissing over het in behandeling nemen van een 
voordracht tot ontzetting uit het lidmaatschap, oordeelsvorming terzake van die voordracht en 
kennisgeving van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur c.q het bestuur van de 
Provinciale Afdeling. 

In 1999 zijn er een tweetal voordrachten tot ontzetting uit het lidmaatschap ingediend en door 
de commissie in behandeling genomen. De beslissingen zijn door het desbetreffende bestuur 
gefiatteerd. De voorzitter van de royementscommissie is mevr. D.Y.W. de Graaff-Nauta. 
Overige leden waren D.H.A. van Hemmen en drs. J.B. Waayer en de plaatsvervangende leden 
waren: mw. G.M.P. Cornelissen, drs. H. Eversdijk, en mr.J.G.H. Krajenbrink. Het 
secretariaat was tot 1 september 1999 in handen van mr.drs. R.A.J. Steenvoorde. Van 1 
september 1999 tot 15 oktober 1999 heeft drs. P.M. Spierings het secretariaat waargenomen. 
Op 15 oktober is mr. J.T.P. Verberne hem opgevolgd. 

Toetsingscommissie 
Ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling of een zodanige belasting van de 
betrokken persoon, is aan de Toetsingscommissie 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 1999 voornamelijk de 
beoordeling van kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese 
verkiezingen. Op 6 november 1999 heeft de Toetsingscommissie bestaande uit, de heer J. 
Vos (voorzitter) en overige leden: dr. J. Tegelaar, mw. B.F. Bos-Beernink. Mr. R.A. 
Fibbe, dr. G.J. van der Top, dhr. J.A.M. Vos, mw. M.E.B. de Goey-Smulders, K. Jonker, 
C. de Kruyf, drs. H. Schripsema., de fakkel overgedragen aan een nieuw samengestelde 
Toetsingscommissie bestaande uit mw. drs. A.C. Grol-Overling (voorzitter), dhr.drs. W. 
Th. Thuis, dhr. dr. P.D. van Loo en dhr. J. van Noord. Het secretariaat wordt vanaf 15 
oktober gevoerd door mr. J.T.P. Verberne die mr.drs. R.A.J. Steenvoorde heeft 
opgevolgd. 
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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 de daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. 

De Commissie heeft in 1999 een uitspraak gedaan. De Commissie van Beroep telde in 199 
llleden. De voorzitter was mr.dr. A.J.E. Havermans. De leden waren: mr. J. de Goede 
(plaatsvervangend voorzitter), mw. mr. G.M. Metz, mw.mr. V.N.M. Korte-Hemel, 
mw.mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, mw.mr. J.J.M.S. Leijten de Wijckerslooth. De 
griffier was mw.mr. M.A.C Prins. Als plaatsvervangende leden traden op: mw. H.G.P.M. 
Houben-Sipman, mw. C.H. Evenhuis-van Essen, mr. Horstman, dhr. F. Wilms en als 
plaatsvervangend griffier mr. R. van Duffel en. 

Financiële Commissie 
Ook dit jaar kwam de Commissie tweemaal in zitting bijeen; in het voorjaar teneinde de 
jaarrekening 1998 te bespreken, en in het najaar om zich te buigen over de begrotingen voor 
het volgende jaar. Over haar werkzaamheden rapporteert de Commissie ook aan de 
Partijraad. In 1999 kende de Commissie de volgende samenstelling: mw. Van Duin-Vos, 
dhrn. Van Zwol, Vroon (Partijpenningmeester) en Vink (voorzitter). Ambtelijke 
ondersteuning werd verzorgd door bureaudirecteur Gert Groenendijk en na diens vertrek 
door interim-directeur J ohn Luijten. 
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11. JAARVERSLAG COMMISSIE BUITENLAND 

Onder voorzitterschap van de heer mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst vergaderde de 
Commissie Buitenland in 1999 zeven maal. Door onvoorziene omstandigheden werd drie 
maal besloten de vergadering geen doorgang te laten vinden. 

De werkzaamheden van de Commissie Buitenland bouwden voort op de evaluatie van de 
afgelopen jaren. In 1996 werd de missie en taakstelling van de commissie Buitenland 
opnieuw geformuleerd. Het nieuwe streven was gericht op de volgende kernwoorden: 
extraverte koers, krachtige uitstraling van de eigen boodschap, nadrukkelijk betrekken van 
kamerleden, leden van het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur en meer externe 
activiteiten. De veranderingen werden ingegeven door de oppositierol van het CDA. Deze 
rol dwong tot een nadrukkelijker profilering op eigen punten in een periode dat media, 
wetenschap en ambtenaren zich niet meer automatisch op de CDA-beleidsvoornemens 
richtten. Een krachtiger accent op het uitdragen van de boodschap - en daaraan voorafgaand 
uiteraard de dialoog over de inhoud van die boodschap - bleek nodig. Hierin ligt een 
toegevoegde waarde voor de Commissie Buitenland en de werkgroepen. De functie van de 
Commissie Buitenland met haar werkgroepen kan omschreven worden als 
klankbord/adviesorgaan voor de diverse gremia in de partij; de fracties van Tweede Kamer, 
Eerste Kamer en Europees Parlement, maar ook Partijbestuur en Dagelijks Bestuur. Dit 
veronderstelt een flexibele inzet qua onderwerpen. De rol van de Commissie is er 
voornamelijk een van het leggen van dwarsverbanden, hetzij tussen werkgroepen onderling, 
hetzij tussen buitenlandse en binnenlandse aspecten van beleid. 

Tijdens de vergaderingen van de Commissie Buitenland werd steeds stil gestaan bij de 
actuele buitenlandse politieke ontwikkelingen. 
Zo werd herhaaldelijk uitvoerig van gedachten gewisseld over de Agenda 2000, en de 
gevolgen daarvan voor de financiën en de structuur van de Europese Unie. De toenemende 
discussie over de institutionele hervorming van de Unie, zeker in het licht van de op handen 
zijnde uitbreiding met landen uit Midden Europa doet zich ook in Nederland gelden. 

In het begin van het jaar werd de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen van het EVP
verkiezingsprogramma. Een commissie onder voorzitterschap van vice-voorzitter dr. 
J.P.R.M. van Laarhoven en met inhoudelijke ondersteuning van drs. Th. Brinkel van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA bereidde de amendementen op het concept
verkiezingsprogramma voor. Tijdens het EVP-Congres, dat in februari 1999 te Brussel 
plaatsvond, werd het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. 
Daarnaast discussieerde de Commissie regelmatig over de voorbereidingen van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement, welke op 10 juni 1999 plaatsvonden. In het 
kader van deze verkiezingen heeft de werkgroep Europa het boekje "Europa, Eureka" 
uitgegeven. Deze publicatie probeert antwoorden te geven op actuele Europese 
vraagstukken. Op kernachtige wijze wordt aandacht besteed aan de weg die volgens het 
CDA moet worden ingeslagen en problemen waar we tegenaan lopen. 

In 1999 verscheen de notitie van de werkgroep Veiligheid en Defensie, "Veiligheid op 
Europese Koers" . Voor deze notitie zijn drie aanleidingen: de aankondiging van een nieuwe 
Nederlandse Defensienota, voorafgegaan door de Hoofdlijnennotitie; de grote publieke 
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aandacht voor de Europese Unie en de recente politieke en militaire initiatieven van 
Europese landen om een veiligheidsbeleid van de Europese Unie dichterbij te brengen. Ook 
deze notitie werd als publicatie breed verspreid. In juni werd n.a.v. deze en twee eerdere 
publicaties van de werkgroep een conferentie "Integraal Veiligheidsbeleid in Nederland en 
Europa" georganiseerd 

Specifieke aandacht ging ook in 1999 uit naar de Europese partijvorming, specifiek de 
ontwikkelingen in de EVP. Met de discussie over de aanvraag van het EVP lidmaatschap 
van Forza Italia herneemt zich een discussie over de uitgangspunten van de EVP, zoals 
verwoord in het beginselprogramma van Athene. 

Uiteraard besteedde de commissie ook de nodige aandacht aan andere actueel politieke 
onderwerpen zoals de ontwikkelingen op de Balkan; de situatie in Indonesië; 
crisisbeheersing en vredesoperaties; de uitbreiding van de NAVO; de Hoofdlijnennotitie en 
de Defensienota; gemeenschappelijk Europees asielbeleid; gemeenschappelijk Europees 
Veiligheid- en Defensiebeleid; het voorzitterschap en de samenstelling van de Europese 
Commissie; globalisering; de toekomst van Ontwikkelingssamenwerking; de WTO en 
grensoverschrijdende samenwerking. 

Naast genoemde thematieken dient de Commissie herhaaldelijk als klankbord voor de Eerste 
en Tweede Kamerfractie en de CDA-delegatie in het Europees Parlement bij de 
voorbereiding van bijdragen voor begrotingsdebatten en anderszins. 

De Commissie Buitenland was in 1999 als volgt samengesteld: 
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (voorzitter) 
dr. J.P.R.M. van Laarhoven (vice voorzitter) 
drs. J.W. Wiggers (secretaris) tot 16 april1999 

leden: 
drs. P. Bukman (vanaf 10 juni 1999) 
dr. L. Doorn (tot 10 juni 1999) 
A.B.M. Frinking 
drs. H.C. van der Kwast (tot maart 1999) 
prof.dr. L.B.M. Mennes 
dr. H.A.C.M. Notenboom 
drs. J .J .M. Penders 
mr. P.W.L. Russell 
drs. W.K.N. Schmelzer 
prof.mr. P.J. Teunissen 
drs. A.M. van der Togt (vanaf 27 april 1999) 
drs. C.C.J. Veldkamp (vanaf25 mei 1999) 
drs. C. van Vliet 

adviseurs: 
mw. A.M.A. van Ardenne-v.d. Hoeven 
drs. M. Verhagen 
mr. J.J.A.M. van Gennip 
mr. J. G. de Hoop Scheffer 
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ing. W. de Kok (CDJA) 
mw. M.J.J. Roosen-van Pelt (CDAV) 
mw. J.R.H. Maij-Weggen 
drs. W.G. van Velzen 

Vanuit het CDA-bureau: 
Mw.drs. J.J. Dankloff 

De Commissie Buitenland van het CDA wordt ondersteund door drie werkgroepen: de 
werkgroep Europa, de werkgroep Veiligheid en Defensie en de werkgroep Internationale 
Samenwerking. De werkgroepen bestaan uit circa 25 personen (leden en adviseurs). 

VVerkgroepEuropa 
De werkgroep heeft in 1999 nadrukkelijk aandacht besteed aan de uitbreiding van de 
Europese Unie, gemeenschappelijk asielbeleid; de op handen zijnde IGC; de institutionele 
hervormingen en uiteraard de verkiezingen van het Europees Parlement. T.b.v. deze 
verkiezingen heeft de werkgroep een boekje "Europa Eureka" gepubliceerd. Deze publicatie 
probeert op kernachtige wijze antwoorden te geven op actuele Europese vraagstukken. 
Daarnaast zette de ingestelde subwerkgroep voor de totstandkoming en amendering van het 
EVP-Verkiezingsprogramma, haar werkzaamheden voort. Tevens heeft de werkgroep de 
Nederlandse samenvatting van dit verkiezingsprogramma verzorgd. 

Aparte aandacht vereiste ook dit jaar de samenwerking met de diverse comrmss1es 
Buitenland/Europa in de Kamerkringen en Provinciale Afdelingen van het CDA. In dit kader 
vond in februari 1999 een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de commissies 
Buitenland/Europa van de KK/PA samen met de werkgroep Europa. De bijeenkomst, 
gehouden in de Tweede Kamer, had als onderwerp 'de grensoverschrijdende samenwerking'. 
Binnen Europa verandert er veel. De grensoverschrijdende problemen van de Europese 
integratie worden nogal eens onderbelicht en/of onderschat. In de bijeenkomst zijn de 
specifieke grensoverschrijdende problemen geïnventariseerd. Op de partijraad van 6 
november is er een deelsessie gewijd aan de grensoverschrijdende samenwerking en de 
beperkingen. Hier zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 
Uiteraard besteedde de werkgroep ook de nodige aandacht aan andere actueel politieke 
onderwerpen zoals gemeenschappelijk Europees Veiligheid- en Defensiebeleid; de WTO; 
Kosovo; handelspolitiek en het stabiliteitspact. 

Naast genoemde thematieken heeft de werkgroep herhaaldelijk als klankbord gefungeerd 
voor de Eerste en Tweede Kamerfractie en de CDA delegatie in het Europees Parlement bij 
de voorbereiding van bijdragen voor begrotingsdebatten en anderszins. 

De werkgroep Europa vergaderde in 1999 zes maal onder voorzitterschap van mr. P.W.L. 
Russen. Vice-voorzitter van de werkgroep Europa was drs. J.J.M. Penders. Het secretariaat 
was in handen van mw. drs. J.J. Dankloff. 
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Werkgroep Veiligheid en Defensie 
In de eerste helft van 1999 is de aandacht van de werkgroep Veiligheid en Defensie vooral 
gericht geweest op de notitie 'Veiligheid op Europese koers', waarin wordt nagegaan in 
hoeverre het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid meer in een Europees kader zou 
moeten worden geplaatst. Aansluitend bij de notities 'Veiligheid kent geen grenzen' en 
'Integrale veiligheid vereist bundeling van krachten' wil de werkgroep in de notitie 'Veiligheid 
op Europese Koers' ook vraagstukken van de interne veiligheid van de Europese Unie aan de 
orde stellen. In het bijzonder wordt op een zestal thema's op het gebied van de veiligheid van 
de EU ingegaan, te weten: Crisisbeheersing, conflictpreventie, grensbewaking, Europese 
'binnenlandse' veiligheid, defensie-industriepolitiek, en verdediging tegen agressie. Hoewel de 
nadruk ligt op het externe veiligheidsbeleid en de taken van de Nederlandse krijgsmacht wordt 
in deze notitie ook ingegaan op de taken van andere Nederlandse veiligheidsorganisaties. 

Naar aanleiding van deze drie publicaties is in juni een conferentie "Integraal 
Veiligheidsbeleid in Nederland en Europa" georganiseerd. Doelstelling van de conferentie 
was het toetsen van de voorstellen van de Hoofdlijnennotitie aan de voorgestelde 
beleidscriteria neergelegd in drie notities van het CDA. 

In het najaar van 1999 heeft de werkgroep zich nadrukkelijk beziggehouden met het NAVO 
Strategisch concept en de Defensienota en de CDA reactie, de notitie "De Krijgsmacht, 
inzetbaar voor de 21e eeuw", hierop. 

Onder voorzitterschap van prof.mr. P.J. Teunissen vergaderde de werkgroep Veiligheid en Defensie 
zes maal in 1999. Vice-voorzitter is de heer C. van Vliet. Het secretariaat van de werkgroep was in 
handen van drs. J.J. Dankloff 

Werkgroep Internationale Samenwerking 
Naast de actuele politieke onderwerpen m.b.t. Internationale Samenwerking (zoals b.v. de 
begrotingsbehandeling, inbreng en bijdrage OS-debatten) heeft de werkgroep zich 
beziggehouden met de MAl (Multilateral Agreement on Investments); Globalisering; 
Liberalisering; Civil Society; de rol van de particuliere sector; Indonesië; WTO en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Aangezien de werkconferentie Internationale Samenwerking van het najaar 1998 op het 
allerlaatste moment geen doorgang kon vinden, heeft de werkgroep op 23 februari 1999 een 
bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast de leden van de werkgroep en vertegenwoordigers 
van Eerste en Tweede Kamerfractie en Europees Parlement, ook vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties aanwezig 
waren. Onderwerp van deze werkconferentie was de toekomst van Internationale 
samenwerking, waarbij speciale aandacht geschonken werd aan de plannen van minister 
Herfkens om het aantal landen waarmee een bilaterale ontwikkelingsrelatie wordt 
onderhouden te beperken. 
Deze nieuwe plannen van Minister Herfkens hebben de werkzaamheden van de werkgroep 
voor de rest van 1999 bepaald. De notitie van mw. A.A.M. van Ardenne-van der Hoeven 
"Horizon 2000+, van ownership naar Partnership" een reactie op de landenkeuze van 
Herfkens, is uitgebreid besproken. Veel discussie heeft plaatsgevonden over de beperking en 
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de criteria waaraan deze landen moeten voldoen om voor bilaterale hulp in aanmerking te 
komen. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het organiseren van een conferentiecyclus 
"Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw". Voor de organisatie van deze cyclus is 
samenwerking gezocht met de Eduardo Prei Stichting (EPS). De startconferentie werd 
gehouden op 10 december 1999 in Den Haag. In 2000 zullen nog een drietal conferenties 
worden gehouden, met als uiteindelijk doel te komen tot een hernieuwde visie op 
Internationale Samenwerking vanuit een christen-democratische gedachte (verdere details 
vindt u bij het jaarverslag van de EPS). 

Onder voorzitterschap van de heer dr. L. Doorn (tot juni 1999) en de heer drs. P. Bukman 
(vanaf juni 1999) vergaderde de werkgroep zes maal. Vice-voorzitter was de heer drs. H.C. 
van der Kwast (tot maart 1999). Het secretariaat werd gevoerd door mw. drs. J.J. Dankloff. 

Het Buitenland secretariaat 
Het Buitenland secretariaat voert het secretariaat van de Commissie Buitenland, van de 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en van de Eduardo Prei Stichting. 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 Prei Stichting, de ondersteuning van CDA
delegaties naar bijeenkomsten e.d. in EVP-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 1999 als volgt: 

Secretaris Buitenland: 
Beleidsmedewerkers: 

drs. J.W. Wiggers (tot 16 april1999) 
drs. J. Kuit (tot 1 augustus 1999) 
Dhr. M.P.C.L.C.M. Mooren (15 augustus- 1 oktober 1999) 
Mw. drs. B.A.H.S. Dinkhuijsen (vanaf 1 november 1999) 
Mw. drs. J .J. Dankloff 

Dhr. S. Kuijten versterkte het secretariaat voor 16 uur in de week (tot 1 
juli 1999) 

Stichting van het CDA voor internationale solidariteit 'Eduardo Frei' 
De CDA-stichting voor Internationale Solidariteit 'Eduardo Prei' (EPS) kon ook in 1999 op 
grond 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 1999 
aanspraak maken op een bedrag van fl. 362.000,-. 

In de loop van 1999 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de Oost-Europa-stichtingen van 
de Nederlandse politieke partijen laten weten dat de subsidieregeling vanaf 1 januari 2000 
voortgezet zal worden door Buitenlandse Zaken. Aangezien hier onduidelijkheden over 
bestonden hebben de Oost - Europastichtingen een gesprek gehad met Buitenlandse Zaken over 
de toekomstige samenwerking. Voor 2000 wordt de huidige subsidieregeling voortgezet 
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waarna een evaluatie zal plaatsvinden om te kijken of er eventueel wijzigingen worden 
aangebracht. 

De projecten die de Eduardo Prei Stichting uitvoert passen binnen het buitenlands beleid van 
het CDA dat, op grond van adviezen ontwikkeld door de Commissie Buitenland, wordt vast
gesteld 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 1999 
heeft de EPS een beroep mogen doen op de kennis en ervaring die bij de gelieerde organisaties 
van het CDA in huis is. Het Steenkampinstituut (scholingsinstituut van het CDA), het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA, het CDA-Vrouwenberaad, de CDA-Bestuurdersver
eniging, het CDJA alsmede leden van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees 
Parlement zijn bij de opzet, invulling en uitvoering van diverse projecten betrokken geweest. 

Dit jaarverslag geeft naast een overzicht van de in 1999 uitgevoerde projecten in Midden- en 
Oosteuropese landen ook een korte uiteenzetting van de conferenties die de EPS - in 
samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) en NCDO - heeft 
georganiseerd over 'Ontwikkeling en religie in internationaal perspectief. 

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 EPS-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 1999 zeven maal in 
vergadering bijeen. 

Het secretariaat van de EPS 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, Bosnië-Herzegovina 
Estland, Hongarije, Kroatië Letland, Litouwen, de Voormalige Joegoslavische Republiek, 
Macedonië, Moldavië Oekraïne Polen, Roemenië, Rusland, Servië en Montenegro, Slovenië, 
Slowakije en Tsjechië. Per project dienen een doelomschrijving, een concept-programma en 
een projectbegroting te worden voorgelegd. Door het EPS-bestuur goedgekeurde en 
uitgevoerde projecten in een begrotingsjaar worden in het daaropvolgende jaar aan een strikte 
controle van de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties onderworpen. 

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 1999 hebben 
plaatsgevonden. Naast deze uitgevoerde projecten organiseerde de EPS in december 1999 een 
bijeenkomst, waarbij het EPS-bestuur en EPS-trainers de samenwerking evalueerden en 
aanbevelingen voor de toekomst formuleerden. Het verslag van deze bijeenkomst is op te 
vragen bij het secretariaat. 
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1. Vormings- en scholingscursussen 
De categorie vormings- en scholingscursussen is in 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 1999 heeft de EFS dergelijke cursussen verzorgd in Bulgarije (4 maal), Oekraïne (4 maal), 
Roemenië (3 maal) en Slowakije (3 maal). Tijdens deze seminars is de zelfwerkzaamheid van 
de cursisten een belangrijk punt. Het gebruik is dat korte inleidingen van EFS-trainers telkens 
worden afgewisseld met praktijkoefeningen voor en door de cursisten. 

2. Conferenties I Congressen 
Conferenties en congressen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
het christen-democratisch gedachtegoed en aan democratisch-bestuurlijke vaardigheden in 
Midden- en Oost-Europa. Het betreft hier activiteiten, die soms in samenwerking met 
solidariteitsstichtingen van zusterpartijen worden georganiseerd. 
In 1999 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 van deze cursusweken waren: 
Economie and social challenges en education and culture. In Polen werden een conferentie 
"Europa" georganiseerd met als doel een verdieping van het christen-democratische 
gedachtegoed over Europa. In Den Haag vond in juni 1999 ook een conferentie plaats voor 
jongeren uit Midden en Oost-Europa met als doel een verdieping van het christen democratisch 
gedachtegoed over Europa. 

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 1999 is er een Sloveenstalige uitgave gerealiseerd over de geschiedenis van de christen
democratie in Slovenië. De titel luidt: " Kristjani za demokracij" (Christians for Democracy) 

4. Regionale projecten 
Regionale projecten dragen een grensoverschrijdend regionaal karakter. De seminars die door 
de EUCD worden georganiseerd, en die veelal in samenwerking met de EFS totstandkomen, 
zijn voorbeelden. 
In 1999 heeft de EFS geen regionale projecten uitgevoerd. 

5. Uitwisselingen 
Voor individuele personen of groepen organiseert de EFS een studiebezoek aan Nederland. 
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. 
In 1999 hebben er geen uitwisselingen plaatsgevonden. 
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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 beeld 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 1999 heeft de EFS geen oriëntatie bezoeken gebracht. 

Conferentieserie 'Ontwikkeling en religie' 
De afgelopen jaren heeft de EFS met steun van de Nationale Commissie voor Internationale 
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO; voorheen: NCO) diverse conferenties in 
Nederland georganiseerd. In 1998 is gestart met een serie van vier bijeenkomsten (waarvan er 
twee in 1998 plaatsvonden) over 'Ontwikkeling en religie'. 
Op 19 juni 1999 vond de derde conferentie in deze serie plaats, getiteld 'Oosterse orthodoxie: 
kerk, staat, samenleving en ontwikkeling'. Conferentievoorzitter was dhr. W.K.N. Schmelzer 
(voorzitter Eduardo Prei Stichting). Dr. B.J. Groen (Instituut voor oosters Christendom aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen) en drs. W.G. van Velzen (vice-voorzitter Europese 
Volkspartij, lid Europees Parlement, voorzitter International Board van het Robert Schuman 
Instituut te Hongarije) verzorgden de hoofdinleidingen. 
Op 16 oktober 1999 vond de laatste bijeenkomst in deze serie plaats. Deze slotconferentie 
stond in het teken van "Islam en ontwikkeling: moskee, staat, politiek, en samenleving in 
nationaal en internationaal perspectief. " Hoofdinleider was prof. Dr. A Wessels (hoogleraar 
Fenomologie van de niet -christelijke religies, in het bijzonder de Islam aan de Vrije 
Universiteit). 

Verder is de EFS gestart met een nieuwe conferentiereeks van vier, met als thema 
Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw. De start conferentie was 10 december 1999, met 
als hoofdinleider prof. drs. R.F.M. Lubbers (hoogleraar globalisering KUB). Na deze 
inleiding vond er een discussie plaats met een panel, de deelnemers van dit discussiepanel 
waren: 
Mw. A.M.A van Ardenne-Van der Hoeven (CDA-Tweede Kamerlid), drs. M.J. van den Berg 
(oud-voorzitter NOVffi en PVDA-Europarlementarier) en drs. H.H.J.Labohm (Instituut 
Clingendael). Deze conferentiereeks is georganiseerd in samenwerking met de Werkgroep 
Internationale Samenwerking, het Wetenschappelijk Instituut en het NCDO. In 2000 zullen de 
drie andere conferenties in deze serie worden georganiseerd, de uitkomsten zullen worden 
verwerkt in een beleidsnotitie met aanbevelingen. 

Bestuurssamenstelling 
Het uitgebreide EFS-jaarverslag 1999, EFS-publikaties en de verslagen van de conferenties 
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 
In 1999 heeft dr W.H. Welling (voormalig penningmeester) zich uit het EFS-bestuur 
teruggetrokken en is mr. S van Oostromvoor hem in de plaats gekomen. Drs. J. Kuit is in 
november 1999 opgevolgd door mw drs. B.A.H.S. Dinkhuijsen (secretaris EFS). In de periode 
daartussen, september en oktober 1999, heeft mr. M.F.C.L.M.C.M. Mooren tijdelijk de 
werkzaamheden van het secretariaat overgenomen totdat mw. B.A.H.S Dinkhuijsen in dienst 
kwam. 
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Op 31 december 1999 bestond het bestuur van de Eduardo Frei Stichting uit de volgende 
personen: 
-drs. W.K.N. Schmelzer, voorzitter 
- mr. S van Oostrom, penningmeester 
- mw.drs. B.A.H.S. Dinkhuijsen, secretaris 
- drs. P Bukman 
-drs. C.P. van Dijk 
-mr. J.J.A.M. van Gennip 
-dr. J.P.R.M. van Laarhoven 
-mw. C. Mooij-Houweling 
-drs. J.J.M. Penders 
-mw. drs. K.M.H. Peijs 
- mw. N.A. van de Nieuwenboer-Langenkamp 
-mw. M.J.J. Roosen van Pelt 
- dhr. D. Tinholt 
- prof.dr. H. de Haan 
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111. WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 

Werkgroep Jaar van de Veiligheid 
Marnix van Rij bestempelde het jaar 1999 tot Jaar van de Veiligheid. Doel van het 
themajaar was om binnen en buiten het CDA het maatschappelijk debat op gang te krijgen 
over het eerste spoor van veiligheid: dat van de preventie, de veiligheidsontwikkeling. 
Volgens het CDA is goed veiligheidsbeleid een kwestie van preventie en repressie. Hoewel 
rechtshandhaving niet onbelangrijk is, geldt wat veiligheid betreft toch zeker dat voorkomen 
beter is dan genezen. Daarbij is de vraag wie is verantwoordelijk voor wat cruciaal? Wat is 
de rol van de ouders, van de school, van de media etc. bij het veiliger maken van 
Nederland. Over die vraag met als taak deze zo concreet mogelijk te beantwoorden ging dit 
themajaar. 

De coördinatie van dit jaar was in handen van een werkgroep die onder voorzitterschap 
stond van Marnix van Rij. In deze groep had onder meer CDA-Tweede Kamerlid Theo 
Rietkerk zitting. In maart schreef de werkgroep (eindredactie Alex Krijger) de 
discussienotitie Samen Nederland veiliger maken, een notitie over het preventieve spoor van 
veiligheid. De notitie was opgezet als discussiestuk en bedoeld om binnen de vele CDA
afdelingen en gremia te bespreken. Op basis van deze notitie werden er in het voorjaar drie 
debatten georganiseerd die plaatsvonden in Maastricht, Amsterdam en Leeuwarden. De 
uitkomsten van die drie debatten werden besproken op de Partijraad van 5 juni a.s. 

Om niet alleen mensen van binnen het CDA de kans te geven mee te discussiëren over 
veiligheidsontwikkeling, organiseerde de Sector Politiek Bestuur op 17 oktober 1999 een 
publiek debat over de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Aan dit debat dat 
plaatsvond in de Rode Hoed in Amsterdam en dat gepresenteerd werd door de TV
presentatrice Chazia Mourali, namen meer dan 100 vooral jonge mensen deel. Velen van 
hen waren actief binnen maatschappelijke organisaties, zoals Amnesty International en de 
Stichting Tieners Actief. Aan de slot van de bijeenkomst werd het initiatief genomen voor 
de oprichting van het Platform Maatschappelijke Oriëntatie Jongeren. Dit platform zal in het 
voorjaar van 2000 met een notitie komen waarin aanbevelingen zullen staan hoe de actieve 
maatschappelijke betrokkenheid van jongeren vergroot kan worden. Ook zal dit platform 
een publiek debat organiseren. 

Teneinde te voorkomen dat het themajaar beperkt bleef tot alleen discussiëren, kreeg in de 
zomer een commissie onder leiding van Conny Kerkhof-Mos de opdracht een concept
resolutie te schrijven over veiligheidsontwikkeling. De commissie maakte daarbij dankbaar 
gebruik van de voorstellen uit Samen Nederland veiliger maken en van de talloze reacties 
die vanuit de CDA-afdelingen bij het landelijke secretariaat binnenkwamen. Op 6 november 
werd de resolutie, waarin onder meer werd gepleit voor een gezinscoach, (verplichte) 
opvoedingsondersteuning, een wijkgebonden veiligheidsbudget en een laagdrempelig 
meegroeimagazine voor jonge ouders, in stemming gebracht en met lichte aanpassingen 
aanvaard. 

Het Jaar van de Veiligheid werd in februari 2000 afgesloten met een publiek debat waarbij 
Conny Kerkhof-Mos de eindversie van de resolutie en het rapport aanbood aan Wim 
Deetman, voorzitter van het Landelijk Platform tegen Zinloos Geweld. 
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Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving 
Medio augustus hield Marnix van Rij in een artikel in CD/ Actueel een pleidooi voor de 
oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en Spiritualiteit. "Ik ben ervan overtuigd dat 
er zich in de Westerse samenleving een sterke tegenstroming aan het ontwikkelen is. Dat is de 
stroming van geëngageerde burgers. Het Westen krijgt de rekening gepresenteerd van een 
jarenlange gevoerde economische politiek. Burgers missen de compassie in de politiek, ook bij 
het CDA. Een politieke partij is bij uitstek het voertuig om mensen van verschillende 
denkrichtingen bij elkaar te brengen. Het CDA zou het initiatief moeten nemen tot de 
oprichting van een centrum van politiek, religie en spiritualiteit". Veel mensen van binnen en 
buiten de eigen kring reageerden. Hoewel de meeste reacties gelukkig positief zijn, zijn er ook 
nogal wat mensen die minder enthousiast zijn en vrezen dat het Centrum kan leiden tot 
verwatering van de 'C'. Nadrukkelijk is naar voren gebracht dat de insteek van het Centrum 
een geheel andere is en juist verdieping van de 'C' beoogt. Door nadrukkelijk de dialoog te 
zoeken met religieus en spiritueel geïnspireerde mensen van buiten de eigen kring hoop Van 
Rij dat het CDA de motor kan zijn van een nieuwe tegenbeweging. Een beweging die zich 
verzet tegen het dominante materialistische en individualistische kwantiteitsdenken in onze 
samenleving. In 2000 zal het Centrum verder vorm krijgen met een discussienotitie, publieke 
debatten en het instellen van allerlei gespreksgroepen. Het eerste themajaar van het Centrum 
gaat over de toekomst van de Nederlandse samenleving, in relatie tot multi-culturaliteit. 

Basisgroep Sociale Zekerheid 
In het verslag over het jaar 1998 werd reeds melding gemaakt van de viering van het 121/2 

jarig bestaan van de CDA-basisgroep Sociale Zekerheid, ter gelegenheid waarvan een 
symposium werd gehouden met als thema: 'Sociale zekerheid. Hoezo een tocht door de 
woestijn?' Uit het feit dat dit symposium, mede dankzij de steun van de partij, de CDA
Tweede Kamerfractie en de EVP-fractie in het Europees Parlement, qua opzet en inhoud 
een groot succes is gebleken, is het bestuur van de Basisgroep in januari 1999 tot de 
conclusie gekomen dat het noodzakelijk was en is de belangenbehartiging van 
uitkeringsgerechtigden in Nederland en Europa onverminderd voort te zetten. 

De belangrijkste conclusie die kon worden getrokken uit de uitslag van een enkele jaren 
geleden gehouden enquete was, dat men zowel binnen de partij als daarbuiten niet of 
nauwelijks op de hoogte was van zelfs het bestaan van de Basisgroep. De uitslag van deze 
enquete is daarom destijds ook gezonden aan alle Partijbestuursleden. 

Om een adequate taakuitoefening van de Basisgroep mogelijk te blijven maken is tevens nog 
steeds een aanzienlijke uitbreiding en verjonging van het ledenbestand nodig, evenals 
fondsenwerving om de uitvoering van de taken van de Basisgroep te kunnen financieren. 
Om deze, zojuist genoemde redenen is begin 1999 besloten tot een intensivering van 
activiteiten, die moeten leiden tot meer bekendheid van de Basisgroep en haar 
werkzaamheden voor de partij en voor de CDA-Tweede Kamerfractie en tot een duidelijker 
profilering naar de partij en de afdelingen en naar verwante groeperingen, zoals de 
landelijke werkgroep 'De Arme kant van Nederland'. In de loop van het jaar 1999 is dan 
ook een aantal malen een brief uitgegaan naar alle afdelingsbesturen, waarin doelstelling en 
taak van de Basisgroep nader worden toegelicht. Deze brief is vergezeld gegaan van de 
folder, die ter gelegenheid van het jubileum van de Basisgroep is ontworpen en uitgegeven. 
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Door invulling van een aanmeldingsformulier bij deze folder kan men zich aanmelden als lid 
en! of als donateur van de Basisgroep. Deze folder is tevens uitgereikt tijdens het in februari 
1999 gehouden Partijcongres en tijdens de Partijraad in november 1999. 

Doelstelling en taak 
Het doel van de Basisgroep is de stem van de uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk 
binnen het CDA te laten doorklinken, zodat volwaardig rekening kan worden gehouden met 
hen en met 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. 

De Basisgroep heeft een tweeledige functie, namelijk die van werkgroep van het CDA met 
een officiele status als zodanig en die van begeleidingscommissie van de CDA-Tweede 
Kamerfractie. Zowel aan het Partijbestuur als aan de fractie geeft de Basisgroep gevraagd 
en ongevraagd advies over onderwerpen, die met name de positie van mensen met een 
uitkering betreffen. Zij voert daartoe viermaal per jaar overleg met een delegatie van de 
fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Invulling taak 
De functie van technisch voorzitter van het hiervoor genoemde overleg, die de heer J.P. 
Balkenende jarenlang vervulde tot aan zijn toetreding tot de CDA-Tweede Kamerfractie in 
1998, is inmiddels overgenomen door de heer dr. A. Klink, directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Begin 1999 heeft de Tweede Kamerfractie aan de Basisgroep de opdracht verstrekt de 
fractie te adviseren over de gevolgen van de decentralisatie van de sociale zekerheid in 
Nederland. Dit advies is uitgebracht met gebruikmaking van de uitkomsten van de gehouden 
discussies op dit punt tijdens het hierboven genoemde symposium in november 1998 ter 
gelegenheid van het jubileum. Deze uitkomsten zijn samengevat in stellingen, die op dit 
symposium zijn aangenomen. De stellingen luiden als volgt: 
1. de uitkeringen tot 10% boven het minimum moeten de eerste vier jaar jaarlijks met 

tenminste 3% stijgen, los van de koppeling 
2. bij tegenvallende economische omstandigheden moet het netto besteedbare minimum 

gekoppeld blijven aan de loon- en prijsontwikkeling; hoogte en duur mogen niet worden 
aangetast 

3. de decentralisatie van de sociale zekerheid mag niet leiden tot rechtsongelijkheid; om te 
voorkomen dat de bijzondere bijstand tot structurele inkomensondersteuning leidt, moet 
de basisuitkering voldoende hoog zijn om er alle noodzakelijke kosten mee te kunnen 
betalen. 

In oktober 1999 heeft de CDA-Tweede Kamerfractie opdracht gegeven aan de leden van de 
Basisgroep om elk in de eigen gemeente te onderzoeken wat de verklaring is van de 
verschillen per gemeente in besteedbaar inkomen op minimumniveau. 
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Samenstelling Basisgroep 
De leden van de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dat gedurende lange tijd 
geweest. De Basisgroep telde aan het eind van het verslagjaar 35 leden. Zij zijn afkomstig 
uit het gehele land. Het bestuur van de Basisgroep is gekozen uit de leden. Het coördineert 
de werkzaamheden en voert uit wat de plenaire vergadering aan haar delegeert. Het bestuur 
onderneemt zelfstandig actie, wanneer dit spoedshalve vereist is en legt dan achteraf 
verantwoording af aan de plenaire vergadering. In de vergadering van 7 december 1999 
hebben op grond van het huishoudelijk reglement bestuursverkiezingen plaatsgevonden. In 
dezelfde vergadering is, als uitvloeisel van de doelstellingen van de Basisgroep, het besluit 
genomen tot vaststelling van een beleidsplan. Renny van Delden, Wilma Engelen-de Waard 
en Rinze Douma hebben hun bestuurslidmaatschap beëindigd. Tot het bestuur zijn 
toegetreden Willemien van Duren als algemeen adjunct en Koos Boone als penningmeester. 
Arend Jansen bleef voorzitter, Gertjan Borreman bleef secretaris en Lex Willem van Rijn 
bleef bestuurslid belast met Europese Zaken, tezamen met Koos Boone. Nico van Jaarsveld 
en Louis Flapper bleven adviserend lid. 

Bijeenkomsten en activiteiten 
In februari 1999 heeft de Basisgroep weer van gedachten gewisseld over het 
armoedeprobleem met een delegatie van de werkgroep 'De arme kant van Nederland'. In 
maart is een gesprek geweest met het CDA-Eerste Kamerlid prof.dr. E. Hirsch Ballinover 
de tweedeling als gevolg van de privatisering van de sociale zekerheid en de rechten van 
mensen met een uitkering. In haar vergadering in april1999 heeft de Basisgroep 
kennisgemaakt met voorzitter van het CDA, de heer van Rij. In dezelfde vergadering heeft 
de heer Van Loo, directeur sociale zaken van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in hoofdzaak gesproken over de privatisering van de uitvoering van de 
WAO naar aanleiding van het uitbrengen van de SUWI-nota. De Basisgroep heeft toen ook 
afscheid genomen van de directeur van het partijbureau, de heer Groenendijk. De inzet van 
de heer Groenendijk heeft er toe bijgedragen dat de Basisgroep op verschillende momenten 
kon beschikken over de nodige faciliteiten en middelen. In de septembervergadering heeft 
een interessante gedachtewisseling plaatsgevonden tussen de leden van de Basisgroep en de 
heer prof.dr. B. Goudzwaard over de economie van het genoeg. 
De in de inleiding van dit verslag reeds genoemde uitkomsten van het jubileumsymposium 
zijn de reden geweest ook contact te zoeken met de CDA-Bestuurdersvereniging. 

Het doel van dit contact was te komen tot de gezamenlijke organisatie van een studiedag 
over met name de vraag of het verstrekken van bijzondere bijstand aan categorieen 
uitkeringsgerechtigden er niet per definitie toe leidt dat de bijzondere bijstand zijn 
bijzondere karakter verliest. 
En tevens over de vraag of het systeem van maatwerk nog volstaat of dat het beter is over te 
gaan tot het structureel verhogen van de uitkering, zoals de Basisgroep voorstelt. 
De vergaderingen van de Basisgroep op de ochtend, voorafgaand aan een periodiek gesprek 
met leden van de fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden 
ochtendbijeenkomsten genoemd. Politiek actuele onderwerpen, die de leden van de 
Basisgroep inbrengen, worden dan voorbereid en in de middagbijeenkomsten in een open en 
constructieve sfeer met de Kamerleden besproken. 
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De onderwerpen die besproken worden worden veelal voorbereid aan de hand van, voor 
zover mogelijk, vooraf toegezonden Kamerstukken berichtgeving in de pers en andere 
bronnen, zoals gastsprekers tijdens de eigen bijeenkomsten van de Basisgroep. 

Met de Kamerleden zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: de (herkeuringen) 
WAO, de wet REA, reparatie sociale zekerheidswetgeving, het armoedevraagstuk, 
generieke verhoging van de uitkeringen, de Nabestaandenwet, structurele 
koopkrachtreparatie, de privatisering en de marktwerking in de sociale zekerheid, het 
huurbeleid, de belastingplannen 2000 en de Europese regelgeving ten aanzien van de sociale 
zekerheid. Op uitnodiging van de fractie hebben enkele leden van de Basisgroep 
deelgenomen aan een conferentie over vrijwilligerswerk. 
In gezamenlijk overleg is in de loop van het jaar besloten viermaal bij elkaar te komen in 
plaats van driemaal. In het beleidsplan van de Basisgroep is besloten een werkgroep van 
Basisgroepleden in te stellen, die per aandachtsgebied onderwerpen die politiek actueel zijn, 
bestuderen om bij de bespreking van die onderwerpen met de fractiecommissie goed 
voorbereid te zijn. 
In december 1999 heeft de Basisgroep per brief aan de fractiecommissie laten weten tegen 
het voornemen van de CDA-fractie te zijn samen met de VVD-fractie een voorstel aan het 
kabinet te doen mensen met psychische klachten een aparte WAO-keuring te laten 
ondergaan. 
Anderhalf jaar geleden zijn contacten gelegd met de EVP-fractie in het Europese parlement 
met als doel te komen tot de oprichting van een Europese Basisgroep. Ook gedurende het 
hele jaar 1999 zijn hierover gesprekken gevoerd. De uitkomsten hiervan hebben tot resultaat 
gehad dat in februari 2000 tijdens een internationaal seminar in Brussel de aanzet is gegeven 
tot de daadwerkelijke oprichting van deze Europese Basisgroep. 

Betrokkenheid en activiteiten van de individuele leden 
Vele leden van de Basisgroep zijn op vele terreinen in het maatschappelijk leven actief, 
zowel op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. In maatschappelijke organsiaties, 
zoals de vakbeweging door het houden van spreekbeurten en het schrijven van artikelen en 
hun participatie in bijvoorbeeld clientenraden. In vrijwilligerswerk binnen kerkelijke 
instanties, organisaties, die zich inzetten voor de belangen van mensen met een handicap en 
andere belangengroeperingen en in organisaties voor belangenbehartiging van 
minderheidsgroepen. 

OpenForum 
Het blad van de Basisgroep 'Open Forum' is in 1999 viermaal verschenen. In het eerste 
nummer van 1999 is een uitgebreid verslag opgenomen van het eerder genoemde 
symposium. 
Het doel van dit blad is CDA-leden en uitkeringsgerechtigden en mensen die in de politiek 
de belangen van uitkeringsgerechtigden behartigen, te informeren over de activiteiten van de 
Basisgroep en een podium te bieden voor discussie. 
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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 minderhedenbeleid en 
haar werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. 
Doel van het ICB is het geven van handreikingen aan het CDA om die pluriforme samenleving 
te bevorderen, in het bijzonder de integratie van culturele minderheden binnen het CDA en in 
de samenleving. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om prioriteit te geven aan de concrete 
vertaalslag van de inhoudelijke benadering van het "integratievraagstuk" zoals onder meer 
verwoord in het verkiezingsprogramma "Samenleven doe je niet alleen" , in concrete thema's 
en het actief benaderen van "allochtone" groepen. 
Op basis van de gegevens van het CBS is een selectie gemaakt van de gemeenten met een 
relatief groot aantal "allochtone" inwoners. De stuurgroep heeft onder de CDA-Raadsfracties 
en afdelingsbesturen in deze gemeenten een inventarisatie gehouden van reeds aanwezige 
contacten met minderhedenorganisaties om te komen tot een breder netwerk van migranten 
binnen en rondom het CDA. 

Een vast onderdeel van de stuurgroepvergaderingen is de politieke actualiteit. Vanuit de 
Tweede Kamerfractie was Gerda Verburg intensief betrokken bij de werkzaamheden van het 
ICB. Op initiatiefvan Gerda Verburg heeft in de Tweede Kamer een bijeenkomst 
plaatsgevonden met CDA-Raads en Statenleden met een "migrantenachtergrond" ter 
voorbereiding van het Algemeen Overleg in de Kamer over de notitie "Kansen krijgen, kansen 
pakken " van minister van Boxtel. 
Daarnaast vonden in de stuurgroepvergaderingen regelmatig themadiscussies plaats over 
bijvoorbeeld veiligheidsontwikkeling en opvoedingsondersteuning. 
In het najaar is het initiatief genomen om bezoeken af te leggen aan concrete doelgroepen in 
bepaalde gemeenten. Deze bezoeken zijn als proef opgezet in samenwerking met de 
gemeentelijke afdeling en fractie. Bezoeken zijn gebracht aan de Turkse gemeenschap in 
Amersfoort; de Surinaamse gemeenschap in Den Haag en de Marokkaanse gemeenschap in 
Gouda. De resultaten van deze bezoeken zijn overwegend zeer positief, daarom is besloten om 
in het nieuwe jaar met deze werkvorm door te gaan. 
Bij de laatste verkiezing van de Provinciale Staten zijn enkele kandidaten met een "allochtone 
achtergrond" voor het CDA verkozen. 
In december heeft een gesprek plaatsgevonden met het Dagelijks Bestuur over het nieuwe 
concept-werkplan van het ICB. Dit werkplan is opgesteld door Roy Ho Ten Soeng die eind 
1999 werd benoemd tot de allereerste 'allochtone' burgemeester. In 2000 zal de stuurgroep het 
werkplan nader uitwerken in concrete actiepunten zodat de stuurgroep ook in 2000 
gestructureerd aan het werk kan. 

De stuurgroep was in 1999 als volgt samengesteld: Rajen Ramnath (voorzitter), Nico van 
Jaarsveld (vice-voorzitter), Osman Elmaci, Nihat Eski, Roy Ho Ten Soeng, Saïd Karkache, 
Ton Lutter, Topy Mertens-Slingerland, Nico van Mourik, Nisa Salarbaks, Gerda Verburg 
(adv. TK), Karin van Nieuwenhuijzen-Bovée (adv. DB), Peter Spierings (secretariaat) 
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Landelijk Ouderenplatform 
Het doel van het platform is structurele versterking van de relatie tussen ouderen en het 
CDA, de optimale participatie van ouderen bij politieke advisering en besluitvorming binnen 
het CDA te realiseren en de herkenbaarheid van het CDA voor ouderen in beleid en 
vertegenwoordiging te verbeteren. 
Momenteel telt het platform 20 leden en 7 adviseurs, waaronder een lid uit de Eerste en 
Tweede Kamer en Dagelijks Bestuur. De leden zijn afgevaardigd door Provinciale Besturen. 
Helaas heeft nog niet iedere provincie een afgevaardigde in het platform. De stuurgroep 
bestaat uit vier leden. Het platform komt viermaal per jaar bijeen en de stuurgroep zesmaal. 
De stuurgroep bereidt de vergaderingen voor en voert besluiten uit. 
In 1999 hebben vier werkgroepen voorbereidend werk verricht ten behoeve van de 
vergaderingen en standpuntbepaling over 1. het rapport "Respect", 2. huisvesting, 3. 
loopbaanbegeleiding en leeftijdsdiscriminatie en 4. vrijwilligersbeleid en permanente 
educatie. 
Het platform heeft medewerking verleend aan de 50 + beurs. Aan de voorbereiding van de 
bijeenkomsten in Zwolle, Haarlem en Nijmegen betreffende het rapport "Respect" hebben 
A. Willemse-van der Ploeg en M.C. Greweldinger-Beudeker meegewerkt. Enkele leden 
hebben genoemde discussiedagen bezocht. 
Eind 1999 is er een discussie gestart over het Discussievoorstel "Naar meer menselijke 
maat in de zorg". 
Een van de taken van de het platform is gevraagd en ongevraagd advies geven aan partij en 
fracties op landelijk niveau over alle voor ouderen belangrijke zaken. Dit is o.a. geschied 
op het gebied van veiligheid en belasting. 
Regelmatig zijn er contacten met het CDA-landelijk en op Europees niveau. 

Platform Plattelands Ontwikkeling 
In 1996 werd het Platform voor Plattelands Ontwikkeling ingesteld, onder voorzitterschap 
van de heer Tiesinga opgericht. Dit Platform heeft tot doel om binnen het CDA de 
meningsvorming over het plattelandsbeleid, in de breedste zin van het woord, te 
bevorderen. Ook in 1999 werden daartoe verscheidene gesprekken gevoerd. In oktober 
organiseerde het Platform een besloten studieconferentie onder de titel "Land aan de 
rand?". Doel van deze bijeenkomst was om te zoeken naar een integrale afweging voor de 
inrichting van het landelijk gebied waarbij ruimte en respect is voor de eigen dynamiek van 
het platteland en haar bewoners in symbiose met het stedelijk gebied. Daarnaast wil de 
conferentie een input leveren voor de WI-studiecommissie naar een christen-democratische 
visie op "plattelandsontwikkeling". De uitkomsten van de conferentie zijn betrokken bij de 
voorbereiding van de startnotitie van de WI-commissie. 
Het Platform stond ook in 1999 onder leiding van Henk Tiesinga. 
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Commissie Loopbaanbegeleiding 

Samenstelling Commissie Loopbaanbegeleiding 
Ad Havermans, Frank Kerckhaert, Willemien van Montfrans, Wim Thuis, Theo Campsen 
Bram Troost . 
Secretariaat : Directeur partijbureau Gert Groenendijk 

De commissie heeft ook in 1999 een aantal mensen behulpzaam kunnen zijn door voor hen 
de consultatie- en adviesfunctie te vervullen. Diverse malen hebben leden van de commissie 
op verzoek gesprekken gevoerd met belangstellende politici m.b.t. hun toekomstperspectief. 
Per 1 mei is Gert Groenendijk die het secretariaat voerde vertrokken en zijn de lopende 
secretariële zaken waargenomen door Tineke Verbaan, coördinator facilitaire zaken op het 
Partijbureau. 

Confrontatie met de Toekomst 
Voor Confrontatie was 1999 het jaar van kleinschalige en intensieve activiteiten. De grote 
landelijke bijeenkomsten zijn van de agenda verdwenen. Confrontatie werd in 1999 vooral 
gezocht in ontmoetingen en werkbezoeken, discussies en gesprekken in kleine verbanden. 
Ook werden enkele artikelen gepubliceerd naar aanleiding van gevoerde discussies. 

Confrontatie met de Toekomst is een netwerk van jonge CDA-ers die kritisch mee willen 
denken over de christen-democratie in Nederland. De groep is voortgekomen uit een actieve 
vernieuwingsbeweging die gedurende de jaren '95 - '98 grote bijeenkomsten organiseerde 
en discussiegroepen in het leven riep. 

In januari verscheen een artikel in Trouw van de hand van drie Confrontatiedeelnemers over 
'dominee en koopman', het economisch denken in Nederland. Zij schreven dit artikel naar 
aanleiding van een discussieronde. 
Ook in januari vond een gesprek plaats met de - bijna scheidende - voorzitter van het CDA, 
Hans Helgers. Twee leden van de initiatiefgroep van Confrontatie wisselden met hem van 
gedachten over 'Confrontatie' en het CDA. Beide partijen zagen de zin van een actieve 
groep kritisch meedenkende, jonge CDA-leden. 
In februari werd gewerkt aan de zichtbaarheid van Confrontatie in eigen kring en de 
buitenwereld. De derde editie van het 'Wie-is-wie-boekje" verscheen, een handzame en 
handige adreslijst met ca. 300 namen. 
In samenwerking met het CDA-bureau werd de invulling van de Internetsite met informatie 
van Confrontatie gerealiseerd. In een artikel in Vrij Nederland over groepen jonge CDA
leden kwam, naast de dertigersgroepen, ook Confrontatie aan bod. 

Op 4 maart werd in Utrecht een discussie-avond gehouden over christen-democratie na 
2000, in aanwezigheid van de net gekozen voorzitter Marnix van Rij. Vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld: vakbond, media, kerk en ontwikkelingssamenwerking, 
gaven hun visie op het functioneren en de toekomst van de christen-democratie en gingen 
met aanwezigen in de zaal in discussie. Ruim veertig mensen woonden deze avond bij. 
Ook in maart verscheen een artikel van de Discussiegroep in Trouw over 'cultuur en 
opvoeding' . 
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In april werd de slotmanifestatie 'Respect tussen de generaties' gehouden. Enkele 
Confrontatie-mensen hadden daar een actieve bijdrage in. Ze voerden het woord in de 
Lagerhuis discussie en gaven daarmee stem aan visies van de jongere generatie. 

De Tweede Kamer steungroep sprak in mei met Gerd Leers over 'Publiekprivate 
samenwerking'. Negen personen uit Confrontatie-kring discussieerden met Gerd Leersen 
gaven hem zodoende enige munitie mee voor de debatten in de Kamer. Over het thema 
"Confrontatie met Europa" werd met Eurokandidate Hillie v.d. Streek van gedachten 
gewisseld door een groepje Confrontatiedeelnemers. 

De Themadag "Dorp van de Toekomst" bracht eind mei een groep van 40 CDA-leden bij 
elkaar. Zij reisden per bus van Zwolle naar Staphorst, van Staphorst door de kop van 
Overijssel naar Dronten (Agrarische Hogeschool) en vandaar naar Kampen en uiteindelijk 
weer Zwolle. De dag ging over toekomstgerichte ontwikkeling op het platteland. Kamerlid 
Theo Rietkerk en Eurokandidate Hillie v.d. Streek hadden een grote inbreng in de dag en 
discussieerden onderweg in de bus met de deelnemers van de Themadag. In Dronten voegde 
Marnix van Rij zich bij het gezelschap. 

Aan het begin van de zomer sprak de Tweede Kamer steungroep met Jacob Reitsma over 
het "Belastingplan van de 21e eeuw". Zeven mensen namen deel aan dit gesprek. In 
november volgde een tweede ronde waaraan 6 mensen mee deden. 
In deze periode leverden 11 mensen van Confrontatie een bijdrage aan de discussie met Jaap 
de Hoop Scheffer over "Herstelde verantwoordelijkheid". 

Na de zomer startten de voorbereidingen voor een themadag in het Noorden van het land, 
over de verkeersproblematiek rond de stad Groningen. De voorbereidingen verliepen 
voorspoedig en er werden interessante sprekers gevonden. Helaas bleek het aantal 
inschrijvingen te laag en moest de dag afgezegd worden. 
Een activiteit die ondanks een klein aantal deelnemers wel doorging was een werkbezoek 
aan de Schilderswijk in Den Haag. Een groep van tien mensen verdiepte zich aan de hand 
van de thema's religie en bedrijvigheid in de multiculturele samenleving zoals die in de
bekende en vroeger beruchte - wijk van Den Haag vorm krijgt. 

In september startte een kleine groep uit Confrontatie een discussie over doel en 
doelstellingen van een beweging als Confrontatie. Aan de hand van o.a. sterkte-zwakte 
analyses op het CDA werd geprobeerd de plaatsbepaling van Confrontatie helder te krijgen 
en doelstellingen te bepalen voor de voorliggende periode. Deze analyse en plaatsbepaling 
konden in 1999 nog niet worden afgerond en zullen in 2000 een vervolg moeten krijgen. 
In december voerde de Discussiegroep van Confrontatie een gesprek met medewerkers van 
het CDA-bureau over "discussie binnen CDA". 

41 



CDA-Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid 
Het jaar 1999 kan voor onze groep worden gekenmerkt als het voorbereidingsjaar op de 
aangekondigde brede discussie binnen het CDA over het asiel- en migratiebeleid. Op de 
Partijraad van november 1998 kondigde Jaap de Hoop Scheffer deze discussie aan. 

Politieke onderwerpen waren dit jaar: 
Witte illegalen en de uitwerking van de koppelingswet 
Notitie Terugkeerbeleid 
Indiening van de nieuwe Vreemdelingenwet 

Aan het begin van het jaar maakte de Initiatiefgroep kennis met Joop Wijn, de nieuwe 
woordvoerder van de fractie over het asielbeleid. Deze kennismaking werd gevolgd door 
verdere besprekingen en contacten, met name over genoemde onderwerpen. 

Brede discussie over het asielbeleid 
Onze groep ontstond in de zomer van 1990 uit een initiatief om te komen tot een grote 
conferentie over het vluchtelingenprobleem. Een initiatief dat werd geboren bij CDJA- en 
CDA V-leden en andere CDA-leden. Een groep van onderop. Die conferentie werd ook 
gehouden in het voorjaar van 1991. En nu bijna 10 jaar later, is er- terecht- opnieuw een 
roep om discussie. Het is begrijpelijk, dat de groep op de eerste rij wil zitten om mee te 
doen. 
Hoewel niet duidelijk was, hoe en door wie die discussie zou worden georganiseerd, hielden 
we op 27 maart 1999 alvast een eigen voorbereidende bijeenkomst. Een redacteur van 
CD! Actueel woonde onze gesprekken bij. Het resultaat was een verslag over twee 
bladzijden (Het CDA moet oppassen dat de steun aan het huidige restrictieve 
asielzoekersbeleid niet ten koste gaat van zijn imago van solidaire en rechtvaardige partij ... ) 
Het verslag meldt onze keuze voor vrijwillige terugkeer, met begeleiding door 
vrijwilligersorganisaties en onze afkeer van actieve opsporing en uitzetting. Voorts de optie 
voor preventie van migratie door meer aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. De 
vluchtelingen, die hier mogen verblijven moeten sneller kunnen integreren en op de 
arbeidsmarkt terecht kunnen. Tot slot een pleidooi voor kleinere asielzoekerscentra. 

Inzet van het Wetenschappelijk Instituut 
Langzamerhand werd duidelijk dat op verzoek van fractie en partij het WI zich ging 
bezighouden met de voorbereiding van de discussie. Kort na onze bovengenoemde 
vergadering konden we een voordracht houden over onze gedachtenvorming. Nadien is er 
regelmatig contact onderhouden met het Wl. 

Niet alleen asiel maar ook migratiebeleid 
Je kunt niet volstaan met alleen 'echte' vluchtelingen asiel te verlenen, maar zult toch ook 
standpunten moeten bepalen over de toenemende druk op het welvarende Europa. 
Vruchteloos proberen iedereen tegen te houden of uit te zetten terwijl tegelijkertijd 
Nederland juist veel vreemdelingen nodig heeft door de vergrijzing, is niet zo logisch. Tot 
ons genoegen bleek op de Partijraad van juni 1999 in Enschede Jaap de Hoop Scheffer nu 
ook te spreken over een discussie over asiel- en migratiebeleid. Ook konden we middels een 
interview met De Bazuin, Opinieblad voor Geloof en Samenleving, in juli 1999 nog eens 
de noodzaak voor een discussie binnen het CDA benadrukken. ('Mensen worden door de 
overheid illegaal gemaakt; een onvoldoende eigen gezicht van het CDA' ... ) 
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Conferentie over dilemma's in het asiel- en migratiebeleid 
Op 11 november 1999 kon onze groep deelnemen aan de conferentie' Dilemma's in het 
asiel- en migratiebeleid' onder voorzitterschap van prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Het WI 
had daartoe een discussienota met een zeer groot aantal dilemma's geproduceerd. De 
ondertitel van de conferentie luidde 'Bekommernis en beheersing'. Onze groep meent al 
jaren, dat de beheersing van het probleem de meeste aandacht krijgt van de politiek. Zal de 
discussie, die derhalve in de partij nog steeds moet plaatsvinden, tot een goed evenwicht 
leiden? 
Begin 2000 vergaderde de Initiatiefgroep over de stand van zaken na genoemde conferentie. 
In maart werd opnieuw overleg gepleegd met het WI, met name over de psychische nood 
waarin vele vluchtelingen komen te verkeren. 

Witte illegalen/koppelingswet 
Dit onderwerp bracht ons opnieuw in contact met vele organisaties, die zich met dit 
probleem bezighouden. En ook met de praktijk, hoe in Amsterdam een groep Marokkanen 
zich nu al een jaar lang verplaatst van de ene kerk naar de andere. Hoe daar pastores, 
parochianen, gemeenteleden zich bij deze mensen in nood betrokken voelen. En zien dat het 
CDA ook de oproep van de Raad van Kerken voor het geven van een verblijfsvergunning 
niet wil honoreren. (Geen generaal pardon ... ) 

Want in de herberg was voor hen geen plaats (Lk 2, 7) 
Eens waren we het met deze Kerstactie van het Netwerk van Religieuzen voor 
Vluchtelingen. Het ging om extra aandacht van publiek en de politiek voor mensen die 
legaal zijn en toch van alle voorzieningen zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld de zgn. 
Dublindamanten en degenen, die opnieuw tot de procedure zijn toegelaten. 

Ook het Terugkeerbeleid met hardere maatregelen voor uitzetting, zalleiden tot 
onderduiken en meer illegaliteit. 

De CDA-Initiatiefgroep Vluchtelingenbeleid kwam in 1999 viermaal in plenaire zitting 
bijeen. De Kroniek met een opsomming van onze bezigheden en van belangrijke 
gebeurtenissen op ons werkterrein verscheen zevenmaal. Het bulletin Gesignaleerd in 
kranten en periodieken verscheen viermaal en vermeldde 160 items. 
Na de genoemde conferentie in 1991 werd door mr. J.P.H. Donner in samenwerking met de 
groep de nota 'Vreemdelingen- Migranten- en Vluchtelingenbeleid' geschreven. In 
november 1993 als partijstuk aanvaard. Daar de notitie binnen het CDA niet meer 
voorhanden bleek te zijn, heeft onze groep voor een herdruk gezorgd. 

Het secretariaat werd op 4 februari 1999 overgenomen door A.W.C. (Ton) Keijzer. Onze 
groep zal vanaf 2000 ook vermeld worden in de CDA-adressenlijst. 
Alfons Ruitenbeek, vanaf de oprichting lid van de groep, heeft eind januari 2000 zich uit de 
groep teruggetrokken, vanwege zeer gevorderde leeftijd. Op de Partijraad in november 
1999 in Oss, heeft hij nog eenmaal tijdens de politieke rondblik de Initiatiefgroep 
vertegenwoordigd. 

De Initiatiefgroep vertrouwt erop haar functie van signaleren en meedenken binnen het 
CDA te kunnen behouden, maar ook een verbinding te kunnen blijven leggen naar de vele 
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vrijwilligers in Nederland, die zich inzetten voor mensen in nood. Vrijwilligers, die vaak 
niet kunnen begrijpen, hoe bij vluchtelingen- en asielbeleid nog kan worden gesproken over 
humaan en rechtvaardig beleid. 

Commissie van Verdiensten 
Ook in hetjaar 1999 hebben een tiental aanvragen voor de "Gouden Speld" de Commissie 
van Verdiensten bereikt. De commissie bestaande uit de leden mevrouw Y. de Grood en de 
heren A. Elzinga, A. Hoefkens, en A.H. Koster hebben zich kritisch over deze aanvragen 
gebogen om de exclusiviteit te waarborgen. Een van de uitgangspunten die zeer zwaar 
weegt, is dat de kandidaat zich gedurende vele jaren vrijwillig verdienstelijk moet hebben 
gemaakt voor de partij en herkenbaar moet zijn zowel binnen als buiten de partij. 
Uiteindelijk heeft de commissie dit jaar 7 verzoeken gehonoreerd. 
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IV. CAMPAGNE 

De coördinatie van de verkiezingen in 1999 stond onder leiding van de landelijke 
campagnecoördinator Cees Bremmer, leider van het landelijk campagneteam (LCT). In dit 
team waren de partijvoorzitter, de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, de lijsttrekkers 
van de Eerste Kamer en het Europees Parlement en de directeur van het Wetenschappelijk 
Instituut vertegenwoordigd. Het campagnesecretariaat werd verzorgd door Marianne van de 
Griendt. 

Tijdens de provinciale statencampagne waren ook een aantallijsttrekkers in het team 
opgenomen. Tevens vonden periodieke overlegrondes plaats met alle provinciale 
lijsttrekkers. De LCT vormde het hoogste orgaan tijdens de campagnes. 

De coördinatie tussen de provinciale campagneleiders en het landelijk campagneteam vond 
plaats binnen het Landelijk Permanent Campagneteam (LPC) onder leiding van de 
campagnecoördinator. 
Inzet was in de eerste plaats de mobilisatie van de eigen achterban. Immers, de partij die de 
meeste aanhangers kon mobiliseren, zou goede verkiezingen maken. 

Gestreefd is om vanuit het beginsel van campagnesubsidiariteit een sterk accent te leggen op 
de eigen provinciale campagne verantwoordelijkheid. Het Mission Statement ('Bondgenoten 
van de Samenleving') en de toelichting daarop diende als leidraad. Het CDA is als partij 
vooral sterk in de regio en dat dienden de 12 provinciale campagneleiders zoveel mogelijk 
uit te dragen. Geconstateerd kan worden dat dit uitstekend gelukt is. Het CDA werd bij de 
Statenverkiezingen van 1999 opnieuw de grootste partij. Deze campagne heeft 
gedemonstreerd dat een vanonder op opgebouwde campagne, die in goede samenspraak met 
alle betrokken niveaus in de partij is geregistreerd goed resultaat afwerpt. 
Voortbouwend op de achtergrondnotitie vastgesteld door het partijbestuur, het mission
statement en het campagnelogo uit de Provinciale Statencampagne is voor de Europese 
campagne gekozen voor een vergelijkbare koers. 
De benadering en het succes van de provinciale statencampagne werd in de Europese 
campagne doorgetrokken door in de campagne aanpak nogmaals het accent op de regio te 
leggen: Sterk in de regio, Thuis in Europa. 

In de provinciale campagne is voor het eerst op grote schaal en doelgericht gebruik gemaakt 
van het instrument regionale televisie. 
Via radio en tv spotjes uitgezonden in de reguliere zendtijd voor politieke partijen en op de 
verschillende regionale en radio- en tv-zenders werd aan het thema Europa veel aandacht 
besteed. 
De CDA-website werd voortdurend geactualiseerd. De activiteiten van de verschillende 
kandidaten, meningen en andere informatie werden op de site vermeld. 
Tijdens de campagneperiode werden een aantal manifestaties georganiseerd, de 
belangstelling voor de manifestaties was over het algemeen genomen goed. Bij iedere 
manifestatie was er een opkomst van 150 tot 300 personen. De manifestaties genereerden 
vooral regionale publiciteit. 

De campagnes vereisten veel energie van alle niveaus van de partij. De weg die bij de 
Provinciale Statenverkiezingen is ingeslagen, campagnesubsidiariteit, is positief gevallen. 
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Het omgaan met voorkeursacties van tal van kandidaat-europarlementariërs vormde in de 
Europese campagne een probleem. Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld die een 
advies gaat uitbrengen op welke wijze in de toekomst met voorkeurstemmen moet worden 
omgegaan. 

De uitslag van de verkiezingen van de provinciale staten op 3 maart 1999 en de Europese 
verkiezingen op 10 juni 1999 was ook gunstig te noemen ten opzichte van de verkiezingen 
van de Tweede kamer. 
De opkomst bij de Europese verkiezingen was teleurstellend. Jammer was dat het CDA 
hiervan niet nog meer heeft kunnen profiteren dan de 9 verkregen zetels, waarmee het CDA 
de andere partijen ruim achter zich liet. 

Partij PS'99 EP'99 TK'98 
% % % 

CDA 24,4 26,9 18,4 
PvdA 19,0 20,1 29,0 
VVD 23,7 19,7 24,7 
D66 5,9 5,8 9,0 
Groenlinks 10,1 11,9 7,3 
SP 3,2 5,0 3,2 
Prot. Chr. 7,4 8,7 5,0 
Ouderen 1,7 - 0,8 
Overig 4,6 1,9 3,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

Werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek 1999 
Dit jaar is de aandacht van de werkgroep met name uitgegaan naar de verkiezingen van de 
Provinciale Staten (3 maart) en het Europees Parlement (10 juni). Hiervoor heeft de 
werkgroep enkele electorale analyses gemaakt, waaronder de notitie Provinciale Profielen. 
Daarnaast heeft kiezersonderzoek plaatsgevonden om het electoraal herstel van het CDA te 
bevorderen. 

Binnen de werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek hebben zowel de voorzitter Jean Penders 
als vice-voorzitter Alex Schoep afscheid genomen. De werkgroep staat nu onder leiding van 
Joep Mourits, permanent campagneleider en directeur Communicatie op het partijbureau. In 
de werkgroep zitten deskundigen 'uit het veld', vertegenwoordigers uit de fractie en 
expertise vanuit het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de sector Communicatie 
van het partijbureau. De werkgroep valt binnen het partijbureau onder de sector 
Communicatie, waarbij wordt gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur van het CDA. 

Bij de opzet en uitvoering van de activiteiten van de werkgroep is, daar waar mogelijk, 
samengewerkt met het Wetenschappelijk Instituut, de Tweede-Kamerfractie en de delegatie 
in het Europees Parlement. 
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Werkzaamheden 
Essentieel is oog te houden voor de bredere context waarin het CDA beweegt. Daarom is in 
1999 een aantal gesprekken georganiseerd met wetenschappers over de electorale positie van 
het CDA. 

Het monitoren van de electorale bewegingen heeft ook in 1999 plaatsgevonden op basis van 
de peilingen van bureau InterView en twee metingen 'Life & Living' van Trendbox. 

Op basis van het beschikbaar gekomen databestand van het Nationaal Kiezersonderzoek 
1998 alsmede enkele relevante onderzoeken naar aanleiding van de Tweede
Kamerverkiezingen in 1998, zoals Paarse Polarisatie en Stemmen in Stromenland, zijn de 
meest recente verkiezingen in 1998 en 1999 geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de 
samenstelling van een tweede electorale atlas. De atlas geeft inzicht in de huidige CDA
kiezers en kan beschouwd worden als een vervolg van het rapport Nieuwe wegen in aanleg, 
waarin kort na de Tweede-Kamerverkiezingen in 1998 de campagne en uitslagen 
geanalyseerd zijn. 

Daarnaast is dit jaar een kwalitatief intern onderzoek naar het gewenste imago van het CDA 
uitgevoerd door marktonderzoekbureau Trendbox. Hierbij zijn het gewenste imago alsmede 
de gewenste issues naar voren gekomen waarmee het CDA zich de komende jaren bij 
uitstek wil profileren. 

Ook is dit jaar door de Universiteit Leiden een breed motivatie-onderzoek verricht onder de 
leden van het CDA, PvdA, VVD en D66. Begin 2000 komt hiervan een eerste rapportage 
voor het CDA beschikbaar. 
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V. SECTOR COMMUNICATIE 

1999 stond voor de sector in teken van continuïteit en vernieuwing. De campagnes voor de 
Staten en het Europarlement vroegen extra inzet van de sectie. Complicerend daarbij was 
openstaande vacature van het hoofd van de sector. Toch is gelukt om op sommige 
onderdelen deze campagnes innovatief te helpen begeleiden, met name de vernieuwing van 
de internetsite. Met het oog op de statencampagne is de site aangepast en voorzien van 
voorzieningen ten behoeve van campagnes. 
De eindredacteur van de CDA-media heeft gedurende het gehele verslagjaar de 
woordvoering en het voorlichterschap verzorgd. 

Nadat in juli in de vacature is voorzien is een doorstart gemaakt met het verder 
professionaliseren van de producten van de sectie. Voorbereidingen zijn getroffen voor de 
upgrading van de eigen media. Een plan werd ontwikkeld om in 2000 internet meer in te 
zetten als communicatie-instrument en als mogelijkheid voor partij-ontwikkeling. De bladen 
werden aangepast of op de aanpassing voorbereid. Het opinieblad CD/Actueel kwam in 
november in een nieuwe redactionele en grafische formule uit onder de titel CDA-magazine. 
Het ledenblad kwam in december voor het laatst uit onder de naam CDAppel en is 
omgewerkt tot een blad dat meer vanuit de leden is opgezet onder de naam CDA-krant. 
Het hoofd van de sector - directeur communicatie - is aangesteld als leider van de 
(permanente) campagne. Vanuit dit gegeven is het takenpakker van de sector aangepast. 
Toegevoegd werden de onderdelen trend- en kiezersonderzoek als mede evenementen. Het 
onderdeel partij-ontwikkeling is overgegaan naar de directeur van het Partijbureau. 

Woordvoering/persvoorlichting 
In 1999 is met name veel aandacht besteed aan de campagnes voor Provinciale Staten- en 
Europese verkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen, het aantreden van de nieuwe 
partijvoorzitter Marnix van Rij (Conny Kerkhof-Mos volgde Tineke Lodders-Elfferich op), 
het Jaar van de Veiligheid en het pleidooi van voorzitter Van Rij om te komen tot de 
oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving. Bijzondere aandacht 
vergde verder het Congres eind februari, de Voor- en Najaarspartijraad en tal van 
manifestatie en conferenties van CDA en gelieerde organisaties. 

De Afdeling Voorlichting was zeer actief tijdens de campagnes voor Provinciale Staten- en 
Europese verkiezingen. Er werden speciale verkiezingsfolders ontwikkeld voor de 
Statenverkiezingen met het campagnemotto 'Sterk in de provincie' en de Europese 
verkiezingen met het campagnemotto 'Sterk in de regio. Thuis in Europa'. Tevens werden 
voor beide verkiezingen speciale campagnelogo's ontworpen. De provinciale 
campagneteams werden voorzien van advertentieprints. De regionale 
verkiezingsmanifestaties werden onder de aandacht van de media gebracht, kandidaten en 
provinciale campagneteams werden waar mogelijk ondersteund, 
Logischerwijs waren met name de regionale media tijdens de Statencampagne een speerpunt 
in het publiciteitsbeleid. 

Tijdens de campagne werd een extra accent gelegd op radio- en televisiespotjes en Internet. 
Naast speciale uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen werden er 
radio- en televisiespotjes gemaakt voor de provinciale/regionale omroepen. Een groot aantal 
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Provinciale Afdelingen opende een eigen campagnesite op het Internet; de informatie van de 
resterende provincies werd verschaft via de landelijke website van het CDA die tijdens de 
campagnes grotendeels in het teken stond van de verkiezingen. 
Tijdens de campagnes was er - nog meer dan anders - een nauwe samenwerking met de 
Afdeling Voorlichting van de Tweede Kamerfractie, het Landelijke en de Provinciale 
Campagneteams en de Afdeling Voorlichting van de CDA-delegatie in het Europees 
Parlement. De woordvoerder/voorlichter maakte deel uit van het Landelijk Campagneteam. 

Het aantreden van de nieuwe partijvoorzitter Van Rij eind februari op het grote 
verkiezingscangres in Utrecht trok volop de aandacht van de media. In tal van media 
vonden vraaggesprekken plaats met de nieuwe voorzitter. 

Ook het Jaar van de Veiligheid kreeg veel publicitaire aandacht. Met name de aankondiging 
van het Jaar in een speciale persconferentie- het was de eerste keer dat het CDA over een 
jaarthema een partijdiscussie voerde- en de besluitvorming op de Najaarspartijraad waar 
werd opgeroepen tot (verplichte) opvoedingsondersteuning en het introduceren van de 
gezinscoach, kregen volop aandacht in de media. 
Voor meer informatie over het Jaar van de Veiligheid zie het aparte jaarverslag hierover. 

In augustus pleitte CDA-voorzitter Marnix van Rij in het themanummer van CD/Actueel 
over heilige huisjes voor de oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en 
Zingeving. Dit pleidooi vond veel weerklank in de media. Tal van kranten berichtten 
erover, en in vele media kwam de partijvoorzitter over dit onderwerp aan het woord. 

Bij deze en andere onderwerpen werkt de Afdeling Voorlichting pro-actief. Journalisten 
worden in een vroegtijdig stadium benaderd, hetzij mondeling hetzij via persberichten en 
geattendeerd op standpunten, ontwikkelingen en activiteiten. In dit kader dienen ook de 
achtergrondgesprekken te worden gezien die de woordvoerder, directeur Communicatie en 
partijvoorzitter met vertegenwoordigers van de media voeren. 

In 1999 werden circa 70 Persberichten uitgebracht. De onderwerpen varieerden sterk. In 
persberichten worden nieuwswaardige elementen uit toespraken van partijvoorzitter Van Rij 
onder de aandacht gebracht, werd de pers geïnformeerd over standpunten van de CDA
Eerste Kamerfractie bij belangrijke debatten, werden belangrijkepublikatiesen 
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 worden 
ook altijd op het Internet gezet. 
Wekelijks wordt een publiciteitsagenda verzonden aan de media. Op deze agenda staan alle 
openbare bijeenkomsten van CDA en gelieerde organisaties en de spreekbeurten van 
Tweede en Eerste Kamerleden, partijvoorzitter en leden van het Europees Parlement. 
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Radio en televisie 

Radio 
In 1999 verzorgt het CDA in het kader van zendtijd voor politieke partijen 21 radio
uitzendingen voor de opiniezender Radio 5. Een keer per 2 weken op vrijdag van 17.50 tot 
18.00 uur kunnen luisteraars 
de achtergronden van actuele politieke onderwerpen via dit medium vernemen. 
In het vroege voorjaar staan naast de actuele landelijke politiek ook de ins en outs van de 
provinciale en Europese politiek centraal. Provinciale lijsttrekkers komen aan het woord 
over het wel en wee in de provincies. Europees lijsttrekker Hanja Maij-Weggen en haar 
ploeg maken duidelijk dat de invloed van Brussel op ons dagelijks leven omvangrijk is, 
veel meer dan mensen denken. 
Onderwerpen die de revue passeren in de uitzendingen zijn: drugsbeleid, 
veiligheidsbeleid, ouderenbeleid, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, het WAO-plan, 
de infrastructuur, onderwijs/ lerarentekort, ontwikkelingssamenwerking, uitvoering 
sociale zekerheid, sociaal-economisch beleid, asielzoekers/vreemdelingenbeleid, de 
Eurotop in Helsinki, staatkundige vernieuwing etc Met de regelmaat van de klok bellen 
luisteraars om hun mening te geven over de uitzending of voor meer informatie over het 
behandelde onderwerp. 
Luisteronderzoek wijst uit dat ongeveer 35 a 40.000 mensen regelmatig afstemmen op 
deze uitzendingen. 

Televisie 
Het CDA verzorgt in 1999 voor de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3 36 televisie
uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. Hiervoor worden 9 
verschillende uitzendingen gemaakt 
van elk 3 minuten lang die op steeds wisselende tijdstippen worden uitgezonden. 
In het vroege voorjaar wordt de uitzending 'Respect' gemaakt. Hierin leggen jong en oud 
uit wat ze voor elkaar kunnen betekenen en wat ze van elkaar kunnen leren. Op het 
sportveld (trainer en jeugd), in het bedrijfsleven (werkgever/werknemer/collega's onder 
elkaar), werkende ouders tijdens het werk en de opvang thuis door opa en oma. 
Voor 4 maart wordt een In memoriam-uitzending gemaakt over Enneus Heerma. Jaap de 
Hoop Scheffer, Tineke Lodders-Elfferich en Marnix van Rij gedenken elk op hun manier 
de overleden oud-fractievoorzitter. 
Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 3 maart worden 2 verschillende uitzendingen 
gemaakt met elk 6 lijsttrekkers. Elke lijsttrekker vertelt in een kort statement wat voor 
zijnihaar provincie belangrijk is. Het statement wordt ondersteund door beeldmateriaal over 
het betreffende onderwerp. 
In april wordt de eerste uitzending over veiligheidsontwikkeling gemaakt. Deze uitzending 
waarin de preventie centraal staat dient tevens ter ondersteuning van de discussies van 
CDA-afdelingen over het rapport 'Samen Nederland veiliger maken'. 
Ook voor de Europese verkiezingen van 10 juni worden twee verschillende uitzendingen 
gemaakt. De lijsttrekker legt in beide uitzendingen het belang van Europa uit en doet een 
beroep op de kiezer, de kandidaat-Europarlementariërs geven elk aan waar ze voor staan. 
Direct na de zomer wordt er een speciale uitzending over het werk van het 
Steenkampinstituut gemaakt tijdens de 'Dag van de Uitdaging' in Rotterdam. Het doel van 
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deze uitzending is enerzijds mensen bekend te maken met het politieke scholingswerk en 
het belang daarvan. Anderzijds: een geldelijke bijdrage te vragen voor de actie van het 
Steenkampfonds "Met Steenkamp investeren in de volgende generatie". 
In het najaar wordt de eerste televisieuitzending over veiligheidsontwikkeling aangepast aan 
de resultaten van de discussies binnen de CDA-afdelingen. De gezinscoach speelt daarbij 
onder meer een belangrijke rol. 

De uitzendingen roepen regelmatig reacties van kijkers op. Onderzoek van de Dienst Kijk
en luisteronderzoek van de NOS wijst uit dat er per uitzending ongeveer 450 a 500.000 
mensen regelmatig afstemmen op televisieuitzendingen van politieke partijen. 

Publieksvoorlichting 
Naast brochures, folders en vlugschriften werkt het CDA via telefonische bereikbaarheid 
permanent aan voorlichting over zijn standpunten en activiteiten. Het jaar 1999 was door 
twee verkiezingscampagnes een intensief jaar. Veel informatie werd verstrekt aan 
scholieren, studenten, leden en geïnteresseerden. Een groot aantal verzoeken kwam via 
Internet en email binnen. 
Het aantal informatieverzoeken bedroeg in 1999 3480 (1998: 2780). 
Daarnaast beantwoordde de partijvoorlichting veel telefonische vragen van allerlei aard. 

Redactie en bladmanagement 

CD/ Actueel, later CDA-Magazine 
1999 stond voor de redactie voor een belangrijk deel in het teken van de vernieuwing van 
formule en lay out van het opinieblad. Onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur Rijk van 
Ark en met een sterk vernieuwde redactie werd de route uitgestippeld naar het nieuwe 
CDA-Magazine dat begin november voor het eerst verscheen. 
Uitgangspunten voor de vernieuwingsslag waren onder meer: een grotere pro-activiteit -het 
blad moet trendsettender zijn en thema's op de politieke en maatschappij agenda zetten- ; 
een geïntegreerde formule waarbij informatie uit Eerste en Tweede Kamer, Europees 
Parlement en gelieerde organisaties wordt geïntegreerd in de kolommen; en een modernere 
uitstraling. Essentieel in de vernieuwingsoperatie is de wens om aansluiting te zoeken bij 
een nieuwe lezersgroep namelijk de twintigers, dertigers en veertigers. In de uitwerking van 
de redactionele formule speelde dit uitgangspunt een doorslaggevende rol. De redactie werd 
in haar vernieuwingsstreven gesterkt door de uitslag van de lezersenquete die begin februari 
in CD/ Actueel werd opgenomen. Belangrijkste resultaat was dat de lezers een kritischer 
discussiemagazine wilden dat bijdraagt aan de opinievorming en dat in een modern jasje is 
gestoken. 
Begin november, op de dag van de Najaarspartijraad verscheen, het eerste nummer. Het 
nieuwe blad met de naam CDA-Magazine bevat een actueel gedeelte met een nieuwsrubriek, 
commentaren, reportages, interviews en analyses. Met name het tweede deel bevat een 
groot aantal nieuwe elementen zoals Confrontatie, de Cultuurrubriek, een rubriek over 
websites op Internet, een beeldverhaal met alleen maar foto's, en satire. Daarnaast zijn in 
het blad columns opgenomen van politieke commentatoren van verschillende media, en 
bekende Nederlanders uit diverse sectoren van de samenleving. Het CDA-Magazine 
verschijnt op een groter formaat vanwege de externe uitstraling, en in de nieuwe door 
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vormgeefster Bertine Colssen ontworpen lay out, zijn beeld en kleur sterk bepalend. In het 
algemeen waren de reacties op het nieuwe magazine zeer positief. 
Een eerste proeve van de inhoudelijke vernieuwing had de redactie al gegeven in het 
themanummer over 'Heilige huisjes van het CDA' dat eind augustus verscheen. In deze 
uitgave werd tegen tal van christen-democratische heilige huisjes geschopt zoals het 
homohuwelijk, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente-aftrek, het conservatisme in de 
EVP, het roestige denken over staatkundige vernieuwing, de starre partijcultuur etc. Een 
groot aantal artikelen trok de aandacht van de media. Met name het pleidooi van 
partijvoorzitter Van Rij voor de oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en 
Zingeving vond veel weerklank in de media. 
De redactie hield zich in 1999 naast het werken aan vernieuwing, natuurlijk ook bezig met 
de invulling van de uitgaven. Vanzelfsprekend was er veel aandacht voor de Provinciale 
Staten- en Europese verkiezingen, de kortstondige kabinetscrisis in mei, het aantreden van 
de nieuwe voorzitter Van Rij en de oorlog in Kosovo. Er waren series over de 
multiculturele samenleving, het Jaar van de Veiligheid, huiselijk geweld en het Centrum 
voor Politiek, Religie en Zingeving. Beeldbepalende interviews werden onder meer 
afgenomen met de oud-bewindslieden Van Agt en Van den Broek, de Belgische oud-premier 
Tindemans, CVP-voorzitter Van Peel, CNV-voorzitter Terpstra etc. 

Christen Democratisch Appel 
Ook voor de redactie van (Christen-democratisch) Appel stond 1999 voor een belangrijk 
deel in het teken van de vernieuwing van het ledenblad. In de tweede helft van het jaar werd 
intensief gewerkt aan het nieuwe CDA-ledenblad dat in februari 2000 voor het eerst zou 
verschijnen. Ten grondslag aan de vernieuwing ligt de noodzaak nieuwe lezersgroepen te 
bereiken, met name twintigers, dertigers en veertigers. 
Het nieuwe ledenblad moest meer "een blad van en voor de leden" worden, met een 
moderne uitstraling. Politieke thema's en drijfveren van mensen in de politiek dienen 
centraal te staan in het nieuwe blad. Er zou meer aandacht geschonken moeten worden aan 
de vaak succesvolle activiteiten van leden en Gemeentelijke Afdelingen. Natuurlijk zou ook 
het nieuwe blad veel informatie bevatten over de standpunten en activiteiten van het 
landelijk CDA. 
Het nieuwe blad zou de naam CDA-Krant gaan dragen. Gekozen werd voor het 
kranteformaat omdat dit meer ruimte biedt voor een boeiender lay out, met veel ruimte voor 
foto's en ander beeldmateriaal. Bij de indeling van de rubrieken zou aangehaakt worden op 
krantenrubrieken zoals Parlement, Mensen, Regionaal, Interview etc. 
De resultaten van de in oktober in het ledenblad opgenomen lezersenquete bevestigden het 
vermoeden van de redactie dat een grootscheepse vernieuwingsslag noodzakelijk is. In het 
algemeen vonden de lezers het blad saai en grijs, en te voorspelbaar. Appel kreeg een 
onvoldoende in de ogen van de lezers. 

In 1999 werd in het ledenblad zelf veel aandacht geschonken aan de Provinciale Staten, de 
Europese en de Eerste Kamerverkiezingen, het vertrek van Hans Helgers en het aantreden 
van de nieuwe partijvoorzitter Van Rij, en het Jaar van de Veiligheid. Er werden speciale 
katernen opgenomen over de beide verkiezingen, en er was veel overig campagnenieuws. In 
het kader van de Statenverkiezingen kwamen veel provinciale kandidaten en 
campagnevoerders aan het woord. In het septembernummer werden de gekozen Eerste 
Kamerleden en Europarlementariers in een speciaal katern voorgesteld. 
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Het Jaar van de Veiligheid kreeg ook veel aandacht in het ledenblad. De discussienotitie 
'Samen Nederland veiliger maken' werd integraal opgenomen in het blad. De partijdiscussie 
werd optimaal gevolgd; en de slotconclusies werden uitgebreid over het voetlicht gebracht. 
Viermaal werd in 1999 het kwartaalperiodiek Vrouw en Politiek van het CDA-
V rouwenberaad in Appel opgenomen. 

De redactie werd de eerste helft van 1999 voorgezeten door Marcel Meijer (waarnemend 
hoofd sector Vereniging en Communicatie) Na het aantreden van Joep Mourits als directeur 
Communicatie stond de redactie onder diens leiding. 

Redactieraad 
De Redactieraad kwam in 1999 eenmaal bijeen. Belangrijkste agendapunt was de 
voorgenomen vernieuwing van het opinieblad. De Raad onderschreef de uitgangspunten en 
de uitwerking van de vernieuwingsslag van harte. 
Ook in 1999 stond de Raad onder voorzitterschap van mr. Drs. Ed Wagemakers. 

Bladnnanagennent 

Advertenties 
De advertentie-acquistitie voor het ledencontactblad Appel was ook dit jaar weer in handen 
van de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij (BDU). Voor het opinieblad CD/Actueel was de 
acquisitie in handen van de sector Communicatie. 
De betaalde advertenties brachten in 1999 op: f 28.460 (in 1998: f 37.570) 

Pronnotie 
Tijdens de verkiezingsmanifestaties, Partijraden en het Congres werden CD/ Actueel en 
Christen Democratische V erkenningen onder de aandacht van de potentiele lezers gebracht. 
Voor het nieuwe CDA-magazine wordt een doorlopende actie gevoerd waarmee men voor 
een tientje vier nummers ontvangt. 

Productie overige periodieken en publikaties 
In 1998 verschenen er elf uitgaven van het maandblad Christen Democratische 
Verkenningen. Van dit blad wordt de eindredactie, de productie en het redactie-secretariaat 
verzorgd. 
Met ingang van 1 januari 1999 verscheen het maandblad in een geheel nieuwe formule en 
lay out. 

Daarnaast was de sector verantwoordelijk voor de productie van tal van rapporten, notities, 
folders en brochures, van onder meer Steenkampinstituut, Eduardo Freistichting, 
Wetenschappelijk Instituut etc. 
Tevens verzorgde de sector redactie en lay out van advertenties e.d. in externe media. 

De sector verzorgde eveneens de contacten met drukkerijen over drukopdrachten, offertes 
e.d. van CDA en gelieerde organisaties. 
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Personele bezetting 
De personele bezetting onderging in 1999 een flink aantal wijzigingen. In juni trad Joep 
Mourits aan als directeur Communicatie, tevens hoofd van de sector. Tot juni fungeerde 
Marcel Meijer als waarnemend hoofd van de sector. In september versterkte Eline Uphof 
als DTP-er de sector; zij vervulde de vacature van Jessica Koster. Femke Sleegers kwam 
begin 1999 in dienst als eindredactrice CDA-media. Zij volgde in die functie Heleen 
Veringa op die naar het Steenkampinstituut vertrok. 
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Vl. PARTIJONTWIKKELING 

De overtuiging dat de leden en de plaatselijke afdelingen de basis vormen van de partij 
wordt in het CDA overal gedragen. Om daar ook concreet gestalte aan te geven is er in 
1999 een flinke impuls gegeven aan de verdere invulling van het begrip Partijontwikkeling. 
Bij partijontwikkeling gaat het om het vergroten van betrokkenheid, zowel van leden als van 
belangstellenden, bij de ontwikkeling in de politiek en in de samenleving. De partij moet 
daartoe ook volop ruimte bieden aan ieders deskundigheden en talenten. In de partij ontstaan 
nieuwe initiatieven om mensen er bij te betrekken, bijvoorbeeld de zgn. Dertigers-groepen 
en BIN, het netwerk voor jonge bestuurders. Dit soort initiatieven moeten gestimuleerd en 
verder ontwikkeld worden. 
Daarnaast zullen er ook voorstellen gepresenteerd moeten worden ten aanzien van de 
structuur en de procedures in de partij. Zo kan er bijvoorbeeld een ledenpeiling worden 
ingesteld en kan het principe van "one-man-one-vote" wellicht verder worden uitgewerkt. 
Partijontwikkeling vormt op het partijbureau een aparte afdeling die sinds medio 1999 onder 
leiding staat van Meindert Stolk. Eind 1999 besloot het partijbestuur een commissie 
Partijontwikkeling in het leven te roepen. Deze commissie, die opereert onder 
voorzitterschap van het DB-lid Koos Janssen, is gevraagd een voorstel voor te bereiden voor 
de voorjaarspartijraad 2000. 
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VIl. FACILITAIRE ZAKEN 

Personeelsverloop bij het Secretariaat 
Het jaar na de Tweede Kamerverkiezingen was voor een aantal mensen de juiste periode om 
op het CDA-bureau of elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Nagenoeg alle ontstane 
vacatures zijn in de loop van het jaar vervuld. 
Na het vertrek van Hans Helgers is tijdens het voorjaarscongres Marnix van Rij gekozen tot 
partijvoorzitter. 
Per 1 mei is de directeur van het Partijbureau , Gert Groenendijk vertrokken om bij het 
Legermuseum de scepter te gaan zwaaien, zijn opvolging is tot en met december ingevuld 
door ad-interim directeur John Luijten. Korte tijd later is sectorhoofd Politiek-Bestuur Jan 
Willem Wiggers naar de provincie Overijssel vertrokken, zijn plaats is ingenomen door 
Alex Krijger die al enige tijd werkzaam was bij het Wetenschappelijk Instituut. Nog vlak 
voor de zomer zijn Meindert Stolk als hoofd Partijontwikkeling en Joep Mourits in de 
functie van directeur Communicatie in dienst getreden. 
Per 1 september is Jan Kuit vertrokken om een functie te gaan vervullen bij de provincie 
Utrecht, hij is opgevolgd door Dionne Dinkhuyzen als secretaris EFS. Richard Steenvoorde 
is opgevolgd door Sjack Verberne die Juridische zaken voor zijn rekening neemt. De 
vacature bij het Vrouwenberaad die was ontstaan door het vertrek van Marleen van Ruyven 
is voor bepaalde tijd ingevuld door Marijk Houben. Bij de redactie is Femke Sleegers de 
opvolgster van Heleen Veringa die naar het Steenkampinstituut is verhuisd en heeft Eline 
Uphof de plaats van DTP-ster Jessica Koster ingenomen. 
Facilitaire zaken is medewerkster Jaqueline Willems rijker geworden en het laatste kwartaal 
heeft hier Renee Aernoudts ( ad-interim) werkzaamheden verricht. Aan het eind van het jaar 
is afscheid genomen van Mientje Schippers, medewerkster Huishoudelijke dienst. 

Personeelsverloop Steenkampinstituut 
Na het vertrek van Sandra Hek eind '98 heeft Heleen Veringa de redactie van de partij 
verlaten om bij het Steenkampinstituut de opengevallen plaats in te nemen 

Personeelsverloop bij het Wetenschappelijk Instituut 
Begin '99 is Marjon Gadella vertrokken naar de gemeente Nieuwegein en opgevolgd door 
Patriek Tetteroo, die eerder bij de BSV werkzaam was. 
Anne Michiels van Kessenich is in dienst getreden als projectmedewerkster en directeur Jos 
van Gennip die in de zomer met sabbatical leave is gegaan is opgevolgd door Ab Klink. 
Alex Krijger is overgestapt naar de partij om de functie van sectorhoofd Politiek-Bestuur te 
gaan vervullen. 

Personeelsverloop Bestuurdersvereniging 
De naar het WI vertrokken Patriek Tetteroo is opgevolgd door Elza Kuipers. 

Personeelsverloop CDJA 
Per 1 januari vervulde Stefanie Margadant de vacature die was ontstaan door het vertrek van 
Eline de Boo, Zij krijgt in de loop van het voorjaar ondersteuning van Patricia Boom. 
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VIII. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 

De vitaliteit van de christen-democratie staat en valt met de mate waarin zij in staat is vanuit 
herkenbare en eigen invalshoeken op een kwaliteitsvolle wijze thema's op de agenda te zetten. 
Ontwikkelingen stemmen in dat verband ronduit hoopvol. De Tweede-Kamerfractie ploegt vrij 
systematisch beleidsterreinen door via fractiespecials, die uitmonden in concrete en herkenbare 
voorstellen of discussiestukken. De discussie over een zorgstelsel dat patiënten centraal stelt 
en daarom ingaat tegen bureaucratisering en schaalvergroting, passen bijvoorbeeld daarbij. Een 
ander voorbeeld: de automatische piloot rond de privatisering van nutsvoorzieningen is ter 
discussie gesteld. Andere partijen volgden. Op de noemer van 'maatschappelijke 
ondernemingen' wordt gewerkt aan een modernisering van de gedachten over het zogenoemde 
maatschappelijk middenveld. De partij zette onder meer de thema's 'Veiligheidsbeleid', 
'Politiek en religie' en 'Staatkundige vernieuwing' op haar agenda en ontwikkelde een 
enthousiasmerend programma voor 2000 over levensloopbeleid onder de titel 'Jaar van de 
Generaties'. Het Wetenschappelijk Instituut werkt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en 
vanuit de christen-democratische beginselen aan de vernieuwing van de christen-democratie. 

Bestuur en medewerkers 
Personeelsmatig deden zich wijzigingen voor in het bestuur en in de bezetting van het W.I. 
Prof. drs. R.F.M. Lubbers maakte als voorzitter plaats voor mr. R.J. Hoekstra. Per 1 
augustus voltrok zich een directeurswisseling. Mr. J.J.A.M. van Gennip zette zich in een 
sabbatical year aan het starten van het zogenaamde Socires-traject. Het initiatief 'Societas et 
Responspebilitas' beoogt als participant in daartoe geschikte netwerken te fungeren als 
platform en aanjager van het debat rond waarden en samenleving. Dr. A. Klink volgde de 
heer Van Gennip op als directeur. Erkentelijkheid past voor de manier waarop de vorige 
voorzitter van het bestuur van het W.I. en zijn directeur invulling hebben gegeven aan hun 
taken en hebben bijgedragen aan de heroriëntatie van het CDA. 
Op 1 april trad drs. P.W. Tetteroo als wetenschappelijk medewerker in dienst bij het W.I. 
als opvolger van mevrouw drs. M.P.C. GadeHa-van Gils. Op 1 augustus vertrok drs. T.A. 
Krijger, als projectmedewerker verantwoordelijk voor het publieke debat en publiciteit van 
het W.I., naar de sector Politiek Bestuur van het CDA-secretariaat. Tot 1 oktober was T.J. 
Vlot parttime in dienst ten behoeve van het project 'Partners in Duurzaamheid'. Tot 31 
december was mevrouw drs. A.T.P.E.M. Michiels van Kessenich als projectmedewerker in 
dienst ten behoeve van Socires. 

Activiteiten 
Leidraad bij de activiteiten van het Instituut is het in mei 1999 vastgestelde Meerjaren
onderzoeksprogramma van het W.I., getiteld De christen-democratie als bondgenoot van de 
samenleving. Dit programma kent een thematische vierdeling waar rond omheen 
aandachtsvelden en concrete projecten zijn gedefinieerd. Het gaat om de thema's: een 
herbergzame samenleving; waarden en overheid; ieder mens telt; met het oog op de 
toekomst. Deze thema's langslopend, kan het volgende worden geconstateerd: 

Het aangekondigde forum voor institutionele economie (4.1.1. Meerjarenonderzoeks
programma) is in samenwerking met de partij en mede dankzij de inzet van de 
partijvoorzitter tot stand gekomen. Het zal in februari 2000 voor het eerst bijeenkomen. Als 
co-secretaris zal de per januari 2000 aangetreden economisch medewerker, drs. E.J. van 
Asselt, fungeren. Voorzitter is prof. dr. A.L. Bovenberg. 
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Inzake de toekomst van het landelijk gebied (4.1.3.) heeft het bestuur een startnotitie 
goedgekeurd die als basis dient voor de commissie die onder leiding van prof. dr. ir. G. van 
Dijk in de loop van 2000 een rapport zal voorbereiden. In oktober 1999 vond, in 
samenwerking met het Platform Duurzame Plattelandsontwikkeling van het CDA, de in het 
Meerjarenprogramma geplande startconferentie plaats. 
Het beleidsadvies over zelfregulering (4.1.5.) zal in het voorjaar van 2000 verschijnen. 
Over het mediabeleid (4.2.2.) vond in de zomer van 1999 de in het meerjarenplan 
aangekondigde conferentie plaats. 
Het integraal veiligheidsbeleid (4.2.3.) was het thema van het zomernummer van Christen 
Democratische Verkenningen. Dit lag mede aan de basis van de partijresoluties die tijdens 
de najaarspartijraad zijn bediscussieerd en (goeddeels) zijn aanvaard. 
In het begin van het verslagjaar is de studiecommissie Partners in duurzaamheid (4.4.1), die 
werkt onder leiding van drs. P.L.B.A. van Geel, geïnstalleerd. De commissie buigt zich 
over het concept 'Van Nederland distributieland naar Nederland kwaliteitsland'. In de loop 
van 2000 zal de commissie rapporteren. 

Over de belastingvoorstellen van het kabinet is in augustus een expertmeeting gehouden. In 
december 1999/januari 2000 werd een beleidsadvies (4.4.2.) terzake afgerond: Herstel van 
draagkracht. 
Rond burgerschap en Europa (4.4.3) is vermeldenswaard dat in 1999 het rapport Publieke 
gerechtigheid en Europa is vertaald in het Engels en dat over dit thema op 4 juni een 
conferentie werd gehouden. Op 15 januari vond een conferentie plaats over uitbreiding van 
de Europese Unie. 
De in het programma genoemde studie naar mobiliteit zal niet zelfstandig worden 
gepubliceerd, maar integraal deel gaan uitmaken van het rapport van de commissie-'Partners 
in duurzaamheid'. In het Meerjarenonderzoeksprogramma was al aangegeven dat de 
inhoudelijke samenhang van beide trajecten erg groot is. 

Met betrekking tot de in het programma voor 1999 aangekondigde studie naar multi
culturaliteit valt te melden dat prioriteit is gegeven aan een beleidsadvies over asiel- en 
migratiebeleid. Een expertmeeting werd gehouden in november 1999. In april 2000 zal het 
advies worden gepubliceerd. 
Rond hetjeugdbeleid (4.2.2.) is in de loop van 1999 in commissieverband gewerkt aan een 
beleidsadvies. Dit advies zal in het voorjaar van 2000 worden afgerond. 

Aan de agenda voor 1999 is in de loop van het verslagjaar het onderwerp Naar een vitale 
democratie toegevoegd. In samenwerking met de partij en de fracties is door de commissie
Postma een document gemaakt dat voor een vernieuwende invalshoek koos: niet meer het 
openbaar bestuur moet centraal staan (reïnventing govemment), maar de 
volksvertegenwoordiging en politieke partijen. Zij zijn absoluut essentieel in een 
democratie: reïnventing democracy dus met het oog op een versteviging van het inhoudelijke 
debat en meer betrokkenheid van de bevolking. Structuurdiscussies moeten aan die 
versteviging ondergeschikt zijn en daaraan een bijdrage leveren. Concrete voorstellen zijn -
mede vanuit het W.I. - gedaan over minderheidsenquêtes, recht van onderzoek voor raden 
en staten, terugzendrecht voor de Eerste Kamer enzovoort. In de loop van het najaar 2000 
zal een rapport over dit thema worden uitgebracht. 
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Voor wat betreft het beleidsadvies over de belastingen geldt dat daarin tevens aandacht is 
besteed aan de arbeidsparticipatie (4.1.2.) en vrijwilligerswerk (4.1.6). In het advies is 
aandacht geschonken aan het zogenaamde gezinsdal, aan het partnerstelsel (splitsing-stelsel) 
en zijn voorstellen gedaan voor een zodanige vormgeving van de belastingen dat werken 
niet fiscaal wordt bevoordeeld boven zorg of vrijwilligerswerk, dat één- en tweeverdieners 
niet verschillend worden behandeld en dat inkomens uit vermogen niet veel minder worden 
belast dan inkomsten uit arbeid. Reden waarom de voorstellen van het kabinet zijn aan te 
merken als tussenstap naar een verder strekkende herziening van het belastingstelsel. 

Nieuwe wegen dus, vanuit een modern, maar herkenbaar en aan het communitarisme 
verwant waardenpatroon: daar ligt de missie van het Wetenschappelijk Instituut. Het CDA 
laat zich met andere woorden geen beleidsdilemma's door derden opdringen, maar kiest 
eigen invalshoeken en thema's: niet om perse origineel te zijn, maar omdat onze politieke 
overtuiging van ons vergt door te vragen waar anderen, gegeven hun optiek terreinen braak 
laten liggen. 

Christen Democratische Verkenningen 
Het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut verscheen met ingang van januari 1999 in 
een geheel nieuwe vormgeving en opzet. Het eerste exemplaar van CDV 'nieuwe stijl' werd 
op 25 januari door redactievoorzitter prof. mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin overhandigd aan 
mr. J.G. de Hoop Scheffer, voorzittter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Bij deze 
gelegenheid werd nog eens benadrukt dat de redactie ideeënontwikkeling ten behoeve van de 
christen-democratie als de belangrijkste opgave ziet. Daarbij wordt voortdurend gepoogd 
inhoudelijke discussies aan te zwengelen en een forum te bieden aan ontluikende of 
geplande discussies in fracties en de partij. In het verslagjaar werd de partijbrede discussie 
over 'Samen Nederland veiliger maken' voeding gegeven met het driedubbeldikke 
zomernummer over 'Veiligheid'. Aan het einde van het verslagjaar werd met een dubbeldik 
themanummer een stevig voorschot genomen op het CDA-jaarthema 2000 'Solidariteit 
tussen generaties'. Spraakmakende en strategisch belangrijke artikelen van leden van de 
Tweede-Kamerfractie wezen de buitenwereld er nadrukkelijk op dat het CDA zich steeds 
meer gaat richten op revitalisering van het maatschappelijk middenveld. Mr. ing. W.G.J.M. 
van de Camp en mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp publiceerden een spraakmakend 
artikel over meer betrokkenheid van ouders bij de school. Mr. J. G. de Hoop Scheffer en 
mevrouw drs. L.H.J.M. Dankers werkten de lijn uit voor de gezondheidszorg in het artikel 
'Maatschappelijk middenveld met nieuwe spelers'. Andere belangrijke en regelmatig 
terugkerende thema's waren 'Zelfregulering en privatisering', 'Financiering van de 
gezondheidszorg', 'Toekomst van Europa' (onder andere een interview met dr. Wolfgang 
Schäuble), 'Minderhedenbeleid', 'Emancipatie- en gezinsbeleid' en de taak en 
verantwoordelijke journalistiek ('Civiele journalistiek'). In 1999 heeft CDV zich ook verder 
ontwikkeld tot een belangrijk platform over communitarisme in ons land. Artikelen van en 
interviews met Amerikaanse vertegenwoordigers van deze 'beweging' zijn regelmatig in het 
maandblad te vinden. 

Samenwerking met partij en fractie 
Het W.I. participeerde in het verslagjaar in de CDA-werkgroep Strategische Verkenningen 
die zich boog over de thema's die het CDA in het kader van de permanente campagne op de 
agenda zou moeten zetten. Vanuit het W.I. werd het mission statement in de 
statencampagne, getiteld 'Bondgenoten van de samenleving', mede opgesteld. Dat geldt ook 
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voor het manifest 'Ontwikkelen en koesteren'. Tevens werd een bijdrage geleverd aan het 
mission statement 'Thuis in Europa' ten behoeve van de campagne voor de verkiezingen van 
het Europees Parlement. 
Vanuit het W.I. werd geparticipeerd in de Werkgroep Trend- en Kiezersonderzoek en werd 
een inhoudelijke en secretariële bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van de commissie
Postma (staatkundige vernieuwing). Ook aan de CDA-conferentie over staatkundige 
vernieuwing in november 1999 werd een inhoudelijke bijdrage geleverd. De directeur van 
het Instituut was in het verslagjaar adviserend lid van het Dagelijks Bestuur van de partij. 

Met de Tweede-Kamerfractie zijn in het verslagjaar op verschillende terreinen intensieve 
contacten geweest. Met de fractie werd overlegd over het jaarplan 2000. Ook over het 
beleidsadvies inzake de belastingen vond met enige regelmaat afstemmingsoverleg plaats, 
uiteraard met inachtneming van de onderscheiden verantwoordelijkheden. In algemene zin 
zijn leden van de fractie en beleidsmedewerkers betrokken bij verschillende commissies van 
het W.I. 

In het verslagjaar zijn door medewerkers van het Instituut verschillende bijdragen geleverd 
en diensten verricht voor onder meer (commissies en werkgroepen binnen) de partij, de 
Eduardo Frei Stichting, de EVP, overige gelieerde organisaties en voor de Stichting voor 
het Nieuwe Zuid-Afrika (NZA). 

Publiek debat 
De aanwezigheid in het debat over de inrichting van de samenleving van morgen is van 
essentieel belang voor het W.I. en in bredere zin voor het CDA. In het huidige 
informatietijdperk kan een denktank niet volstaan met het periodiek afleveren van rapporten en 
beleidsadviezen. Juist ook gerichte krantenartikelen kunnen debatten aanzwengelen en 
uitdrukking zijn van de presentie en relevantie van de christen-democratie. Ook door middel 
van inleidingen en spreekbeurten en deelname aan forumdiscussies zoekt het W.I. het publieke 
debat. 

Een laatste activiteit die vanuit het W.I. in het kader van het publieke debat voortgang vindt, is 
het ondersteunen en begeleiden van de Dertigersgroepen en Veertigersgroep. Hun 
betrokkenheid drukt de ook in verkiezingsonderzoeken naar voren tredende (potentiële) 
wervingskracht van het CDA pregnant uit. In het verslagjaar vonden twee grote publieke 
debatbijeenkomsten van de Dertigersgroepen plaats. Zo was in april drs. H.H.F. Wijffels de 
inleider van een debat over de toekomst van de christen-democratie en sprak dr. P. Winsemius 
in november over de afnemende betrokkenheid van dertigers bij het duurzaamheidsvraagstuk. 
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IX. STEENKAMPINSTITUUT 

Landelijke Scholingsactiviteiten 

Kaderschool nieuwe stijl 
De kaderschool is verdeeld in drie blokken die in een periode van maximaal drie jaar gevolgd 
kunnen worden. Het eerste ideologische blok werd in 1999 regionaal aangeboden in Zwolle, 
Rotterdam en Beverwijk. 

Blok 2 voor specifieke doelgroep 
Het tweede blok van de kaderschool is in de eerste helft van het jaar gericht op aspirant
Statenleden. Deelnemers maken kennis met provinciale onderwerpen en de CDA-visie op 
beleid. Op drie zaterdagen worden vaardigheden getraind op het gebied van presenteren en 
omgaan met provinciale financiën 
In de tweede helft van het jaar werd blok 2 uitgevoerd voor raadsleden. Een aantal actuele 
thema's werd uitgediept, zoals gemeentelijk gezinsbeleid en ontwikkelingen op het terrein van 
gemeentefinanciën 

De Dag van de Uitdaging 
Op 18 september vond de tweede Dag van de Uitdaging plaats in Rotterdam. Doel van deze 
dag is het presenteren van het werk van het Steenkampinstituut door middel van korte 
workshops. Door verschillende oorzaken viel de opkomst tegen. 

Pilot Academie voor Vrijwilligers 
De aftrap van de Academie voor Vrijwilligers vond plaats op 2 oktober met 6 afdelingen. 
Doel van de Academie is om afdelingen van het CDA doelmatiger te laten werken. Dit gebeurt 
door hen bewust te laten worden van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 
vrijwilligersmanagement en de ontwikkelingen in het CDA naar extern gerichte actiepartij. 
Vervolgens krijgen de afdelingen een leidraad gebaseerd op organisatiekundige principes 
waarmee zij onder begeleiding hun eigen actieplan of beleidsplan ontwikkelen. Op een 
terugkomdag na ongeveer een half jaar bespreken de afdelingen de voortgang en evalueren het 
afgelegde traject. De ervaringen waren uiteenlopend doordat afdelingen hun eigen prioriteiten 
bepalen. Wel zijn de deelnemers positief over de bereikte resultaten. 

Diversiteitsaudit 
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de gezamenlijke 
scholingsinstituten van PVDA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks zich gebogen over de vraag 
waarom de diversiteit in gemeenteraden vrijwel niet toeneemt. Als resultaat daarvan is een 
diversiteitsaudit ontwikkeld in samenwerking met organisatieadviesbureau De Beuk met behulp 
van subsidie van Binnenlandse Zaken. Deze test geeft afdelingen inzicht in het functioneren 
van de afdeling, met name op het niveau van de politieke cultuur. De test is in december 
beschikbaar gekomen voor de gemeentelijke afdelingen. 
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CDA Debattoemooi 2000 
In 1999 ging het CDA-debattoernooi 2000 van start. In een groot aantal provincies vinden 
trainingen plaats die gevolgd worden door provinciale voorrondes. Zo'n 125 deelnemers 
strijden om de provinciale titels. De winnaars daarvan gaan door naar de finale tijdens de 
Dag van de Generaties op de partijraad van 13 mei 2000. 

Debattrainingen 
In samenwerking met trainers van het Nederlands Debatinstituut werden in het hele land op 
aanvraag debattrainingen georganiseerd. 

Zomercursus 
In de laatste week van augustus vond de eerste zomercursus voor jong talent plaats. De 
doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 25 en 30 jaar, die nog geen of net lid van het CDA 
zijn en zich willen verdiepen in de achtergronden van de partij. 14 deelnemers volgen een 
intensief programma van woensdagavond tot zaterdagavond. Diverse deelnemers zijn 
inmiddels op verschillende plaatsten in de partij actief geworden. 

CDA V sectie vorming en jaarthema 
In samenwerking met het Vrouwenberaad werd een training georganiseerd over het 
jaarthema huiselijk geweld en wordt een discussiehandleiding geschreven. 

Samen met Wetenschappelijk Instituut: werkgroep Respect 
Naar aanleiding van het verschijnen van de Wl-studie over ouderenbeleid Respect is een 
aantal regionale bijeenkomsten gehouden waar de scholingsconsulenten hun medewerking 
aan verlenen. 

Samen met de partij: Discussiewijzer Veiligheidsbeleid 
In het kader van het CDA-jaarthema 'veiligheid' ontwikkelde het Steenkampinstituut een 
discussiewijzer voor gemeentelijke afdelingen met suggesties hoe ze het thema in hun 
plaatselijke afdeling aan de orde kunnen stellen. 

Werkgroepje partijontwikkeling 
Vanuit het SI is geparticipeerd in een kleine werkgroep die creatieve ideeën op het terrein 
van partijontwikkeling levert. Door middel van een brainstormbijeenkomst met een aantal 
mensen uit het veld worden suggesties op tafel gelegd, die als basis dienen voor de CDA
werkgroep Partijvernieuwing. 

Loopbaangesprekken 
Vanuit de cursussen komen diverse cursisten advies vragen over de te ondernemen stappen 
voor een mogelijke loopbaan in de politiek. In een persoonlijke adviesgesprek komt aan de 
orde wat de behoeften, wensen en mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling. 

Bijdrage aan het werk van de Eduardo Frei Stichting 
Op uitnodiging van de EFS heeft het Steenkampinstituut een traject begeleid van vier 
weekendbijeenkomsten in Bulgarije voor de BANU-partij. De deelnemers aan het traject is een 
vaste groep jongere partijleden. Tussen de weekenden in vervulden de deelnemers 
huiswerkopdrachten. 
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Consulentenweekenden 
Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de scholingsconsulenten worden er vier 
maal per jaar bijeenkomsten georganiseerd met als doel: het uitwisselen van programma's en 
ervaringen, het bijscholen van de scholingsconsulenten op het gebied van vaardigheden voor 
hun rol als consulent, het bespreken van ontwikkelingen in de partij en het bekijken met 
deskundigen wat de gevolgen voor het scholingswerk zijn op bepaalde gebieden. 

Regionale scholingsactiviteiten 
Het regionale werk wordt georganiseerd en uitgevoerd door een team van 
scholingsconsulenten, daarin bijgestaan door provinciale scholingscommissies. In diverse 
provincies is in 1999 sprake van wisseling van consulenten of vacatures. Het vinden van 
geschikte kandidaten lijkt toch moeilijker te worden dan voorheen. Ook vraagt het werven van 
cursisten een grotere inspanning. Er is een tendens waarneembaar in de richting van kortere, 
professionelere cursussen en trainingen op maat. In totaal werden in 1999 een kleine 2000 
cursisten bereikt. 

63 



X. CDJA 

Het jaarverslag zal tijdens de Partijraad met de spelregels worden uitgereikt. 
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XI. VROUWENBERAAD 

Wat wil het CDAV? 
Het CDA V streeft de volgende doelstellingen na: 
a) het bevorderen van de politieke bewustwording bij vrouwen; 
b) het bevorderen van de integratie van vrouwen in de partij; 
c) het leveren van een eigen inbreng op het politieke beleid; 
d) het vervullen van een vertegenwoordigende rol in de daarvoor in aanmerking komende 

nationale en internationale vrouwenorganisaties; 
e) het bij het Partijbestuur voordragen van vrouwen voor functies binnen en buiten de 

partij, en in de politieke vertegenwoordigingen; 
f) het adviseren van het Partijbestuur en de besturen van partijverbanden met betrekking 

tot de in sub a) en b) genoemde onderwerpen. 

Hoe wil het CDAV dit bereiken? 
HetCDAVis een levendige organisatie gelieerd aan het CDA met ongeveer 5000 leden. Op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau zijn er vrouwen actief, die door middel van 
bijeenkomsten, netwerken, vorming & opleiding, voorlichtingsmateriaal etc. trachten de 
doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast is het CDAV op alle niveau's vertegenwoordigd 
in de besturen van plaatselijke/regionale en provinciale afdelingen, Kamerkringen, 
Partijraad, Partijbestuur, Dagelijks Bestuur etc. 

Dagelijks Bestuur en Landelijk Bestuur 
Het CDA V wordt op landelijk niveau aangestuurd door het Landelijk Bestuur (LB) en een 
Dagelijks Bestuur (DB). Het Landelijk Bestuur bestaat uit de afgevaardigden uit de 
provincies, de coördinatoren van de Secties Binnenland, Buitenland, Vorming en Pers en 
Publiciteit en de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. 

In 1999 is afscheid genomen van DB-lid: Trudie Souren (coördinator Sectie Pers en 
Publiciteit). Ellie Wijman is haar opgevolgd. 

Eind 1999 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld: 
• Jet Creemers (voorzitter); 
• Ans Willemse (vice-voorzitter en coördinator Sectie Binnenland); 
• Reinie Briene (secretaris); 
• Petra Groeneweg (penningmeester); 
• Co bi Post (coördinator Sectie Vorming); 
• Riet Roosen (coördinator Sectie Buitenland); 
• Ellie Wijman (coördinator Sectie Pers en Publiciteit). 

Strategische discussie 
Door hetCDAVis eind 1998 het initiatief genomen om het eigen functioneren kritisch 
onder de loep te nemen. In 1999 zijn verdere activiteiten ontplooid ter bepaling van een 
nieuwe koers/visie. Tevens is stilgestaan bij eventuele consequenties van de nieuwe koers 
voor de organisatie van het CDAV. In 2000 zal de organisatie van het CDAV wijzigingen 
ondergaan op basis van de in 1998/1999 bepaàlde nieuwe koers. 
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Contacten op bestuurlijk niveau 
Het bestuur van het CDAV heeft in 1999 gesprekken gevoerd met het DB-CDA inzake de 
voortgang van de uitvoering van het rapport 'Meer partij met vrouwen'. Op 23 september 
1999 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met een delegatie van de nieuwe 
Eerste Kamerfractie. Voor een groot aantal functies en posten zijn door het CDAV 
voordrachten gedaan, o.a. voor: vice-voorzitter CDA, voorzitter NVR, commissie Houben 
(staatkundige vernieuwing), commissie Janssen (partijontwikkeling), de Veldhuijzen van 
Zantenpennnig, Raad van Commissarissen Woningstichting, deelname Wereld 
Waterconferentie, deelname conferentie New York (5 jaar Beijing). 

Contacten met de leden 
Het onderhouden van goede contacten met de leden is essentieel om als CDAV de 
doelstellingen te kunnen realiseren. Op allerlei manieren vinden deze contacten plaats, 
waaronder de in 1999 gehouden Landelijke Raden/ Ledendagen. 
De Landelijke Raad I Ledendag in het voorjaar stond in het teken van een multiculturele 
ontmoetingsdag te Amsterdam. Diverse organisaties/groeperingen zijn bezocht; op basis 
van deze ontmoetingen zijn richting diverse politieke gremia politieke aanbevelingen 
gedaan. 
In het najaar was het thema 'Geweld tegen vrouwen'. Op dit thema is in 1999 
verdergegaan, resulterend in een afsluitende ledendag in het voorjaar van 2000. 

Politiek Vrouwen Overleg (PVO) 
Het Politiek Vrouwen Overleg is een forum van: PvdA (ROSA), VVD (Organisatie 
Vrouwen in de VVD), CDA (CDA-Vrouwen), D' 66 (Commissie Vrouwen
Mannen/Mensenrechten) en Groen Links (Feministisch Netwerk). Belangrijk in het PVO is 
het gemeenschappelijk opkomen voor de belangen van vrouwen, de ideologische verschillen 
worden waar mogelijk hieraan ondergeschikt gemaakt. Ook wordt er gecommuniceerd ten 
aanzien van de actuele stand van zaken van items binnen de politieke partijen. 
In 1999 kwam het PVO tien keer bijeen, vanuit de aangesloten partijen dienen er minimaal 
2 vertegenwoordigsters het overleg bij te wonen. Jaarlijks wisselt het voorzitter schap en 
secretariaat; in 1999 werd het voorzitterschap ingevuld door hetCDAVin de persoon van 
de voorzitter Jet Creemers. De CDA V-vertegenwoordiging in het PVO bestond in 1999 uit: 
Jet Creemers (voorzitter PVO), Dorinda Gerts (secretaris PVO) en Riet Roosen. 

In 1999 werden verschillende gesprekken met bewindslieden voorbereid: 
• Op 1 september is het PVO bij staatssecretaris Hoogervorst op bezoek geweest om van 

gedachten te wisselen over de positie van vrouwen in de WAO. 
• Op 27 oktober was het PVO te gast bij staatssecretaris Vermeend om te spreken over de 

gevolgen van het nieuwe belastingstelsel met name voor vrouwen. Belangrijk onderwerp 
van gesprek was de economische zelfstandigheid van vrouwen en ook arbeidsparticipatie 
in combinatie met zorg. Naar aanleiding van dit bezoek is het PVO naar buiten getreden 
met een persbericht. 

• Op 8 december heeft het PVO een gesprek gehad met staatssecretaris Verstand, o.a. 
over het meerjarenbeleid emancipatie. Het gesprek had vooral een wederzijds 
informerend karakter en zal elk jaar herhaald worden. 
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Secties 
Binnen het CDAV waren in 1999 vier Secties actief: 
1. Sectie Vorming; 
2. Sectie Pers en Publiciteit; 
3. Sectie Binnenland; 
4. Sectie Buitenland. 
Achtereenvolgens worden de activiteiten van de Secties in 1999 kort gepresenteerd. 

Sectie Vorming 
In nauwe samenwerking met het Steenkampinstituut fungeert de Sectie vorming als landelijk 
overlegplatform van de vormingsvrouwen. Deze zijn als lid van de provinciale 
scholingscommissies medeverantwoordelijk voor het scholingswerk in de provincies. Door 
het organiseren van cursussen en trainingen specifiek voor vrouwen trachten zij de 
participatie van vrouwen, op zowel politiek als bestuurlijk niveau, te vergroten. Tevens is 
de Sectie vorming betrokken bij het opzetten en uitvoeren van trainingen voor de leden van 
het landelijk bestuur van het CDA V. Ook het geven van bepaalde cursussen/trainingen voor 
vrouwen die een politieke carrière ambiëren behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
Sectie. De voorzitter van de Sectie vorming is lid van het Curatorium van het 
Steenkampinstituut. 

Activiteiten in 1999 
Op vrijdag 28 februari werd er een vervolgstudiedag gehouden over de toekomst van het 
CDA V. Gezien de discussie op deze dag moesten we constateren dat we een langere tijd 
nodig hebben om tot een definitieve besluitvorming te komen omtrent de mogelijke 
integratie van hetCDAVin de partij. Deze dag stond onder leiding van Liesbeth 
Halbertsma. 
Op zaterdag 6 maart namen de leden van de Sectie vorming deel aan blok 3 van de 
Kaderschool Nieuwe Stijl. Omgaan met het menselijk kapitaal in de partij: 'Human 
Resource', was het thema van deze dag. Deze dag werd verzorgd door het S.B.I. in Doorn. 
Op dinsdag 7 september was er een bijeenkomst van de Sectie vorming op het partijbureau. 
Het onderwerp van deze dag stond in het teken van 'diversiteit in besturen' en spitste zich 
met name toe op het betrekken van (zwarte) migrantenvrouwen bij het CDA. Agnes 
Samuël, betrokken bij het Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie en Angela 
Promes, lid van het CDA en initiatiefnemer van het Nieh (Niet in een hokje) verzorgden 
deze morgen de inleidingen. 
Het doel van het Nieh (Niet in een hokje) een activiteit van het Steenkampinstituut is 
migranten op eigen kracht te mobiliseren binnen het CDA en te laten participeren. 
Op maandag 18 oktober vond er in het kader van het jaarthema van het CDA V: 'Geweld 
tegen vrouwen', een training plaats in Pax Christi te Utrecht 
Deze training werd verzorgd door An Nowee, zij is bedrijfsmaatschappelijk werkster en 
verbonden aan het bureau I & 0 Balans te Apeldoorn. De training was speciaal bedoeld 
voor degenen die bereid waren op de sprekerslijst geplaatst te worden. 
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Sectie Pers en Publiciteit 
De Sectie P&P richt zich op: 

Het vestigen van de aandacht op activiteiten en standpunten van hetCDAVen van 
vrouwen binnen de partij, zowel binnen als buiten het CDA. 
Het coördineren en stimuleren van reacties op partijpolitieke discussies. 
Het aanzwengelen van het debat over zaken die het CDAV zelf op de politieke 
agenda wil zetten. 
Werving van nieuwe leden voor het CDA(V) 

De Sectie is tevens de redactie van het blad Vrouw en Politiek (V &P)welk 4x per jaar wordt 
uitgebracht. 

De Sectie heeft aan al deze aspecten in 1999 ruimschoots aandacht gegeven. Daarnaast was 
de Sectie ook nauw betrokken bij de organisatie van de ledendagen. Nadrukkelijk werd 
aandacht geschonken aan het nieuwe jaarthema 'Geweld tegen vrouwen'. Daarnaast werden 
onderwerpen belicht die vermeldenswaardig waren, c.q. onderwerp waren I zijn van 
discussie, zowel nationaal als internationaal. 

V&P kwam uit als middenkatern in CDA-appèl. Hierdoor kwam zij onder de aandacht van 
alle CDA leden en geïnteresseerden. De publicerende vrouwen hebben zich hierdoor in 
belangrijke mate kunnen profileren. 

Dat bij de samenstelling van V &P een goede eindredacteur onontbeerlijk is, is in 1999 
duidelijk gebleken. Met name Trix van der Laar heeft hier veel moeite inspanning (en 
stress) in geïnvesteerd, maar het resultaat mocht er 
zijn. Helaas heeft zij te kennen gegeven als eindredacteur per 1.1.2000 te stoppen. Ook 
Trudie Souren, voorzitter van de Sectie, is in 1999 gestopt met haar werkzaamheden. Ook 
aan haar is veel dank verschuldigd met name voor haar inzet en betrokkenheid bij de 
thema's 'kennissamenleving' en 'Geweld tegen vrouwen'. 

In 1999 zijn de plannen voor een nieuwe CDAV folder verder uitgewerkt hetgeen 
resulteerde in het drukken van de folder voordat het nieuwe millennium zijn intrede deed. 

Sectie Binnenland 
De Sectie heeft in haar reguliere vergaderingen de volgende onderwerpen besproken: 
1. De belastingherziening 21 e eeuw. 
2. De voortgang van het Ronde-Tafeloverleg zwarte migranten en vluchtelingen vrouwen. 
3. De nieuwe opzet voor het CDAV 'Fit voor de 21e eeuw'. 
4. De M/V-verhoudingen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, de Eerste Kamer en 

het Europarlement. 
Voorts zijn incidenteel een aantal onderwerpen aan de orde geweest 
Wat betreft de belastingherziening zijn er naast de bestudering van deVerkenning, de 
Emancipatie Effectrapportage en de wetsvoorstellen door een delegatie van het Bestuur 
CDAV gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerker.financiën van de Tweede Kamer, 
Nicolien Kok en de woordvoerder van de CDA-fractie JacobReitsma. De inbreng van het 
CDA V, mede opgesteld.door Petra Groeneweg en Dorenda Gerts, is samen met de 
voorlichtingsbrochure van het Ministerie van Financiën verstuurd naar de 
provinciale/regionale en lokale afdelingen van het CDA V. 
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Het Ronde-Tafeloverleg ZMV-vrouwen heeft in 1999 een aantal onderwerpen voorbereid 
die besproken dienden te worden met de Partijvoorzitter Marnix van Rij en de 
Fractievoorzitter Tweede Kamer Jaap de Hoop Scheffer enGerdaVerburg woordvoerder 
Migrantenzaken. Zo werd het instellen van het fenomeen duo-vrouw, het oprichten van een 
landelijk CDA-netwerk voor ZMV-vrouwen analoog aan het Wallage-netwerk, de directe 
inbreng van de ZMV -vrouwen bij de oprichting en instandhouding van het centrum voor 
politiek, religie en spiritualiteit, kweekvijver en training op maat via het Steenkampinstituut 
voor ZMV -vrouwen waar nodig in aansluiting op de MIPP-opleiding ( Multicultureel 
Instituut voor Politieke Participatie), beleidspunten voor de korte en lange termijn en directe 
vertegenwoordiging van ZMV -vrouwen in besturen/commissies en vertegenwoordigende 
organen. Voor een deel moeten in het jaar 2000 nog afrondende gesprekken plaats vinden 
met Jaap de Hoop Scheffer en Gerda Verburg.De nieuwe opzet van hetCDAVis regelmatig 
onderwerp van discussie geweest. Een doorstart naar een vernieuwende vorm, een platte 
organisatie en projectmatig werken, sprak de Sectieleden bijzonder aan. De Sectie heeft 
zichzelf in de huidige vorm opgeheven en zal zodra de nieuwe opzet bekend is bezien of 
er projecten zijn die opgepakt kunnen worden door de leden van de voormalige Sectie 
binnenland. 
De leden van de Sectie hebben t.a.v. de kandidatenlijsten en de verkiezingsuitslag voor de 
in 1999 gehouden verkiezingen geconstateerd dat over het algemeen de M/V -verhouding 
wat betreft het CDA voor de Staten, de Eerste Kamer en het Europarlement er vooruitgang 
is geboekt op het terrein van een meer evenwichtige verhouding. Uitgaande van een streven 
naar een 50/50 verhouding zijn wij er als CDA nog lang niet. Een groot compliment 
verdienen de Provincie Utrecht en de Eurodelegatie. Utrecht heeft dit streven gewoon waar 
gemaakt ook in GS en de Eurodelegatie zit op 56/44 M/V. 
Enkele leden van de Sectie hebben deelgenomen in de werkgroep: 'Geweld tegen 
vrouwen' .Diverse bijeenkomsten, recepties en workshops zijn vanuit de Sectie als 
vertegenwoordiger van het CDA V bezocht. 

Sectie Buitenland 
De Sectie Buitenland houdt zich bezig met de positie van vrouwen in 
buitenlandvraagstukken en het behartigen en ondersteunen van vrouwenbelangen in 
internationaal perspectief. Leden van de Sectie zijn vertegenwoordigd in de CDA commissie 
Buitenland en de daaronder ressorterende werkgroepen: Europa, Internationale 
Samenwerking, Veiligheid en Defensie, de Eduardo Frei Stichting, het Netwerk 
Internationaal Werk van de Nederlandse Vrouwen Raad, en in Europees verband in het 
Comité Directeur van EVP vrouwen. 

In 1999 is de Sectie zesmaal bijeen geweest. 
In maart is, samen met leden van het Landelijk Bestuur en de andere Secties, een bezoek 
afgelegd aan het Europees Parlement in Straatsburg op uitnodiging van de 
Europarlementariërs RiaOomenen Jan Sonneveld. 
Naar aanleiding van het bezoek is op initiatief van de Sectie een persbericht opgesteld 
waarin de CDA V vrouwen aankondigen een voorkeursactie te zullen starten voor vrouwen 
in het Europees Parlement. Deze actie heeft mede bijgedragen tot de verkiezing van Maria 
Martens bij de Europese verkiezingen van juni 1999. Ook drie leden van de Sectie hebben 
zich kandidaat gesteld en actief campagne gevoerd. 
De Sectie heeft de uitwerking en rapportage van het jaarthema 1998/1999 uitgevoerd: 
'Europa ..... , meer dan geld alleen'. 
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Voorts is de Sectie actief betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het jaarthema 
1999/ 2000: 'Geweld tegen vrouwen'. Tijdens de congresdag op 2 oktober zijn 
aanbevelingen over internationale aangelegenheden aangenomen, die verder worden 
behandeld op de congresdag in 2000. 
Leden hebben bijdragen geleverd aan Vrouw & Politiek. 
In november is een delegatie Zuid-Afrikaanse vrouwen van de Inkatha Preedom Party 
ontvangen op het partijbureau. 

Financiën 1999 
Het boekjaar 1999 is afgesloten met een overschot van ongeveer f 6. 700,--. In 1998 was er 
sprake van een tekort van ruim/ 3.000,--. Voor nadere informatie zij verwezen naar de 
jaarrekening 1999 en toelichting. 
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XII. CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

Een omvangrijk onderzoek naar de oorzaken van winst dan wel verlies voor het CDA bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1998. Een standpuntbepaling van de ledenraad naar 
aanleiding van de passage in het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok over dualisering 
van het lokale bestuursmodeL Twee kleurrijke themanummers van Bestuursforum, een over 
'Architectuur en stedenbouw' en in december een Millenniumnummer. Een geslaagde 
conferentie over de kwaliteit van de ruimtelijke ordening. -Dat zijn in trefwoorden de 
meest opvallende wapenfeiten van de CDA-bestuurdersvereniging in 1999. Eenjaar waarin 
het CDA en dus ook de vereniging zich konden verheugen over de gunstige uitslag van de 
Statenverkiezingen op 3 maart, waarbij het CDA in alle opzichten winst boekte en weer de 
grootste partij in de provinciale staten werd. (In verband met de verkiezingen werd in het 
verslagjaar geen CDA-statendag gehouden.) 

Onderzoek raadsverkiezingen 1998 
In 1998 heeft het verenigingsbestuur besloten een onderzoek te houden om zo mogelijk 
inzicht te krijgen in de oorzaken van de winst dan wel het verlies van het CDA bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart 1998. Zijn er bepaalde succes- en faalfactoren aan te 
wijzen in de resultaten bij deze verkiezingen, waarbij het CDA in ongeveer tweederde van 
de gemeenten zetelwinst behaalde, of gelijk bleef, terwijl in eenderde van de betrokken 
gemeenten verlies werd geleden. 
In december 1998 zijn identieke vragenlijsten verzonden aan de voorzitters van de 
gemeentelijke CDA-afdelingen en van de raadsfracties (in totaal 1047 personen). De respons 
was zeer bevredigend: 73,9% van de fractievoorzitters en 63,2% van de 
afdelingsvoorzitters. De verkregen gegevens zijn verwerkt door IVOMAR marktonderzoek 
te Amstelveen. Voor de opzet van de enquête en de vragenlijst heeft het secretariaat van de 
vereniging, in samenwerking met het CDA-secretariaat, zorg gedragen. Het leeuwendeel 
van het werk is verricht door drs. P.W. Tetteroo, toen nog beleidsmedewerker van de 
Bestuurdersvereniging, die de onderzoeksresultaten ook heeft geanalyseerd. Het onderzoek 
is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de partij. 
In de vergadering van de ledenraad op 17 april zijn de uitkomsten van het onderzoek door 
de heer Tetteroo gepresenteerd, waarna de voorzitter van de Bestuurdersvereniging, drs. 
W .J. Deetman, een exemplaar van het onderzoeksrapport en van de analyse aanbood aan 
CDA-voorzitter mr. M.L.A. van Rij. In een korte reactie complimenteerde de 
partijvoorzitter de vereniging met het onderzoek. Hij meende dat vooral de uit het 
onderzoek gebleken toenemende problemen met de recrutering van kandidaat-raadsleden de 
aandacht van het partijbestuur vragen. Belangrijk vond de heer Van Rij ook het resultaat 
van de enquête wat betreft het voeren van een permanente campagne in elke gemeente: dit 
gebeurt namelijk meer in gemeenten waar het CDA in 1998 heeft gewonnen dan in plaatsen 
waar verlies is geleden. 
In zijn presentatie wees de heer Tetteroo ook op een ander, overigens eveneens gering 
verschil: raadsfracties in gemeenten met een positief verkiezingsresultaat voor het CDA 
hebben iets vaker een initiatiefvoorstel of een nota ingediend dan fracties in gemeenten waar 
het CDA in 1998 heeft verloren. Opmerkelijk is dat ingeval van winst of een gelijk 
gebleven aantal zetels interne factoren, zoals het beschikken over aansprekende kandidaten, 
als belangrijkste verklaring worden genoemd voor het positieve verkiezingsresultaat, terwijl 
verlies door betrokkenen vooral wordt geweten aan externe factoren, zoals de landelijke 
politiek of sterke concurrentie van lokale lijsten. Voorts bleek uit de enquête dat in 25% van 
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de afdelingen voorkeursacties zijn gevoerd. Tot slot van zijn presentatie onderstreepte de 
heer Tetteroo het belang van de menselijke factor ('aansprekende kandidaten'); ook noemde 
hij enkele mogelijkheden om rekruteringsproblemen te voorkomen. 
De heer Deetman concludeerde dat het onderzoek een aantal belangrijke gegevens heeft 
opgeleverd, waarmee de partij en de vereniging aan de slag kunnen met het oog op de 
volgende raadsverkiezingen en op de meest effectieve werkwijze van afdelingen en fracties 
tussen twee verkiezingen in. (De analyse en conclusies van het onderzoek zijn gepubliceerd 
in een katern bij het meinummer van Bestuursforum.) 

Naar een dualistisch bestel in gemeenten? 
In dezelfde vergadering besprak de ledenraad de conceptnotitie 'Naar een dualistisch bestel 
in gemeenten?', bedoeld als bijdrage aan de discussie over 'dualisering'. 
De overgrote meerderheid van de aanwezigen stemde in met de strekking van het concept. 
In antwoord op de kritiek van enkele afgevaardigden dat de notitie een defensieve 
toonzetting zou hebben, wees vice-voorzitter mr. W .J. Hoobroeckx er op dat het zaak is te 
verwoorden wat de vereniging zelf vindt en te beargumenteren waarom. Sommige 'paarse' 
ideeën zijn onverenigbaar met een in de kern monistisch bestel, dat ook volgens de 
ledenraad de beste waarborg is voor behoud van de functies en de rol van de gemeenteraad 
als gekozen volksvertegenwoordiging. In de discussie had prof. mr. dr. Balkenende, lid van 
de Tweede Kamer, al opgemerkt dat het gaat om het behoud van de representatieve 
democratie, in tegenstelling tot de ideeën van D66, die neerkomen op bevordering van 
individuele participatie en leiden tot uitholling van de vertegenwoordigende democratie. De 
heer Hoobroeckx was het met hem eens dat we de representatieve democratie moeten 
verdedigen tegen de waan van de dag. Ook rees in de discussie de retorische vraag of de 
burger beter wordt van een structuurwijziging. 
Aan het slot concludeerde de voorzitter dat het gewenst is offensief en principieel te 
formuleren waarom de vereniging in grote lijnen voor handhaving van het huidige systeem 
is; met name vanwege de risico's die anders dreigen voor de representatieve democratie. De 
voorzitter zegde toe dat het bestuur een dergelijke passage zou proberen in te passen, liefst 
aan het begin van het stuk. 
In juni is de notitie in haar definitieve versie gepubliceerd en aangeboden aan de 
Staatscommissie 'Dualisme en lokale democratie'. (De samenvatting en conclusies zijn 
opgenomen in het juni/julinummer van Bestuurs forum.) 

Verenigingsconferentie 

Op 9 oktober namen ruim honderd personen in De Reehorst te Ede deel aan de 
verenigingsconferentie, die was gewijd aan 'De kwaliteit van de ruimtelijke ordening'. 's 
Ochtends luisterden de deelnemers naar drie inleidingen. Mr. P.C.M. van Wijmen, lid van 
de Tweede Kamer, sprak over 'Rechtszekerheid versus flexibiliteit' in het systeem van de 
ruimtelijke ordening. Hij concludeerde dat het ruimtelijke ordeningsstelsel uit zijn voegen 
barst en steeds meer volgend is geworden. Om te voorkomen dat het spaak loopt, zullen we 
in Nederland het begrip 'beperking' moeten gaan aanvaarden. De tweede spreker, drs. 
P.B.L.A. van Geel, gedeputeerde ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Noord
Brabant, behandelde de ruimtelijke ordening in relatie tot de overige beleidsterreinen. Ook 
naar zijn mening gaat het niet goed met de sector. In zijn inleiding ging hij onder meer in op 
het grondbeleid. Ten slotte sprak drs. D. Louter, senior manager bij KPGM Management 
Consulting en oud-wethouder van Alblasserdam, over 'Sturing en herziening van het 
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planningstelsel'. Zijn motto luidde: "Wij denken wel dat wij de ruimte maken, maar op 
termijn en ten diepste maakt de ruimte ons! " . 
Aan de hand van een aantal stellingen werd in vier deelsessies verder gediscussieerd. In de 
plenaire slotzitting werd, onder leiding van dagvoorzitter jhr. dr. P.A. C. Beelaerts van 
Blokland (waarnemend burgemeester van Hengelo (Ov)), een forumdiscussie gehouden. Het 
forum bestond uit mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Schipluiden, 
drs. W.A. Haeser, algemeen secretaris van de VROM-raad en oud-wethouder van Zoetermeer, 
mevrouw M.A.J. van der Tas, wethouder in Apeldoorn, en de inleiders. De dagvoorzitter 
concludeerde dat het CDA zich volgens de deelnemers aan de conferentie zal moeten 
inspannen om een integraal ruimtelijk beleid te ontwikkelen op basis van zijn uitgangspunten 
en zijn verkiezingsprogram. (Zie ook het verslag in het novembernummer van Bestuursforum, 
p. 279 e.v.) 

Bijeenkomst voor waterschapsbestuurders 
Op 22 oktober vond in de Jaarbeurs in Utrecht voor de derde keer een bijeenkomst plaats voor 
waterschapsbestuurders van CDA-huize. In deze bijeenkomst, die werd bezocht door bijna 
zeventig bestuurders van waterschappen maar ook van provincies en gemeenten, kwamen twee 
onderwerpen aan de orde. Ten eerste waterbeheer in de 21e eeuw, waarover de vice-voorzitter 
van de gelijknamige commissie, J. van Dijk (oud-gedeputeerde in Groningen), een causerie 
hield. Het tweede onderwerp, 'Waterschapsverkiezingen en politieke partijen', werd ingeleid 
door J.A.M. van Homelen, burgemeester van Boxtel en tot voor kort DB-lid van het 
waterschap De Dommel. Hij bepleitte een herkenbare politieke betrokkenheid binnen het 
waterschap en dus ook bij de waterschapsverkiezingen, aangezien dit functioneel bestuur steeds 
meer trekken vertoont van een algemeen bestuur. 
Onder leiding van dagvoorzitter mr. P.J. Biesheuvel, lid van de Tweede Kamer en van de 
Werkgroep Waterschappen van de Bestuurdersvereniging, volgde na de twee inleidingen een 
geanimeerde discussie, waaruit bleek dat lang niet alle aanwezigen overtuigd waren van de 
wenselijkheid om politieke partijen ook officieel een plaats te geven bij waterschaps
verkiezingen. (Zie het verslag in het novembernummer van Bestuursforum, p. 280.) 

Bestuursforum 
De drieëntwintigste jaargang van Bestuursforum stond in de eerste maanden van het jaar in het 
teken van de statenver kiezingen van 3 maart 1999. In april begon een serie artikelen over 
'Geweld op straat'. Verder werden onder meer beschouwingen opgenomen over gemeentelijke 
herindeling (waaronder een artikel over de zienswijze van beide fracties in de Staten-Generaal), 
de Centra voor Werk en Inkomen en het reïntegratiebeleid, de opheffing van het 
bordeelverbod, de ruimtelijke ordening, de Europese politiek (in verband met de verkiezingen 
voor het Europees Parlement), interactieve beleidsontwikkeling en wijkgericht werken. 
In het verslagjaar verschenen twee themanummers. Het juni/julinummer was gewijd aan het 
thema Architectuur en stedenbouw; dit nummer bevatte bijdragen over stedenbouw, 
architectuur en bestuur; het wilde bouwen en de 'witte schimmel'; nieuwbouw die eigentijds 
aansluit bij de omgeving; de - gemeentelijke - regie over architectuur en stedenbouw; de 
spanning tussen bouwers en publiek; de inrichting van de publieke ruimte; duurzaam bouwen. 
Het tweede themanummer (december) had betrekking op de rnillenniumwisseling. Het 
millenniumnummer belichtte in een aantal fotopagina's enkele episoden uit de vorige eeuw; de 
nadruk viel op een aantal artikelen waarin vooruitgekeken werd naar het eerste decennium van 
de nieuwe eeuw: tien trends; gezinsbeleid; sociaal-economische ontwikkelingen; lokaal 
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cultuurbeleid; de communicatie tussen de gekozen bestuurder en de burger in het !CT-tijdperk; 
het maatschappelijk middenveld aan het begin van de 21e eeuw. 
Mede dankzij een indrukwekkende advertentiebezetting in beide themanummers was de 
exploitatie van Bestuursforum in 1999 uitzonderlijk gunstig. 

De samenstelling van de redactie was per 31 december als volgt: 
drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond (voorzitter); 
H.G. Cloudt, secretaris van de vereniging (eindredacteur); 
G.C. de Bruijn, Middelburg; 
dr. A.H. Flierman, gemeentesecretaris van Arnhem; 
mr. 0. van der Heide, toen nog dijkgraaf van het inmiddels gefuseerde heemraadschap 
Fleverwaard; 
mevrouw M.J.A. van der Hoeven, lid van de Tweede Kamer; 
drs. M. Kastelein, fractievoorzitter in Gouda en senior beleidsmedewerker bij het CNV; 
mevrouw drs. M.E.H. Koop, fractievoorzitter in Delft; 
drs. C. Kuyvenhoven-Homburg, wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel; 
drs. L.J.J. van Nistelrooij, gedeputeerde in Noord-Brabant; 
drs. J.G. van Rijn, beleidsmedewerker bij de provincie Friesland; 
drs. H. Smit, oud-burgemeester van Hardenberg; 
drs. P.W. Tetteroo, wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA (in het najaar benoemd tot redactielid in de vacature die in 1998 was 
ontstaan door de benoeming van prof. mr. dr. J.P. Balkenende tot lid van de Tweede 
Kamer); 
mr. drs. A.M. van der Veen, oud-raadslid in Deventer en medewerker van M&I 
Partners BV in Amersfoort. 

Mdelingen en aantallen leden 
In de provinciale afdelingen zijn, zoals gebruikelijk, diverse activiteiten ten behoeve van de 
leden georganiseerd. Dit betreft ledenvergaderingen en gezamenlijke bijeenkomsten met de 
provinciale CDA-afdeling, en in sommige gevallen een politiek café, een excursie enlof 
regionale bijeenkomsten. 
De aantallen leden per provincie zijn vermeld in de bijgevoegde tabel. 
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Provincie: september september september verschil t.o.v. 
1997 1998 1999 september 1998 

Drenthe 139 110 105 -I- 5 

Flevoland 46 46 50 + 4 

Friesland 193 214 215 + 1 

Gelderland 481 473 444 -1- 29 

Groningen 121 127 127 Gelijk 

Limburg 350 341 332 -I- 9 

Noord-Brabant 465 449 425 -1- 24 

Noord-Holland 367 346 348 + 2 

Overijssel 326 333 323 -I- 10 

Utrecht 226 209 215 + 6 

Zeeland 115 103 102 -1- 1 

Zuid-Holland 543 541 523 -1- 18 

Totaal 3372 3292 3209 -I- 83 

Ledenraad en bestuur 
De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergaderde tweemaal. De politieke onderwerpen die werden behandeld in 
de ledenraadsvergadering van 17 april zijn al genoemd. In deze vergadering werden het 
jaarverslag 1998 en de jaarrekening 1998 vastgesteld. Ook werd afscheid genomen van drs. 
P.W. Tetteroo, die na vier jaar voor de vereniging werkzaam te zijn geweest als 
bureauredacteur van Bestuurs forum, respectievelijk beleidsmedewerker, per 1 april in dienst is 
getreden als wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Namens de vereniging dankte de voorzitter hem hartelijk voor zijn grote inzet, die gepaard 
ging met een grote productiviteit. 

Het politieke onderwerp van de vergadering van 20 november was 'Samenwerking Werk en 
Inkomen'. Het onderwerp werd ingeleid door drs. F.A.M. Kerckhaert, lid van de directieraad 
van de VNG, en het Tweede-Kamerlid mevrouw G. Verburg. In deze vergadering stelde de 
ledenraad de begroting 2000 ongewijzigd vast. De aanwezigen konden kennismaken met de 
nieuwe beleidsmedewerker, mevrouw drs. E.A. Kuipers, die per 1 oktober in dienst was 
getreden. (Het verslag is gepubliceerd in het decembernummer van Bestuursforum.) 
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Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal. Op 2 juni nam het bestuur tijdens een 
dagje-uit in Drenthe afscheid van oud-voorzitter mr. J.J.L. Pastoor, die als gastheer 
fungeerde, afscheid van hem en van de overige bestuursleden die in 1998 waren afgetreden. 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 1999 als volgt (ongewijzigd): 
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 en het dagelijks bestuur van het CDA); 
mr. C.J.M. Aarts-Engbers, fractievoorzitter in Tilburg (bestuurlijk secretaris); 
G. de Vries-Leggedoor, gedeputeerde in Drenthe (penningmeester); 
mr. W. van den Berg, gemeentesecretaris van De Lier; 
drs. A.D. van den Bergh, burgemeester van Alblasserdam; 
C.A.P. Bolhuis, wethouder in Apeldoorn; 
P.W. Berrevoets-Ringelberg, wethouder in Schouwen-Duiveland; 
J. Dijkema-Reinders, statenlid in Friesland; 
K.B. Dijkstra, burgemeester van Grootegast; 
W.G. Faber, fractievoorzitter in Almere; 
M.H.P. Gresnigt-Raemaekers, wethouder in Weert; 
A.G.J. Strien, voorzitter van de statenfractie in Utrecht. 

Publicaties 
In mei 1999 publiceerde de Bestuurdersvereniging, als katern bij het meinummer van 
Bestuursforum, de analyse en conclusies van het eerdergenoemde onderzoek naar de oorzaken 
van winst of verlies voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998. 
In juni volgde de publicatie van de eveneens al vermelde notitie 'Naar een dualistisch bestel in 
gemeenten?'. 

Diversen 
In februari schreef het secretariaat een notitie naar aanleiding van het advies van de Raad voor 
het openbaar bestuur over de positie van de politieke partijen ('Tussen staat en electoraat'). In 
juni heeft de secretaris een concept geleverd voor het antwoord van de CDA-voorzitter op een 
verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om hem te informeren over het standpunt van 
het CDA aangaande de zogenoemde terugkeerregeling voor onder meer wethouders die 
afkomstig zijn uit de overheidssector. 

Op 23 september voerde een delegatie van het bestuur onder leiding van vice-voorzitter mr. 
W.J. Hoobroeckx het jaarlijkse overleg met de commissie voor Binnenlandse Zaken uit de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer, onder aanvoering van mevrouw M.J.A. van der Hoeven. 
Op de agenda stond onder meer: de begroting van Binnenlandse Zaken, de honorering en 
rechtspositie van wethouders en raadsleden, wijziging van de Politiewet, het Project 
Versterking Brandweer en het ambulancevervoer. Wat betreft de grondpolitiek (waaronder de 
Wet voorkeursrecht gemeenten) werd afgesproken hierover te zijner tijd een symposium te 
beleggen in samenwerking tussen fractie, Wetenschappelijk Instituut en Bestuurdersvereniging. 

Tijdens een overleg tussen de VNG-commissie Rechtspositie Wethouders en Raadsleden 
enerzijds en de bestuurdersverenigingen anderzijds heeft de delegatie van de 
Bestuurdersvereniging (de heren mr. W. van den Berg, C.A.P. Bolhuis en H.G. Cloudt) met 
succes gepleit voor structurele verhoging van de wedden respectievelijk vergoedingen voor 
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wethouders en raadsleden. De deelnemers aan het overleg bleken ontvankelijk voor het 
pleidooi om de wethouderswedden te koppelen aan de salarissen van de burgemeesters, en de 
vergoedingen voor raadsleden aan de wedden. 

Ten slotte was de Bestuurdersvereniging betrokken bij de voorbereiding van de CDA
conferentie 'Naar een vitale democratie' op 19 november in Scheveningen. In de commissie 
onder leiding van prof. mr. dr. A. Postma, die het discussiestuk voor de conferentie 
voorbereidde, hadden namens de vereniging voorzitter Deetman en beleidsmedewerker Kuipers 
zitting. 

Secretariaat 
Zoals gebruikelijk verstrekte het secretariaat ook in 1999 regelmatig advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Meermalen werd advies gegeven over rechts
positionele vragen en bestuurlijk/politieke kwesties. In het verslagjaar moesten de 
medewerkers zich ook bekwamen in een nieuw tekstverwerkingsprogramma en in het gebruik 
van e-mail en dergelijke. Ook kreeg het secretariaat te maken met de voorbereidingen voor de 
invoering van een nieuw systeem voor de ledenadministratie. 

Per 31 december 1999 bestond het personeel uit: H.G. Cloudt (secretaris, tevens eindredacteur 
van Bestuursforum), mevrouw drs. E.A. Kuipers (beleidsmedewerker) en mevrouw E.M. 
Jansen-Keuvelaar (medewerkster). 
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XIII. FONDS Wl 

Het Fonds voor het Wetenschappelijk Instituut beheert een vermogen, dat statutair beoogt 
mede zorg te dragen voor de financiële continuïteit van het wetenschappelijk werk van de 
christen-democratie. In het verslagjaar kwam het bestuur van het Fonds twee (s.v.p. 
checken) maal bijeen in het kader van de begroting en de jaarrekening. Het bestuur van het 
Fonds bestond in 1999 uit: P.H. van Zeil (voorzitter) L. Jongsma (penningmeester), A.J. 
Vermaat, mw. W. van Montfrans-Hartman, G. Goedhart, C. Bakker, A. Vroon. Tot 1 mei 
1999 verzorgde G. Groenendijk (directeur Partijbureau) het ambtelijk secretariaat. 
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XIV. PROF. STEENKAMPFONDS 

Het verslagjaar stond voor het Steenkampfonds geheel in het kader van de actie 'Met 
Steenkamp investeren in de volgende generatie'. Deze actie beoogt een forse financiele 
injectie te geven aan het werk van het Steenkampinstituut, het Instituut voor Scholing en 
Ontwikkeling. Directe aanleiding vormde de 75-ste verjaardag van Piet Steenkamp op 8 
maart 2000. De actie was mede bedoeld als eerbetoon aan de grondlegger en erevoorzitter 
vanhet CDA. 
In 1999 vond de voorbereiding en de start van de grootscheepse actie plaats. Medio 1999 
gingen de eerste brieven naar potentiele gevers uit; in september startte de actie officieel 
met een oproep aan alle leden in het ledenblad Appel. Besturen van Gemeentelijke 
Afdelingen werden opgeroepen deel te nemen aan de actie, fondsen en stichtingen werden 
aangeschreven. 
Per 31 december 1999 stond de teller van de actie op f225.119,- De actie zal doorlopen tot 
medio 2000. 

Het Steenkampfonds heeft als doel de beginselen van de christen-democratische beweging te 
behartigen via werving en beheer van financiele middelen ten behoeve van (met name 
scholing/vorming van en door) christen-democratische en verwante organisaties. 

In het verslagjaar stond het bestuur van het prof. Steenkampfonds onder voorzitterschap van 
dr. J. E. Andriessen. 
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