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PARTUBESTUUR 

Samenstelling 
Op het 20ste congres, dat op 11, 12 en 13 april1985 te Amsterdam werd gehouden, 
werd een nieuw partijbestuur gekozen. Het werd gevormd door: 
W. Albers, tweede internationaal secretaris 
Mw. N.G. Barendregt 
J.H. van den Berg, tweede penningmeester 
* MJ. van den Berg, voorzitter 
* Mw. C.l. Dales, tweede vice-voorzitter 
Mw. G. Faber, belast met het werk met vrouwelijke leden 
Mw. B. Geugjes 
Mw. A. Goedmakers 
Mw. E. Herfkens 
J.A. van Kemenade 
J.C. Kombrink 
* Mw. T. Netelenbos, tweede secretaris 
* C. Poppe, eerste vice-voorzitter 
H.J. Roethof 
F. Rottenberg 
J. Schaefer 
* M. van Traa, internationaal secretaris 
J.M. den Uyl 
* W.J. van Velzen, secretaris 
* W.A. Vermeend, penningmeester 
W. van de Zandschulp. 

De met* aangegeven leden vormen het dagelijks bestuur. Ingevolge artike135 van 
de statuten woonden pg. J.M. den Uyl als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie 
en pge. G. Faber als bestuurslid, belast met het werk met vrouwelijke leden, de ver
gaderingen van het dagelijks bestuur bij. Zij hadden een adviserende stem. 
Ingevolge artike150 van het huishoudelijk reglement woonden pg. J.Th.J. van den 
Berg als directeur van de Wiardi Beekman Stichting en Miehiel Zonneveld als ver
tegenwoordiger van de Jonge Socialisten de partijbestuursvergaderingen bij. Zij 
hadden een adviserende stem. 
In verband met het feit, dat het congres had besloten door middel van reglements
wijziging te voorzien in vervanging van een pb-lid in geval van ziekte of langdurige 
afwezigheid, besloot het partijbestuur het pb uit te breiden met twee waarnemers. 
Deze waarnemers-W.Bohle en H. Kurvers-, de twee eerste opvolgers voor het par
tijbestuur, woonden de vergaderingen van het partijbestuur bij, namen deel aan de 
discussies in de pb-vergaderingen, maar beschikten niet over stemrecht. Voorts 
onderhielden zij het contact met het gewest waarin zij wonen. 
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Verdeling taken. 
De cursief gedrukte namen zijn van hen, die de besluitvorming in het partijbestuur 
voorbereiden of die voorbereiding coördineren. 

OVERHEID/BURGER 
Cie. Ombudswerk 

SOCIAAL-ECONOMISCH 
Cie. Midden- en Kleinbedrijf 

Sociale zekerheid 
Functionele werkgroep werkgelegen
heid en bedrijfsdemocratisering 
Contacten met de vakbeweging 

Intergewestelijk overleg 
Soc.-ec. aangelegenheden 
Zeggenschap 
Cie. technologische vernieuwing 
Financieel en fiscaal 

SOCIAAL-CULTUREEL 
Cie. Etnische groepen 

Functionele werkgroep onderwijs 
PB-cie. verzorgingsstaat 
Adviesgroep ouderenbeleid 
Contacten met VARA 

NIVON 
Gezondheidszorg 
Werkgroep Cultuur 

H. Roethof 
H. Roethof, I. Dales 

C. Poppe, J. van Kemenade 
N. Barendregt, J. Schaefer, W. Ver
meend 
W. v.d. Zandschulp, I. Dales 

J. v.d. Berg, C. Poppe, W. v.d. Zandschulp 
J.v.d. Berg, W. v.d. Zandschulp, M. v.d. 
Berg, W. van Velzen, J. Schaefer, C. 
Poppe, J. van Kemenade 

H. Kombrink, J.v.d. Berg, I. Dales 
C. Poppe, W. Albers 
C. Poppe, F. Rottenberg 

W. Vermeend, H. Kombrink 

T. Netelenbos 
W.v.d. Zandschulp, H. Roethof, W. 
Albers 
T. Netelenbos 
M. v.d. Berg (vz) 
B. Geugjes, C. Poppe 
M. v.d. Berg, W. van Velzen, F. Rotten
berg 
B. Geugjes, C. Poppe 
N. Barendregt 
J. van Kemenade, C. Poppe, F. Rotten
berg 

NIET ONDER TE BRENGEN VERTEGENWOORDIGINGEN 
SGGP G. Faber, H. Kombrink, J. Schaefer 
JS W. van Velzen, F. Rottenberg 
Rooie Vrouwen B. Geugjes, H. Roethof 
SVP I. Dales, F. Rottenberg (W. van Velzen) 
WBS A. Goedmakers, E. Herfkens 
Trefpunt C. Poppe, I. Dales, E. Herfkens 
Werkgroep activering vrouwelijke 
leden 
Reglementencommissie 
Redactieraad 
Personeelsaangelegenheden 
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A. Goedmakers, W. van Velzen 
T. Netelenbos, W. van Velzen 
F. Rottenberg (vz), M. v.d. Berg (lid) 
F. Rottenberg, T. Netelenbos 



Financiële Commissie 
Onafhankelijke Cie, kandidaat
stelling TK. 

VRO, VERKEER EN MILIEU 
Functionele werkgroep milieu en 
energie 
Functionele werkgroep 
volkshuisvesting 
Landelijke energiecomitee 

OGEM ( overleggroep economie+ 
milieu, fractie, pb, fwg) 
Links milieuberaad 
Werkgroep energiediscussie (WED) 
Landelijk platform tegen kern
energie 

BUITENLAND 
Defensiecommissie 
EEG-commissie 
Cie. ontwikkelingssamenwerking 
Brede Commissie Buitenland 
Stuurgroep Europes~ Politiek 
Cie. Berufsverbote 

Latijns-Amerika Commissie 
EVS 

PARTilORGANISATIE 
Werkgroep organisatie 

W. Vermeend, W. van Velzen 

W. van Velzen 

J. Schaefer, A. Goedmakers 

A. Goedmakers, F. Rottenberg 

J. Schaefer, T. Netelenbos 
A. Goedmakers (voor het onderhou
den van contacten, we zijn geen lid) 

A. Goedmakers 
A. Goedmakers 
A. Goedmakers 

J. v.d. Berg, A. Goedmakers (afwisse
lend) 

W. Albers 
M. van Traa 
M. van Traa 
B. Geugjes, H. Roethof, E. Herfkens 
W. Albers, H. Roethof, M. van Traa 
W. Albers 
H. Roethof, W. Albers (W. v.d. Zand
schulp) 
E. Herfkens, W. Albers 
B. Geugjes, M. van Traa 

T. Netelenbos, W. van Velzen 
T. Netelenbos, W. van Velzen 

MACHTSVORMING EN POLITIEKE 
STRATEGIE (w.o. maatschap-
pelijke strategie) W. v.d.Zandschulp, C. Poppe, M. v.d.Berg 

W. van Velzen 
Permanente Campagne 
Polcàs 

Gesprekken vakbeweging 

Progressieve samenwerking 

PUBLICITEIT EN PROPAGANDA 
Actiesecretariaat 

Naast M. v.d.Berg en W. van Velzen zal 
een aantal pb-ers medeverantwoorde
lijkheid krijgen 
Zie verder sociaal-economisch bij con
tacten met de vakbeweging 
W. v.d.Zandschulp, T. Netelenbos, 
M. v.d.Berg 

M. v.d.Berg, F. Rottenberg 
J. v.d.Berg, W. van Velzen 
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Contactpersonen gewesten 

Gewest 

Friesland 
Groningen 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland-Noord 
Noord-Holland-Zuid 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant-Oost 
Noord-Brabant-West 
Limburg 
Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 

Gewestelijke tournee 

PB-lid 

J. v.d.Berg 
I. Dales + waarnemer 
I. Dales, E. Herfkens 
F. Rottenberg + waarnemer 
B. Geugjes 
W. v.d.Zandschulp 
A. Goedmakers 
T. Netelenbos 
W. Vermeend 
C. Poppe 
H. Roethof 
J. van Kemenade 
W. Albers 
F. Rottenberg, J. Schaefer 
H. Kombrink 
N. Barendregt 

Evenals in voorgaande jaren heeft het partijbestuur een ronde langs de gewesten 
gemaakt. Vergezeld van medewerkers is er gesproken met het kader uit de gewes
ten en afdelingen over belangrijke en actuele politieke onderwerpen. Daarbij is 
deze keer gebruik gemaakt van video om thema's uit de dagelijkse politiek én over 
ledenwerving/huisbezoek onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn vijftien 
bijeenkomsten georganiseerd in de periode van eind oktober 1984 tot eind maart 
1985. 
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SOCL\ALJAARVERSLAG 

Doel van het personeelsbeleid , 
Met inachtneming van de eis van een goede functionering van het partijbureau en 
daardoor van de hele partijorganisatie, stelt het personeelsbeleid zich ten doel: 
a. de bevordering van de individuele ontplooüng en ontwikkeling van de mede-

werkers; 
b. het totstandbrengen en behouden van goede samenwerkingsrelaties. 
Ook in de afgelopen verslagperiode is gepoogd zo goed mogelijk gestalte te geven 
aan de als bovenomschreven in de Nota Personeelsbeleid opgenomen doelstelling. 

Arbeidsvoorwaarden 
De primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden tussen de werkgever PvdA (en 
haar neveninstellingen) en de werknemers zijn vastgelegd in een met de Diensten
bond FNV afgesloten cao. 
De voornaamste voorwaarden luiden: 
- De werktijd voor full-timers bedraagt 35 uur per week. 
- Overwerk wordt zoveel mogelijk in vrije tijd gecompenseerd. 
- Full-time medewerkers hebben recht op 5 werkweken + 21 uur vakantie c.q. 

vrije dagen. Part-timers naar rato. 
- Met toepassing van een systeem van functieclassificatie zijn de medewerkers 

ingedeeld in salarisgroepen en daaraan gekoppelde salarisschalen. 
- Medewerkers die door ziekte of ongeval hun werk niet kunnen verrichten hou

den het recht op hun volledige salaris over een termijn van één jaar voorzover ze 
nog geen jaar in dienst zijn en oplopend tot twee jaar voorzover ze langer in 
dienst zijn dan vier jaar. 

- Voor de werknemers die niet onder de wettelijke ziektekostenverzekering vallen 
is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Betrokken medewerkers 
dragen 113 bij in de daarvoor te betalen premie. 

- Voor medewerkers die ouder zijn dan 25 jaar is een pensioenverzekering afge
sloten met de Verzekeringsmaatschappij De Centrale. 

- De wederzijds in acht te nemen opzegtermijnen variëren, afhankelijk van de 
functie, van één tot drie maanden. 

- Voor scholing, vorming of studie kan een medewerker in aanmerking komen 
voor extra verlof en (gedeeltelijke) vergoeding van de studiekosten. 

- Als orgaan van overleg tussen de werknemers en de werkgever is de personeels
raad ingesteld. 

Wijziging in de cao 
In de verslagperiode werden geen wijzigingen in de cao aangebracht. Wel werd 
overeengekomen dat de aanvulling tot 100% van het salaris bij ziekte zal worden 
gehandhaafd, ondanks de verlaging van de uitkering tot 75%. Overeengekomen 
werd dat de totale loonsom hierdoor niet mocht stijgen. Ook werd overeengeko
men dat de in de cao genoemde aanvullingen op eventuele WAO-uitkeringen 
voorlopig niet zullen worden gewijzigd. De door de verlaging van het uitkerings
percentage tot 70% noodzakelijk geworden hogere aanvullingen, komen ten laste 
van de reserve bijzondere verplichtingen, waaruit ook de lopende aanvullingen al 
worden betaald. Bij het afsluiten van de verslagperiode waren nog besprekingen 
gaande over het totstandkomen van een automatiseringscontract. 
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Arbeidstijdverkorting en de gevolgen 
Zoals reeds in het vorig verslag werd medegedeeld, was met de vakbond een 
arbeidstijdverkorting overeengekomen. Als gevolg hiervan werd de werkweek van 
de full-time medewerkers teruggebracht van 37 uur naar 35 uur per week, 
ingaande 1 januari 1985. Deze tweede atv-ronde binnen enkele jaren bracht de 
nodige organisatieproblemen met zich. Het leidde er in feite toe dat er geen collec
tieve werktijd meer bestaat. Met alle medewerkers -zowel part-timers als full
timers- zijn wat de werktijden betreft individuele overeenkomsten gesloten. Zoveel 
mogelijk rekening houdend met de wensen van betrokken medewerkers is gezocht 
naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de werkplekken en de aanwezige 
apparaten. Dit leidde ertoe, dat op diverse plaatsen de aanwezige apparatuur nu 
intensiever kan worden benut. Met name het totstandbrengen van incidenteel 
overleg, waarbij meer dan twee medewerkers betrokken zijn, is echter moeilijker 
geworden. 
In overleg met de personeelsraad en de vakbond werd besloten de als gevolg van de 
atv vrijgekomen gelden te besteden voor 
- verlenging van arbeidstijden van part-timers op die afdelingen, waar de organi

satorische gevolgen van de arbeidstijdverkorting niet met een arbeidsplaats van 
een redelijke werktijd waren op te vangen 

- het aantrekken van een part-time medewerker voor administratieve en organisa
torische ondersteuning van de Voorwaartsredactie 

- het structureel maken van de functie van beleidsmedewerker, die tot dan tijdelijk 
in dienst was en aan wiens dienstverband in 1986 een einde zou komen 

- het instandhouden van de door teruglopende overheidssubsidie bedreigde 
arbeidsplaatsen bij de SVP. 
Hiervan zijn de eerste twee afspraken inmiddels geëffectueerd. 

Als gevolg van de arbeidstijdverkorting en de toegepaste herbezetting waren er op 
het partijbureau (exclusief de neveninstellingen) aan het eind van de verslagpe
riode 56 arbeidsplaatsen met een totaal aantal arbeidsuren per week van 1709,5. 
Derhalve een gemiddelde werkweek van 30,5 uur. 
In 1982 (vóór de eerste ronde atv) telde het partijbureau 52 arbeidsplaatsen met 
een totaal aantal arbeidsuren per week van 1696,5. Wat neerkwam op een gemid
delde werkweek van 32,6 uur. 

Reorganisatie van het service-apparaat 
Zoals reeds in het vorig verslagjaar werd medegedeeld, werd er gewerkt aan een 
reorganisatie van het service-apparaat. Deze reorganisatie werd o.a. nodig geacht 
vanwege de gewenste aanschaf van tekstverwerkende apparatuur. De wijzigingen 
in de structuur van het service-apparaat dienden voornamelijk plaats te vinden op 
de huisdrukkerij en de secretarie. De reorganisatie leidde ertoe, dat het typewerk 
werd ontkoppeld van de overige werkzaamheden van de secretarie en samen met 
de zetafdeling van de huisdrukkerij de nieuwe afdeling tekstverwerking ging vor
men. De verzorgingvan de uitgaande post, tot dan ook een taak van de huisdrukke
rij, werd ondergebracht bij de 'afgeslankte' secretarie. Er werd een nieuwe functie 
-grafisch coördinator- gecreëerd die belast werd met de planning en kwaliteitsbe
waking van de produktie van de afdelingen tekstverwerking en huisdrukkerij. 
De reorganisatie kreeg, na nauw overleg met de personeelsraad en de betrokkenen, 
op 1 februari haar beslag. Mede door ziekte van de grafisch coördinator en het ver-
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trek van het plaatsvervangend hoofd van de nieuwe afdeling tekstverwerking 
kwam de nieuwe organisatie wat de produktie van zet- en drukwerk betreft slechts 
moeizaam op gang. De inmiddels gevolgde opleidingen en de door de medewer
kers van de tekstverwerking opgedane ervaringen wettigden het vertrouwen, dat 
aan het einde van de verslagperiode de meeste moeilijkheden zouden zijn over
wonnen. Voorts waren maatregelen getroffen die er voor moesten zorgen dat de 
grafische coördinatie in het verkiezingsjaar naar wens verloopt. De nieuw 
gevormde afdeling secretarie voldeed vanaf het eerste moment van de reorganisa
tie aan de verwachtingen. 

Personeelsverloop 
Zoals reeds in het vorig jaarverslag werd gemeld, overleden aan het begin van de 
verslagperiode twee medewerkers van het partijbureau, te weten personeelsadmi
nistrateur Frits Scholten en ledenadministratrice Ada Brandsma. Mede gelet op de 
verwachting dat door aanschafvan nieuwe boekhoudapparatuur er wijzigingen in 
de personeelsbezetting van de financiële administratie zouden kunnen gaan plaats
vinden en de tlreiging' dat de Tweede Kamerfractie haar eigen personeelsadmini
stratie zou gaan voeren, werd tijdens de verslagperiode (nog) geen nieuwe perso
neelsadministrateur aangesteld. Ada Brandsma werd opgevolgd door Saskia v.d. 
Ben, die op 1 oktober 1984 reeds (tijdelijk) in dienst was, Lloyd Sumter kwam tij
delijk de financiële administratie versterken. 
Bij de Rooie Vrouwen kwam er een einde aan het dienstverband met Lina Neetens, 
die arbeidsongeschikt werd verklaard. Sera Kooijman en Inez Pluijlaar traden in 
dienst, waardoor tevens een reeds lange tijd bestaande vacature werd ingevuld. 
Voorts kwam er een einde aan het dienstverband met Ha jo Paul, medewerker tech
nische dienst. Ook Reijnilde v.d. Pol, voor de reorganisatie hoofd van de secretarie 
en daarna plaatsvervangend hoofd van de tekstverwerking, verliet het partijbureau 
voor een functie bij de NVJ. Zij werd opgevolgd door Geertje Voerman. Anja 
Seite, medewerkster interne en externe post, maakte een overstap van de partij 
naar de SVP. Zij werd op de secretarie opgevolgd door Denys Segond von Banchet. 
Met Annemarie Zand, aan het begin van de verslagperiode tijdelijk op de secreta
rie werkzaam, werd een vast dienstverband aangegaan. Dit laatste geldt ook voor 
beleidsmedewerker Jan van Muilekom. De verlenging van het tot dan tijdelijke 
contract werd, zoals eerder gemeld, financieel mogelijk door de arbeidstijdverkor
ting op het partijbureau. De atv maakte ook de benoeming van Doke Menger als 
(part-time) redactieassistente van Voorwaarts mogelijk. De Voorwaartsredactie 
werd verder nog versterkt door Ronald v.d. Horst, die als gewetensbezwaarde mili
taire dienstplicht op het partijbureau werd geplaatst. Datzelfde gebeurde met 
dienstweigeraar Jan Busstra, die zich ging bezighouden met de werkzaamheden, 
verbonden aan de contacten voor en met etnische minderheden in onze samenle
ving. Ten einde de binnenkort 'afzwaaiende' dienstweigeraar Victor J ammers op te 
volgen, trad aan het einde van de verslagperiode de eveneens dienstweigerende 
Luc v.d. Berg in dienst voor de verzorging van de secretariaten van de functionele 
werkgroepen. 
Bij de JS vertrok de bureaucoördinator Onno IJ ska, wiens werkzaamheden werden 
overgenomen door de als bureaumedewerkster bij de JS in dienst zijnde Yvonne 
Pieters. Yvonne werd op haar beurt opgevolgd door de nieuwbenoemde bureau
medewerkster Resi Dekker. Dienstweigeraar Eelco v.d. Bogaard kwam het bureau 
van de JS versterken. 
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De SVP zag haar coördinator Wim Bos vertrekken, evenals vormingswerker Peter 
de Groot. De laatste werd opgevolgd door Joke Gierveld. De coördinatiefunctie 
was bij het afsluiten van de verslagperiode nog vacant. Anja Seite, als administra
tief medewerkster van de SVP benoemd, vulde daarmee een aan het einde van de 
verslagperiode bestaande vacature op. 
Bij de WBS vertrok adjunct-directeur Marnix Krop, voor wie op 30 september 
1985 nog geen opvolger was benoemd. De tijdelijk bij de SGGP in dienst zijnde ex
tewerkgestelde dienstweigeraar René Went vertrok en werd opgevolgd door 
Arnout Klap. 
De EVS zag ten slotte dienstweigeraar Wim Kooistra bij zich tewerkgesteld. Hij 
volgde de afzwaaiende Gerrit Vledder op, die evenwel als tijdelijk medewerker 
(voorlopig) in dienst van de EVS bleef. 

Overleg tussen werkgever en werknemers 
Ook in de afgelopen verslagperiode vond regelmatig overleg plaats tussen de werk
gever en de personeelsraad. Ernstige problemen hebben zich in die periode niet 
voorgedaan. Naast het overleg over min of meer alledaagse zaken werd enkele 
keren overleg gepleegd over de reorganisatie van het service-apparaat en de invul
ling en de gevolgen van de arbeidstijdverkorting. 

~edezeggenschap 
Volgens de Nota Personeelsbeleid (die deel uitmaakt van de cao) heeft het partij
bestuur instemming van de personeelsraad nodig ten aanzien van de besluitvor
ming in de bedrijfsorganisatie. Naast de werving en aanstelling van nieuwe mede
werkers, scholing, vorming, opleiding en loopbaanbegeleiding van de medewer
kers, de personeelsplanning e.d. omvat dit ook de volgende specifieke beleidster
reinen: 
- werkgelegenheid en structuurwijzigingen 
- democratisering 
- personeelsbeleid 
- verenigingsbeleid voorzover dat consequenties heeft voor het bedrijfsbeleid. 
Voorts hebben de medewerkers inspraak in de opstelling van de begrotingen en 
besteding van een eventueel overschot. Hiervoor bestaat een personeelswerk
groep, welke alle stukken met betrekking tot de financiën ontvangt. De werkgroep 
heeft toegang tot de vergaderingen van de financiële commissie van de partij en van 
het dagelijks en partijbestuur voorzover het de financiën betreft. Als regel woont 
één van de werkgroepleden de vergaderingen van de financiële commissie bij. 

Conflicten 
Conflicten van betekenis deden zich (ook) dit jaar niet voor. 

Medische begeleiding en ziekteverzuim 
De medewerkers van de partij en haar neveninstellingen ondergaan periodiek een 
geneeskundig onderzoek bij de medische dienst van de KLM. Medewerkers jonger 
dan 30 jaar eens per 3 jaar, tussen 30 en 40 jaar oud eens per 2 jaar en ouder dan 40 
jaar jaarlijks. Voor medewerkers jonger dan 40 jaar bestaat desgewenst de moge
lijkheid in aanmerking te komen voor een jaarlijks onderzoek. Medewerkers die 
regelmatig werkzaamheden verrichten aan beeldschermapparatuur worden regel
matig onderworpen aan een ogentest. 
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Het ziekteverzuim over de afgesloten periode steeg op het partijbureau (exclusief 
de neveninstellingen) met o, 7 % ten opzichte van het vorige boekjaar, terwijl bij de 
neveninstellingen het ziekteverzuim met dit zelfde percentage daalde. 
Per afdeling of geleding zag het ziekteverzuim er als volgt uit: 

Aantal in% van 
ziektedagen aantal ziektedagen 

Personeelbeheer 60 7,2 
Administratie 123 3,6 
Secretarie 38 3,1 
Tekstverwerking 116,5 8,9 
Technische Dienst 5 1,9 
Huishoudelijke dienst 
Grafische coördinatie 125,5 47,9 
Huisdrukkerij . 33 3,1 
Voorlichting 56 5,3 
Voorwaarts 9 1,6 
Medewerkers Bestuur 77 4,2 
Medewerkers Rooie-Vrouwenbureau 176,5 12,4 
Medewerkers Internationaal Secretariaat 17 3,2 
Actiesecretariaat 15 5,7 

Totaal partijbureau 851,5 6,1 

Evert Vermeer Stichting 113 10,8 
Stichting Vormingswerk PvdA 38 2,6 
Jonge Socialisten 2 0,3 
Wiardi Beekman Stichting/ 
Sectie Gemeente, Gewest en Provincie 53 1,5 

Totaal neveninstellingen 206 3,1 

Extra verlof 
Gebruikmakend van in de cao vastgelegde extra-verlofregelingen werden in de 
verslagperiode de volgende extra vrije dagen opgenomen (ter vergelijking de aan
tallen van voorgaande boekjaren): 

i.v.m. ziekte huisgenoot 
i.v.m. overlijden verwanten 
i.v.m. bevalling echtgenote 
i.v.m. huwelijksjubileum 
i.v.m. verhuizing 
i.v.m. studieverlof 

Overwerk 

82/83 
5 

19 
4 
1 
6 
5 

83/84 
5 
5 
2 
1 

10 

84/85 
5 

13 

4 

11.5 

Zoals eerder vermeld, is het streven erop gericht eventueel noodzakelijk overwerk 
zoveel mogelijk in vrije tijd te compenseren. In elk geval moeten de overuren met 
een tegenwaarde van minimaal 15 dagen in vrije tijd opgenomen worden. Terwijl 
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het aantal gewerkte overuren de laatste jaren steeds verder terugliep, steeg dit aan
tal gedurende het kalenderjaar 1985 weer ten opzichte van 1984 van 3765 naar 
4824. Als voornaamste oorzaak hiervan moet worden beschouwd het congres in 
1985 en de aan het einde van 1985 al vergevorderde voorbereidingen van het in 
februari 1986 te houden congres. 
Van de 4824 overuren werden er 3052 in vrije tijd gecompenseerd, zodat er 1772 
moesten worden uitbetaald. In 1984 bedroegen deze aantallen respectievelijk 2681 
en 1415. In geld uitgedrukt betekent dit, dat in 1985 f. 81.247,40 aan overwerk 
werd uitbetaald tegen f. 48.416,58 het jaar daarvoor. 

Personalia 
Bij het afsluiten van de verslagperiode waren de diverse personeelscommissies als 
volgt samengesteld: 

Personeelsraad: 
Inez Abell 
Coby Admiraal 
Gregor Niessen 
Tineke Schrander (secretaris) 
Kitty Versteegh 
Siebrand Wiedijk (voorzitter) 

Bestuur Bedrijfsledengroep Dienstenbond FNV: 
Margot Dekker (lid) 
An Ruitzing (vice-voorzitter) 
Leo van Lierop (voorzitter en lid onderhandelingscommissie) 
Richard Vries (lid onderhandelingscommissie) 
Madeleine de Vries (secretaris) 
Marjo Weterings (penningmeester) 

Commissie functieclassificatie: 
Bernard Hollebrand 
Willy Monnikendam 
Bob Suurhoff 

Werkgroep financiën: 
Bernard Hollebrand 
Joke Ruarus 
HarryVeen 
Siebrand Wiedijk 

Sociaal Fonds: 
Henk Bakker 
Willem Harlaar (penningmeester) 
Hil Oosterveld (voorzitter) 
Joke Ruarus (secretaris) 
Kitty Versteegh 
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Bestuur Stichting Vrijwillig Vervroegd Pensioen: 
Margot Gunderman (voorzitter) 
Leo van Lierop (secretaris) 
Bert Vahl 
Riet v.d. Zedde 

Samenstelling partijbureau op 30 september 1985 

Medewerkers bestuur: 
bestuursassistente Joke Ruarus 
ass. v. d. bestuursassistente Margot Gunderman 
ass. v. d. voorzitter Margot Dekker* 

Annelies Kolk* 
ass. v. d. secretaris Jenny van Ringen 
ass. v. d. secretaris Rob van Esseveld 
ass. v. d. internationaal secr. Gina van Tijn-Siegel* 

Riet v.d. Zedde* 
beleidsmedewerker Jan van Muilekom* 

Voorlichting: 
hoofd voorlichting Peter Kramer 
coörd. voorlichting Jopie Rikkeiman 
ass. voorlichting Line Vijlbrief 
medewerkster voorlichting Inez Abell 
dienstweigeraar Jan Busstra 

Voorwaarts: 
hoofdredacteur Oebele de Jong 
redactrice Tjarda Harmsma* 
redactieassistente Doke Menger* 
dienstweigeraar Ronald v.d. Horst 

Actiesecretariaat: 
actiemedewerker Bob Suurhoff 
dienstweigeraar Victor Jammers 

Luc v.d. Berg 

Rooie Vrouwenbureau: 
coörd. Rooie Vrouwenbureau Ineke van Dijk 
medew. Rooie Vrouwenbureau Kitty Versteeg* 

Sera Kooijman* 
Inez Pluijlaar* 

emancipatiemedewerkster Marie-Louise Boel* 
Thea v.d. Linden* 

Service-apparaat: 
beheerder Piet Knollema 
secr. medew. personeelsbeh. Hennie Hollebrand* 

Lida v.d. Voorst* 
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hoofd administratie 
boekh./ plv. hoofd 
medew. financieel beleid 
salarisadm./boekh. 
boekhoudk. medew./ plv. salarisadm. 
medewerkers boekhouding 

coörd. ledenadministratie 
plv. coörd. ledenadministratie 
medewerkers ledenadministratie 

technisch medewerker 
grafisch coördinator 
hoofd huisdrukkerij 
medewerkers huisdrukkerij 

hoofd tekstverwerking 
medewerkers tekstverwerking 

medew. tekstverw. correctiebegeleiding 
hoofd secretarie 
medewerkers secretarie 

telefoniste/ receptioniste 

conciërge/kantinebeheerder 

Jonge Socialisten: 
bureaucoördinator 
bureaumedewerkster 
scholingsmedewerker 
dienstweigeraars 

Stichting Vormingswerk: 
vormingswerker I plv. coördinator 
vormingswerksters 

secretariaatsmedewerkster 
administratief medewerkster 

Wiardi Beekman Stichting: 
directeur 
secretaresses 
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Harry Veen 
Bert Vahl 
Willem Harlaar· * 
Leo van Lierop 
Ingrid Landegent 
Jan Smid 
Tine van Wakeren 
Lloyd Sumter 
Wouter Wolterbeek 
IdaMeier 
Marjo Weterings 
Nel van Alff* 
Leonie de Lange* 
Saskia v.d. Ben* 
Johan Smitz 
Rinus v.d. Meulen 
Henk Brinkman 
HenkStijl 
Richard Vries 
Frans Wouters 
Maaike Rittershaus 
Coby Admiraal* 
Maria Dijkman* 
Geertje Voerman* 
Klaaske Regnery* 
Willy Monnikendam * 
Denys Segond von Banchet* 
Annemarie Zand* 
Peggy Fofana* 
Madeleine de Vries* 
Eddy van Schagen 

Yvonne Pieters* 
Resi Dekker* 
Frans Jacobs* 
Erwin van Geens 

• Eelco v.d. Bogaard 

Bernard Hollebrand 
Joke Gietveld 
Hil Gosterveld 
Tineke Schrander* 
Anja Seite* 

Joop v.d. Berg 
Vera van Lingen 
Ria Nijholt 



wetensch. medewerkers 

medewerkster bibliotheek 

Sectie Gemeente, Gewest en Provincie: 
wetensch. medewerkers 

secretaresse 
dienstweigeraar 

Evert Vermeer Stichting: 
coördinator 
welzijnswerker 
plv. welzijnswerker 
vormingswerksters 

dienstweigeraars 

* = part-timer 

Paul de Beer* 
Peter van Drie!* 
An Huitzing 
Paul Kalma 
Riet de Lange* 

Pieter Nieuwenhuijsen 
Anton Schuurman* 
Fred Verbakel* 
Erika Versteeg 
Amout Klap 

Wout Nijland* 
Siebrand Wiedijk 
Gerrit Vledder* 
Maartje van Putten* 
Nicole Lucas 
Kees Kingma 
Wim Kooistra 
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LEDENADMINISTRATIE 

Ledental 
Voor het eerst sinds vijf jaar nam het ledental weer toe. Dat werd mede bepaald 
doordat het aantal afgevoerde leden verder daalde. Al twee jaar achtereen konden 
we mededelen, dat het aantal afgevoerde leden lager was dan ooit sinds de invoe
ring van de centrale ledenadministratie. Voor de derde achtereenvolgende keer 
zakte het aantal beneden het diepterecord. 
De ledenwinst is echter vooral te danken aan een flinke stijging van het aantal 
nieuw ingeschreven leden. Dit aantal groeide van 5397 in 83/84 naar 8513 in 84/ 
85. Het nettoresultaat hiervan was, dat het ledental weer opliep tot boven de grens 
van 100.000. Een bemoedigend resultaat van de vele activiteiten die zowel centraal 
als door diverse afdelingen zijn ontplooid. Opvallend is, dat de winst voornamelijk 
is geboekt in de zuidelijke gewesten en de grote steden. 
Overigens geven de bijgaande overzichten voor de gewesten Overijssel en Gelder
land een vertekend beeld, omdat deze gewesten leden hebben afgestaan aan het 
nieuwgevormde gewest Flevoland. 

Overzicht ledenverloop boekjaar 1984/1985 

Gewest 2 3 4 5 6 7 

Friesland 8.458 432 485 6 8.399 - 59 - 0,7 
Groningen 7.103 517 440 - 89 7.091 - 12 - 0,2 
Drenthe 5.553 353 334 + 20 5.592 + 39 + 0,7 
Overijssel 6.937 568 449 - 371 6.685 - 252 - 3,6 
Gelderland 10.785 1.015 836 - 922 10.042 - 743 - 6,9 
Flevoland 0 45 +1287 1.242 +1242 
Utrecht 6.175 517 411 + 4 6.285 + 110 + 1,8 
Noord-Holland-Noord 7.226 460 456 - 10 7.220 6 - 0,1 
Noord-Holland-Zuid 6.024 368 363 + 11 6.040 + 16 + 0,3 
Zuid-Holland 15.446 1.011 991 - 67 15.399 - 47 - 0,3 
Zeeland 2.589 166 175 3 2.577 - 12 - 0,5 
Noord-Brabant-West 2.888 454 252 - 5 3.085 + 197 + 6,8 
Noord-Brabant-Oost 3.374 672 292 + 2 3.756 + 382 + 11,3 
Limburg 2.839 566 279 + 18 3.144 + 305 + 10,7 
Amsterdam 6.668 739 567 - 9 6.831 + 163 + 2,4 
Rotterdam 3.858 327 356 + 97 3.926 + 68 + 1,8 
Den Haag 3.192 334 276 - 11 3.239 + 47 + 1,5 
Adres tijdelijk onbekend 92 5 18 + 32 111 + 19 + 20,7 
Algemene leden 140 9 17 + 22 154 + 14 + 10,0 

Totaal 99.347 8.513 7.042 0 100.818 +1471 + 1,5 

1. Ledenstand per 30-09-1984 2. Ingeschreven nieuwe leden 
3. Afgevoerde leden 4. Verhuiswinst 
5. Ledenstand per 30-09-1985 6. Winst 
7. Winst in procenten 
Het nieuwe gewest Flevoland veroorzaakte een ledenvermindering in de 
gewesten Overijssel en Gelderland van resp. 357 en 930. 
20 



Ledenstand per kwartaal boekjaar 1984 - 1985 

Gewest Stand per Stand per Stand per Stand per Stand per 
1-10-84 1-1-85 1-4-85 1-7-85 1-10-85 

Friesland 8.458 8.444 8.380 8.399 8.399 
Groningen 7.103 7.106 7.096 7.093 7.091 
Drenthe 5.553 5.544 5.539 5.598 5.592 
Overijssel 6.937 6.985 7.006 7.045 6.685 
Gelderland 10.785 10.868 10.847 10.894 10.042 
Flevoland 1.242 
Utrecht 6.175 6.218 6.223 6.258 6.285 
Noord-Holland-Noord 7.226 7.251 7.188 7.203 7.220 
Noord-Holland-Zuid 6.024 6.068 6.018 6.034 6.040 
Zuid-Holland 15.446 15.322 15.314 15.385 15.399 
Zeeland 2.589 2.590 2.577 2.590 2.577 
Noord-Brabant-West 2.888 2.939 2.976 3.061 3.085 
Noord-Brabant-Oost 3.374 3.453 3.569 3.651 3.756 
Limburg 2.839 2.943 2.967 3.086 3.144 
Amsterdam 6.668 6.755 6.758 6.795 6.831 
Rotterdam 3.858 3.964 3.944 3.923 3.926 
Den Haag 3.192 3.185 3.196 3.232 3.239 
Adres tijdelijk onbekend 92 93 93 103 111 
Algemene leden 140 147 153 159 154 

Totaal 99.347 99.875 99.844 100.509 100.818 
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VOORLICHTING 

Permanente campagne 
Als logisch gevolg op de activiteiten die de partij vanaf 1983 organiseerde in het 
kader van de permanente campagne werd eind '84, begin '85 als activiteit leden
werving opgepakt. De opiniecijfers waren (en zijn) ons zeer gunstig gezind. Er was 
een verhoogde bereidheid waarneembaar onder sympathisanten om lid te worden, 
dus niets stond ons meer in de weg. In januari 1985 werd een begin gemaakt met de 
voorbereidingen van een massale ledenwerfactie, die zich zou moeten concentre
ren rondom 1 mei. 

U hoort erbij, wordt lid, werd het motto van de ledenwerfactie. Ter ondersteuning 
hiervan organiseerde de voorlichting een grote ledenwerfdag op zaterdag 9 maart 
in het restaurant van de Veemarkthal in Utrecht. 
Het werd een instructieve dag met veel nuttige informatie en enkele politieke 
speeches. Max van den Berg opende de bijeenkomst en gaf vervolgens de micro
foon door aan kampioen cijferaar Maurice de Hond. De Hond gaf een analyse van 
de opiniecijfers van dat moment. 
Daarna werden door de gelegenheidsformatie Stichting de Beul, denkbeeldige 
situaties op het gebied van huisbezoek nagebootst. Want, ... 'huisbezoek is niet 
eng'. 
Tijdens een uitgebreide infomarkt konden de afdelingen adviezen krijgen op het 
gebied van drukken, adverteren, teksten schrijven, een marktkraam inrichten en 
huisbezoek. Leden van de kamerfractie en het partijbestuur gaven informatie over 
actuele standpunten en medewerkers van de ledenadministratie lieten zien hoe zij 
te werk gaan. Den Uyl sloot het plenaire gedeelte van de dag af. De afdelingen kon
den direct aan de slag gaan met leden werven, want na afloop kon men het materiaal 
voor de actie meteen meenemen. 500 personen, verdeeld over 285 afdelingen, 
namen deel aan de dag. 

Materiaalsoorten en aantallen 
Affiches 12.000 ex., Ledenwerfkrant 180.000 ex., Ledenwerffolder 210.000 ex., 
Weg uit de krisis-folder- 260.000 ex., Aankondigingsbrieven 20.000 ex., Aankon
digingskaartjes 32.000 ex., Aanmeldingskaartjes 22.000 ex., Contributiestaatjes 
22.000 ex., Spandoeken 200 ex. en Printvellen 275 ex. 
Het boekjaar 1984-1985 is op 1 oktober 1985 met meer leden afgesloten dan de 
Partij van de Arbeid telde op 1 oktober 1984, nl. met 100.818 tegenover 99.347. 
Daarmee zitten we weer boven de ook psychologisch zo belangrijke 100.000-
grens. Een gunstige ontwikkeling, die niet alleen wij jaren niet meer meemaakten, 
maar die ook vreemd is aan tal van enigszins vergelijkbare (non-profit) organisa
ties. Een telling leert, dat wij in het boekjaar 1984-1985 7041leden verloren en er 
8512leden bij kregen. Van de afgevoerden gingen er in totaal ruim 2000 leden aan 
het eind van de kwartalen uit vanwege een jaar contributie-achterdstand. 
Natuurlijk moet worden aangetekend, dat een niet nauwkeurig vast te stellen deel 
van de permanente-campagne-activiteiten mede een ledenwervend karakter had, 
alsmede dat onze 3 tv-uitzendingen in het boekjaar 1984-1985 een fiks deel van de 
bruto-winst opleverden ( + 2000). Daarbij moet worden opgemerkt, dat ledenwer
vende activiteiten altijd een cumulatief effect (moeten) hebben en het politieke kli
maat sterk bepalend is voor de thans gunstige omstandigheden voor de Partij van 
de Arbeid. 
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Ledenkrant 
Voor het eerst sinds de ontkoppeling van het veertiendaagse PvdA-opinieblad 
Voorwaarts een complete jaargang PvdA-ledenkranten, die onder politieke ver
antwoordelijkheid van het partijbestuur door de voorlichting wordt gemaakt. Met 
een onderbreking van 2 maanden in de zomer verschijnt de Ledenkrant elke eerste 
van de maand bij alle leden. De krant is zich in de loop van dit boekjaar gaan ont
wikkelen tot een volwassen blad met een heel eigen formule. In elk nummer wordt 
politieke actualiteit afgewisseld met fotopagina's; kunst en cultuur, historie komen 
uitgebreid aan bod, evenals interviews en de begeleiding van de voornaamste dis
cussiepunten in de partij, zoals ten tijde van het congres voorjaar 1985- de sociaal
economische dilemma's. 
De redactie van de Ledenkrant bestond uit: Max van den Berg, Peter Kramer en 
Jopie Rikkelman. De lay-out is in handen van grafisch ontwerper Martin van 
Duynhoven. 

Informatiestroom 
Partijbestuurspagina's in Voorwaarts 
Eén maal in de veertien dagen, als er geen Ledenkrant met de Voorwaarts wordt 
meegezonden, heeft het partijbestuur de beschikking over 5 pagina's in Voor
waarts, die door de voorlichting worden gemaakt. Twee pagina's worden altijd 
gevuld met actuele standpunten van de partij "de Partijlijn", ook telefonisch na 
kantooruren te beluisteren via telefoonnummer 020-272701. De andere drie 
pagina's worden benut voor aankondigingen van conferenties, oproepen en andere 
mededelingen, het verschijnen van nieuwe publikaties. 

Partijpersbureau 
Eén maal per maand verschijnt het PPB, dat kant en klare artikelen bevat over 
actuele politieke zaken die zo als kopij door de afdelings- en gewestbladen worden 
overgenomen. Het PPB wordt naar 423 adressen verzonden. 

Standpunten 
Zo langzamerhand is de folderserie Standpunten, die in 1984 startte met een folder 
over kernwapens, aan het uitgroeien tot een complete reeks. Tussen oktober 1984 
en oktober 1985 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: De Partij van de 
Arbeid en de buitenlanders (nr. 4), Kernenergie (nr. 5), Wonen (nr. 6), Kernwa
pens (nr. 7), Arbeidstijdverkorting (nr. 8), Onderwijs (nr. 9), Lage inkomens (nr. 
10), Vrouwenemancipatie (nr. 11). In de maak waren: Derde Wereld (nr. 12), 
Ouderen (nr. 13) en Midden- en Kleinbedrijf (nr. 14). 

Overige publikaties 
De actuele standpunten werden afgelopen boekjaar ook weer gebundeld in een 
boekje en bestelbaar gemaakt onder de gelijknamige titel: Partijlijn. Het PvdA
alternatief, de plannen voor herstel, eerlijk delen en sociale zekerheid werden geac
tualiseerd en uitgebracht onder de naam: Weg uit de krisis II. De uitgave 'Wegwijs', 
bestemd voor nieuwe leden, werd van vorm veranderd en kreeg ook een nieuwe 
naam mee: Welkom. 
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Partij -uitzendingen 
In het kader van de politieke zendtijd was de partij weer regelmatjg te horen op 
radio en te zien op tv. Radio-uitzendingen vonden ook dit jaar weer één maal in de 
veertien dagen plaats. Echter, ondanks protesten, werden alle uitzendingen van 
politieke partijen op radio halverwege het jaar verschoven naar de minst beluis
terde zender Hilversum 5. Tjarda Harmsma verzorgde de uitzendingen, die 
meestal bestonden uit interviewtjes met kamerleden of partijbestuurders over poli
tiek actuele onderwerpen. Ook werd aandacht geschonken aan specifieke partijbij
eenkomsten en andere activiteiten vanuit de vereniging. 
De tv-uitzendingen vonden helaas iets minder frequent plaats dan de ons toegeme
ten radiozendtijd. Drie tot vier maal per jaar is het maximum in een niet verkie
zingsjaar. De tv-uitzendingen kwamen tot stand dank zij de adviezen van een vijftal 
deskundigen. Dit boekjaar werd gekozen voor een vaste formule, specifiek gericht 
op ledenwerving. De uitzendingen werden 'gedragen' door een presentator of pre
sentatrice, met als ondersteuning een telefoonblok met medewerkers, die voortdu
rend rinkelende telefoons bedienden. Vanaf het begin van de uitzending werd het 
telefoonnummer geprojecteerd. Politieke onderwerpen werden afgewisseld met 
mededelingen over het lidmaatschap. Een dergelijke actieve benadering van de kij
ker om lid te worden had veel succes. De allereerste uitzending in deze reeks, op 14 
november 1984, werd gepresenteerd door Marcel van Dam en vond plaats in de 
pauze van een voetbalwedstrijd op tv. Een record aantal nieuwe leden werd, mede 
dank zij de extra telefoonlijnen, ingeschreven nl. 1400. De volgende uitzending, 
met Hedy d:.\ncona als presentatrice, op 30 januari 1985 had als opbrengst 300 
nieuwe leden; gezien de geringere kijkdichtheid relatief ook een hoge score. De uit
zending op 17 april van dat jaar, met als presentator Jan Schaefer, werd helaas op 
het laatste moment niet uitgezonden vanwege een staking onder het omroepperso
neel. De laatste uitzending in dit boekjaar werd uitgezonden op 4 september. Ook 
nu werd weer gebruik gemaakt van de succesvolle formule. Dit keer met een 
beroepspresentatrice, Elles Berger. 500 nieuwe leden was het resultaat. 

1 mei-viering 
Evenals het jaar daarvoor geen landelijke viering van 1 mei. Wellandelijke onder
steuning bij een plaatselijke 1 mei-viering. In 1985 was Alkmaar aan de beurt. 
Samen met de afdeling werd een uitgebreid programma opgezet. Een speciaal mid
dagprogramma voor de ouderen met een "Dit is uw leven", geheel gewijd aan An 
Thomassen. 's Avonds veel politieke speeches van lokale bestuurders en ook lande
lijke prominenten, zoals Max van den Berg en Joop den Uyl. 

Advisering 
Sinds campagne-achtige activiteiten- ook in niet verkiezingsjaren- tot de regel zijn 
gaan behoren, kon er een verhoogde behoefte worden waargenomen onder afde
lings-en gewestbesturen ten aanzien van gerichte adviezen op het gebied van publi
citeit, organisatie van bijeenkomsten, huisbezoek en lokale radio en tv. Een activi
teit die tot nu toe door de voorlichting incidenteel werd opgepakt, omdat structu
rele voorwaarden en middelen ontbraken. Een onderdeel dat in de toekomst meer 
gestructureerde aandacht zou moeten krijgen. 
In het niet -campagnejaar kwamen in het kader van de extra aandacht voor het zui
den een tweetal bijeenkomsten tot stand. 
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1 juni- Maastricht, bijeenkomst in het Staargebouw, als afsluiter van een geweste
lijke ledenwerfactie in de provincie Limburg. Op 21 september een zelfde soort bij
eenkomst in het Casino te Den Bosch voor de gewesten Brabant-Oost en West. 

Etnische groepen 
Aan het eind van het boekjaar 1984-1985 werd een begin gemaakt met voorlich
tingsactiviteiten gericht op etnische groepen. Dienstweigeraar Jan Busstrakwam 
speciaal voor de uitvoering van deze activiteiten de afdeling voorlichting verster
ken. 
Onder het hoofd voorlichting Peter Kramer ressorteerden: Jopie Rikkelman, Inez 
Abell, Jan van Muilekomen Line Vijlbrief. 
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VOORWAARTS 
In het verslag over het vorige uitgavejaar werd reeds melding gemaakt van de voor
bereidingen, die erop zijn gericht naast de kwantitatieve ook de kwalitatieve uit
bouw van het blad gestalte te geven. De daarvoor nieuw gekozen structuur heeft 
inmiddels zijn beslag gekregen. Op grond van besluitvorming door het partijbe
stuur werd een redactieraad gekozen, die optreedt als het orgaan dat ten behoeve 
van dat bestuur de taak van uitgever op zich neemt. Op verzoek van de redactieraad 
werd door de redactie, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten, 
een redactiestatuut opgesteld dat overeenkomt met het statuut dat deze vakbond 
hanteert voor opinietijdschriften. Redactieraad en redactie hebben daarover over
eenstemming bereikt; thans vindt overleg tussen redactieraad en partijbestuur 
plaats over de verdere verwerking van dit statuut. De redactie van dit blad ( redac
teur Tjarda Harmsma, 20 uur en eindredacteur Oebele de Jong, 35 uur) vervaar
digde in het uitgavejaar 20 afleveringen, waarvan twee dubbelnummers, met in 
totaal534 paginàs ten behoeve van rond 30.000 betalende abonnees (stand per 1 
januari 1985). Doordat het centrale systeem van bewaking van de begroting, zoals 
dat door de bureauorganisatie van de partij wordt gehanteerd, niet geheel toepas
baar is op het bewaken van de exploitatie van Voorwaarts, werden in het derde 
kwartaal van het verslagjaar (i.e. tweede kwartaal van het kalenderjaar) meer 
bezuinigingen op de uitgave aangebracht dan in het laatste kwartaal noodzakelijk 
bleek. Omdat bij het vervaardigen van een voorlopige eindtelling na de zomerva
kantie bleek, dat het verantwoord zou zijn geweest een geplande, maar uit bezuini
gingsoverwegingen geschrapte, juni-uitgave toch te laten verschijnen, besloot de 
redactie de gebruikelijke verschijningsstop tijdens de zomermaanden eerder te 
beëindigen. Voorts bleek het verantwoord ten tijde van de Derde Dinsdag een bij
lage te vervaardigen (onder de titel 'De Oogst') met een overzicht van de daden van 
het kabinet-Lubbers. 
Gedurende het uitgavejaar heeft de redactie gepoogd zo krachtig mogelijk gestalte 
te geven aan de verlangens die bij eerdere gelegenheid al naarvoren waren gebracht 
vanuit (een commissie uit) het partijbestuur. Met gebruikmaking van de verschil
lende journalistieke mogelijkheden daartoe werden zoveel mogelijk de ontwikke
lingen in en rond de partij gesignaleerd. Ofschoon een opsomming van onderwer
pen immer arbitrair blijft, zijn hierbij te noemen de discussies in de aanloop naar 
het 20ste congres van de partij over de sociaal-economische dilemma's en de ver
slaggeving over dit congres, alsmede de binnen de partij voortgaande discussie ter 
zake van de kruisraketten. Daarnaast zijn de onderwerpen te noemen die voor de 
partij van meer strategisch en politiek belang zijn, zoals de ontwikkelingen die ver
band houden met de verkiezingen in 1986. Daarbij behoren artikelen die de redac
tie aan partijgenoten vroeg aangaande de ontwikkelingen in de aanhang van de 
partij, maar bijvoorbeeld ook vraaggesprekken met politici van andere partijen en 
maatschappelijke organisaties over hun opvattingen over de Partij van de Arbeid. 
Aan het einde van het verslagjaar kon de instemming van de partijraad worden ver
kregen om in het thans lopende verslagjaar over te gaan tot gedeeltelijke herbezet
ting (25 uur) van het redactiesecretariaat, voor welke functie geruime tijd een vaca
ture had bestaan. In deze functie werd partijgenote Doke Menger aangesteld. 
Tevens kon met het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie overeenstemming 
worden bereikt over de tijdelijke en gezamenlijke financiering van de eenmalige 
aanstelling van een dienstweigeraar als redacteur bij het blad. Dit, opdat bij de re
dactie tijd en menskracht vrij kan worden gemaakt ten einde nieuw en aanvullend 
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beleid, ondermeer ter zake van de advertentieacquisitie en abonneewerving, tot 
ontwikkeling te brengen. In deze functie werd partijgenoot Ronald v.d. Horst aan
gesteld. 
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ACTIESECRETATRIAAT 

De maanden november en december 1984, het begin van deze verslagperiode, 
werden voomarnelijk besteed aan het afwerken van zaken die nog over waren van 
de demonstratie in oktober tegen de plaatsing van kernwapens, en het voorberei
den van een aantal andere (nieuwe) activiteiten. Bovendien was er in deze periode 
een tournee langs de gewesten. De meeste aandacht ging uit naar het voorbereiden 
van de ledenwerfcampagne, die in het voorjaar gehouden zou gaan worden. 

Ledenwerfacties 
De ledenwerfacties (zie ook verslag voorlichting) in het voorjaar van 1985 waren 
een succes. Het bleek, dat er een groot potentieel aan leden is. Wel moet er veel 
werk verzet worden om die leden vervolgens ook te winnen. De op de landelijke 
ledenwerfdag van 9 maart gepresenteerde methodes bleken goed te werken. Uit 
een klein onderzoekje, gehouden na afloop van de acties, bleek dat in die afdelin
gen, die aan de acties hadden meegedaan, gemiddeld 3 maal zoveel nieuwe leden 
waren ingeschreven als in de afdelingen die niet meegedaan hadden. En dat is toch 
geen gering resultaat. Het staat voor ons vast, dat deze resultaten nog aanzienlijk te 
verbeteren zijn, zowel wat betreft het aantal deelnemende afdelingen als wat betreft 
de te gebruiken methodes. 
Gebleken is, dat de verwerking van grote hoeveelheden materiaal voor de afdelin
gen geen eenvoudige zaak is. Mede naar aanleiding van de ervaringen opgedaan 
met deze ledenwerfcampagne, is op een later tijdstip besloten ten behoeve van de 
materiaalvoorzieningen in de verkiezingscampagnes van 1986 een computer aan 
te schaffen. 

Het Komitee Kruisraketten Nee 
Na de demonstratie in oktober en de actieweek in mei viel er in het KKN een wind
stilte te verwachten. Gelukkig bleef iedereen, mede dank zij het succes van de 
demonstratie, zeer gemotiveerd om door te gaan met acties, ook al door de 
geslaagde actieweek in mei 1984. Het was echter niet eenvoudig te bedenken wat 
de volgende actie zou moeten zijn. Besloten werd tot een actie waarover al enige 
jaren gesproken werd in het KKN: een volkspetitionnement 
Een actie van een dergelijke omvang is echter niet van de ene dag op de andere te 
organiseren. De grote problemen waren vooral: 
· hoe krijgen we een organisatie van de grond die zo'n omvangrijke actie aan kan; 
· hoe krijgen we de financiën op tafel voor zo'n grote actie. 

Uiteindelijk werd gekozen voor een model, waarbij iedere inwoner een kaart thuis
gestuurd zou krijgen met de mogelijkheid te tekenen. De kosten zouden moeten 
worden gedekt door bijdragen van de mensen die tekenden. Zoals inmiddels 
bekend, werd het volkspetitionnement een enorm succes en leverde de financiering 
geen problemen op. 

Verkiezingen 1986 
Gedurende de tweede helft van 1985 was het actiesecretariaat zijdelings betrokken 
bij het voorbereiden van de verkiezingscampagnes van 1986. Hierover meer in het 
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verslag over de periode 1985-1986. De ervaringen met de materiaalvoorziening 
ten behoeve van de ledenwerfcampagne werden gebruikt om in de zomer van 1985 
al te beginnen aan het opzetten van het systeem, waarmee later de materialen voor 
de verkiezingscampagnes verspreid zouden worden. 
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COMMISSIES 

Beroepscommissie 
Het aprilcongres van 1985 koos de beroepscommissie in de volgende samenstel
ling: A.J. Cnoop Koopmans, S. Patijn en I. Samkalden. Als plaatsvervangers: 
mevr. E.M.A. Schmitz, H.J. Boererna en M.J. Cohen. Mevr. Verwey-Jonker en 
mevr. Van den Heuvel-de Blank stelden zich niet opnieuw beschikbaar. 
In het verslagjaar heeft de beroepscommissie één kwestie voorgelegd gekregen. 
Twee leden van de afdeling Landgraaf gingen in beroep tegen hun door de leden
vergadering uitgesproken royement. Na het horen van de betrokkenen en het 
bestuderen van schriftelijke informatie heeft de commissie eind december het roye
ment bekrachtigd. 

Commissie Etnische Groepen 
De Commissie Etnische Groepen kwam in de verslagperiode 8 maal bijeen. 
Belangrijke steeds terugkerende onderwerpen waren: racisme en Centrumpartij en 
de verkiezingen. 
Verder is er aandacht besteed aan het remigratie beleid; vrijwilligheid staat voor de 
commissie voorop. Voorts was de commissie van mening, dat het beleid voor zowel 
werkenden als niet-werkenden van toepassing moet zijn en dat kinderen boven de 
18 jaar zelf mogen beslissen. Via een werkgroep is op grond van de discussie in de 
commissie over het concept-verkiezingsprogramma gesproken en zijn amende
menten opgesteld. Ook is aandacht besteed aan OETC. 
Op 13 oktober 1984 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met als doel het toe
gankelijker maken van de Partij van de Arbeid voor migranten. De bijeenkomst 
werd bezocht door plm. 125 personen, waarvan de helft bestond uit mensen uit 
etnische groepen. Een volgende bijeenkomst zal getracht worden de opkomst te 
stimuleren en mensen uit etnische groepen meer actief te laten deelnemen. 
De positie van migranten binnen de partij is een belangrijk onderwerp, waaraan de 
commissie veel aandacht heeft besteed. De commissie wil een meerjarenplan 
opstellen, waarbij gedacht moet worden aan stimulering en activering van en voor
lichting aan mensen uit etnische groepen. In verband met de op handen zijnde 
gemeenteraadsverkiezingen, waarbij buitenlanders die langer dan 5 jaar legaal in 
Nederland wonen actief en passief stemrecht krijgen, is vanuit de commissie bij het 
partijbestuur erop aangedrongen om te zorgen voor zoveel mogelijk ondersteuning 
aan etnische kandidaten én te zorgen voor een goede voorlichting van de kiezers. 
In de verslagperiode is, naast advisering van het partijbestuur en de fractie, active
ring steeds belangrijker geworden. Advisering gebeurt vaak op korte termijn 
(stuurgroep), activering vaak op langere termijn (werkgroepen vanuit de commis
sie). 
Een belangrijke gebeurtenis is de benoeming door het partijbestuur van Thanasis 
Apostolou tot voorzitter van de commissie. Hij volgde Ariën Kruyt op, die de com
missie sinds 1982 heeft voorgezeten. 
De stuurgroep van de commissie bestaat uit: Thanasis Apostolou (voorzitter), Pij
kei Schröder, Riniade Rooy, Marka Spit, Ramon Jordana, Ariën Kruyt en Victor 
J ammers (secretaris; vanaf 12 september 1985 opgevolgd doorLucvan den Berg). 
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Financiële Commissie 
De samenstelling van de financiële commissie is de volgende: H. Rosenberg 
(Utrecht), voorzitter; A. van der Zijpp (Haarlem), vice-voorzitter; J.B. Anctries
sen (Groningen); E. Berg (Ede); J. Brok (Nijmegen); A.P. Ranner (Leiden) en H. 
Snijders-Borst (Den Haag). 
De leden worden door de partijraad gekozen. 
Namens de partij nemen aan de vergaderingen deel: W.J. van Velzen (secretaris), 
W.A. Vermeend (penningmeester), P.J. Knollema (beheerder) en H. Veen (hoofd 
administratie), die tevens secretaris van de commissie is. Indien nodig geacht, is 
ook een vertegenwoordiger van het personeel aanwezig. 
In dit boekjaar hebben er vijf vergaderingen plaatsgevonden. 
Regelmatig zijn de lopende financiële zaken aan de orde geweest. Het afgelopen 
boekjaar kon, mede dank zij een stabiliserend ledencijfer en een gunstige ontwik
keling in de rente-ontvangsten, toch nog met een positief resultaat worden afgeslo
ten. 
Voor het jaar 1985 I 1986 zijn opnieuw de contributies niet verhoogd en de begro
ting over dat jaar moest met een tekort van ruim f 180.000 worden gepresen
teerd. 
Zoals reeds eerder gemeld is het een zorgelijke ontwikkeling, dat de gemiddelde 
contributie-ontvangst per lid blijft teruglopen. De commissie heeft de indruk dat 
dit zich nog niet heeft gestabiliseerd. De inkomstenkant komt als gevolg hiervan 
onder druk te staan; dit kan slechts worden opgevangen door een uitbreiding van 
het aantalleden en zo mogelijk een nog efficiëntere bedrijfsvoering dan wel een 
structurele vermindering van taken. 
Verder ziet het er naar uit dat de verminderde overheidssubsidies en met name voor 
wat betreft de SVP, hun invloed op de partijfinanciën zullen hebben. 
De partijraad heeft zich uitgesproken voor een andere opzet van de begroting, 
welke aansluit aan de partij-activiteiten. De begroting 1986/1987 zal voor het eerst 
volgens dit model worden aangeboden. In deze begroting zal dan tevens het punt 
van de interne doorberekeningen worden verwerkt; de discussies hierover zijn 
nagenoeg afgerond. 

Midden- en Kleinbedrijf 
De commissie bestaat uit 25 actieve leden, die afkomstig zijn uit het midden- en 
kleinbedrijf (MKB), organisaties van het MKB en de Tweede-Kamerfractie. 
Voorzitter is Nora Salomons, vice-voorzitter Joop Zwarts en secretaris Eppo Bol
huis. In oktober 1985 is deze laatste functie overgenomen door Toos Lodder. Het 
partijbestuur is in de commissie vertegenwoordigd door Nel Barendregt Het afge
lopen jaar is de commissie zeven keer bij elkaar gekomen. Op deze vergaderingen 
zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest: 
- Het rapport "Om een werkbare toekomst" is besproken. Daarbij is de realisering 

van het atv-tijdpad en de consequenties voor het MKB-beleid, de financierings
grondslag in de sociale zekerheid, de factor arbeid binnen investeringen en het 
technologiebeleid t.a.v. het MKB naar voren gebracht. 

- Er is gewerkt aan de MKB-paragraaf voor het concept-verkiezingsprogramma. 
- De begrotingsbehandeling is voorbereid. 
- Er is uitgebreid gesproken over het voorlichtingsinstrumentarium ten behoeve 
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van het MKB. De reorganisatie hiervan moet via het Plan van Aanpak gestalte 
krijgen. Rein Hummel heeft met name de rechtspositie van het. personeel, de 
positie van de stadscoördinatoren stadsvernieuwing en het tijdstip van ingang 
van het plan naar voren gebracht. 

- Ook de stelselherziening en de positie van zelfstandigen hierin is onder de aan
dacht van de commissie geweest. 

- T.a.v. perifere detailhandelvestigingen heeft Rein Hummel naar voren gebracht 
dat de Partij van de Arbeid hier geen voorstander van is. 

- Bij de behandeling van de boerderijverkoop heeft Nora Salomons nogmaals aan
dacht gevraagd voor de problematiek van verkoop door benzinestations. 

- Ten slotte is een begin gemaakt met een discussie over de inkomenspositie en 
inkomensvorming bij zelfstandigen. Het komend seizoen zal deze discussie wor
den voortgezet. 

Verder zullen o.a. de onderwerpen die in de Kamer spelen, aan de orde komen en 
zal gepraat worden over het verkiezingsprogramma. 

Onafhankelijke Commissie Kandidaatstelling Tweede Kamer 
Het 19de partijcongres, gehouden in april1983, koos overeenkomstig artikel1lid 
2 van het reglement kandidaatstelling Tweede Kamer een onafhankelijke commis
sie. Tot leden werden gekozen: mw. H. d'Ancona, H.M. Franssen, J.A. van Keme
nade, S. Langedijk-de Jong, A.N. Thomassen-Linden mw. C. Winkel. Partijsecre
taris W. van Velzen maakte ambtshalve deel uit van de commissie. 
Toen de commissie haar werkzaamheden in maart 1985 startte, bleken de pgn. Van 
Kemenade en Winkel niet meer in de gelegenheid te zijn daaraan hun medewer
king te verlenen. Hun plaatsen werden ingenomen door de eerste en vierde plaats
vervanger, respectievelijk J.Th.J. v.d.Berg en J.T. Vellenga. De tweede en derde 
plaatsvervanger, te weten P.Ph. Dordregter en J.P. Pronk, konden hun dagelijkse 
werkzaamheden niet meer combineren met de werkzaamheden van de onafhanke
lijke commissie. Pg. Vellenga heeft vanwege andere activiteiten slechts een aantal 
vergaderingen kunnen bijwonen. In zijn vervanging is niet voorzien, omdat de 
werkzaamheden van de commissie op dat moment al in een dusdanig stadium ver
keerden, dat aanvulling van het aantal commissieleden vertraging zou opleveren. 
Tot de taak van de commissie behoorden het opstellen van een profiel over de 
meest gewenste samenstelling van de Tweede-Kamerfractie, het noemen van 
namen (23) van niet als kamerlid zittende partijgenoten en ten slotte het aanbeve
len van één kandidaat per kieskring. Dit alles in verband met de Tweede-Kamer
verkiezingen op 21 mei 1986. 
In de eerste vergadering (18 maart 1985) koos de commissie pge. Langedijk-de 
Jong tot voorzitter en pg. Van den Berg tot vice-voorzitter. Administratieve onder
steuning werd verricht door mw. M. Gunderman en J. van Muilekom. 
Ten behoeve van het opstellen van het profiel over de meest gewenste samenstel
ling voerde de commissie op 10 juni 1985 overleg met een delegatie van de 
Tweede-Kamerfractie. Mede op basis van dit gesprek kwam de commissie tot een 
concept-profielschets, die ter besluitvorming aan de partijraad werd voorgelegd. In 
de partijraadsvergadering van 28 september 1985 werd de profielschets vastge
steld, nadat daarbij door commissievoorzitter Langedijk nog wat toelichtingen 
waren gegeven. 
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Met het tweede onderdeel van de taak van de commissie, namelijk het komen tot 
23 namen van niet-zittende kamerleden, is de commissie al vrij snel aan het werk 
gegaan. Via informele contacten met partijgenoten in diverse sectoren is getracht te 
komen met namen van mogelijke kandidaten. Daarnaast werd bij diverse gewesten 
geïnformeerd wat daar alzo aan mogelijke kandidaten voorhanden was. 
Deze werkzaamheden en die van het derde onderdeel van de taak (nl. het aanbeve
len van één kandidaat per kieskring) krijgen hun beslag pas in de periode die valt in 
het volgende verslagjaar. 

Reglementencommissie 
Aan het einde van de verslagperiode bestond de commissie uit: B. Kandel, mw. T. 
N etelenbos, J .J. Rietveld, mw. J .A. Ruarus (secretaris), mw. W. Swildens, W.J. van 
Velzen en mw. I. Vorrink. Administratieve ondersteuning werd verleend door mw. 
M. Gunderman. 
In dit verslagjaar hield de commissie zich bezig met vragen, die door de Rooie 
Vrouwen gesteld waren omtrent de positie van de plaatsvervangend landelijk con
tactvrouw en het opnemen daarvan in de reglementen van de partij, alsmede met 
de amandementen op voorstellen van de landelijke kerngroep aan het Rooie
Vrouwencongres van maart 1985. Voorts besprak de commissie de PB-voorstellen 
ten behoeve van de junipartijraad 1985 en de amendementen daarop. 
Vanuit het land bereikten haar diverse vragen met betrekking tot plaatselijke en 
gewestelijke reglementen. 
Tot slot werd aan het eind van dit verslagjaar een begin gemaakt met het beoorde
len van de 'opgeschoonde' delen van statuten en reglementen van de partij, zoals 
deze door de werkgroep reglementen waren opgesteld. 

Trefpunt van Levensbeschouwing en Socialisme 
Deze commissie is ingesteld door het partijbestuur. Opdracht is de communicatie 
tussen kerken, Humanistisch Verbond en Partij van de Arbeid te bevorderen. 

Samenstelling: 
1. Afgevaardigden vanuit partijbestuur, fractie Tweede Kamer en Europese Parle
ment; 
2. PvdA-leden, die op scharnierpunten zitten van kerken, Humanistisch Verbond 
en Partij van de Arbeid. Deze mensen worden ook wel aangeduid als 'dubbelzit
ters'. 

Werkwijze: 
Gemiddeld één maal per 6 weken een avondvergadering op het partijbureau. 
De agenda kent twee hoofdthema's: 
a. inhoudelijke discussies n.a.v. kerkelijke of HV-stukken, dan wel relevante 

onderwerpen, aangedragen vanuit de Partij van de Arbeid. 
b. uitwisseling van nieuws uit kerk en Humanistisch Verbond. 

Bestuur: 
voorzitter: prof.dr. H.M. de Lange; 
secretaris: drs. G. Barends. 
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Publikaties: 
Trefpunt verzorgt geen eigen publikaties. Veel relevante informatie is te vinden in 
het tweewekelijkse blad van de Vereniging A.G. der Woodbrookers: Tijd en Taak. 

Leden: 
J. Bos, M. v.d. Berg, H. Biersteker, F. Oudejans, mw. I. Dal es, C.J. de Ronde, mw. I. 
v.d. Heuvel, prof. dr. J. van Putten, B. Schennink, D.A.Th. van Ooijen, A. v.d. Heu
vel, E. Schillebeeckx, mw. E. Herfkens, P. van Hoof, A. Schipper, S. Poppe, J. 
Kroeze, R. Tielman, L. Hagenaars, J. ter Laak, G.J.M. Wentholt en W. Jansen Lor
keers. 

Speciale punten: 
In dit verslagjaar is relatief veel aandacht besteed aan de mogelijkheden om in de 
Partij van de Arbeid vanuit levensbeschouwelijke achtergrond actief te zijn. Tij
dens het congres in april 1985 werd aan deze kwestie een zgn. 'fringe-meeting' 
besteed. De trend om meer openbare bijeenkomsten te beleggen zal in 1986 wor
den versterkt. 

Verzorgingsstaat 
Net voor het verstrijken van de verslagperiode wist de Commissie Verzorgingsstaat 
twee publikaties af te ronden. Het waren 'Politiek, Overheid en Partij' van Leo 
Huberts en 'De toekomst van de Kwartaire Sector' van Jan van Muilekom en 
Margo Vliegenthart. Qua thematiek sloten de boekjes aan op de reeds eerder door 
de commissie gepubliceerde drie boekjes. De commissie is vooralsnog van mening, 
dat haar werkzaamheden niet als geheel afgerond moeten worden beschouwd nu 
zij de vijf oorspronkelijk door haar geplande werkjes heeft gepubliceerd. Zij is van 
plan het partijbestuur w spoedig mogelijk een nader voorstel te doen over in haar 
ogen nog nader door de partij aan te pakken thema's. 
Gedurende de verslagperiode bestond de commissie behalve Max van den Berg als 
voorzitter uit: Joop van den Berg (WBS), Lenie Kootstra, Willem van de Zand
schulp, Broer Akkerboom, Margo Vliegenthart, Peter Dordregter, Aisso Raven, 
Leo Huberts, Elske ter Veld, Flip Buurmeijer en Jan van Muilekom (beleidsmede
werker PB, voor ondersteuning). 

Werkgroep Cultuur 
Tijdens deze verslagperiode nam het partijbestuurslid Felix Rottenberg het voor
zitterschap over van Jeltje van Nieuwenhoven. Dit in verband met haar afscheid als 
partijbestuurslid. Het partijbestuur is in deze werkgroep vertegenwoordigd door 
Jos van Kemenade en Stan Poppe. Van fractiezijde wordt deelgenomen door Jeltje 
van Nieuwenhoven, Frits Niessen en Aad Kosto. Het secretariaat is in handen van 
Margat Dekker. De werkgroep bestaat uit 50 leden, waaronder raads- en statenle
den, wethouders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties van kunste
naars. 
De vergaderfrequentie is één maal per twee maanden. Gemiddeld aantal deelne
mers per vergadering: 20. Tijdens de bijeenkomsten is voornamelijk aandacht 
besteed aan onderwerpen die in de Kamer ter behandeling stonden. 
Overzicht van de belangrijkste besproken thema's: 
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- begroting voor 1985 van de minister van WVC, Brinkman; 
- gevolge11 van de ingrijpende wijzigingen in de Beeldende Kunstenaarsregeling; 
- de herstructurering van het toneelbestel en het advies dat de commissie-De Boer 

hierover heeft uitgebracht aan minister Brinkman; 
- de bezuinigingen in het bibliotheekwezen en de gevolgen van deze maatregel op 

lokaal niveau; 
- de generieke tienpercents bezuinigingsmaatregel op een groot aantal welzijnsin

stellingen; 
- de weigering van het kabinet de PC Hooft-prijs uit te reiken aan Hugo Brandt 

Corstius; 
- bespreking van de concept-paragraaf Cultuur en Media uit het concept-verkie

zingsprogramma van de Partij van de Arbeid; 
- de vestiging van het architectuurmuseum; 
- en uiteraard is ruime aandacht geschonken aan alle aspecten verbonden aan de 

Mediawet (derde net, lokale televisie, commerciële zenders, abonneetelevisie). 
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REGIONAAL OVERLEG 

De werkgroep is gevormd uit de gewesten Groningen, Friesland, Drenthe, Overijs
sel, Brabant en Limburg. Per gewest een vertegenwoordiger van het gewestelijk 
bestuur, van de statenfractie en een door het gewest aangewezen deskundige. Het 
gezelschap wordt in beginsel aangevuld met 4 leden van de Tweede-Kamerfractie 
(voor het merendeel meestal bij de vergaderingen afwezig) en drie leden van het 
partijbestuur. 
In de verslagperiode verscheen de WBS-publikatie 'Socialistisch regionaal-econo
misch beleid' met de teksten van eerder gehouden conferenties. De problemen en 
visies zijn hierin samengevat. 
De hierop aansluitende werkzaamheden van de werkgroep waren vooral gericht op 
de concretisering van de wenselijkheden. Dit betrof m.n. de voorbereiding van het 
verkiezingsprogramma en het commentaar op de nota Regionaal sociaal-econo
misch beleid. De achtergrond hierbij vormde de aanzienlijke verslechtering van de 
financiële mogelijkheden voor een noemenswaardig regionaal-economisch beleid. 
Er zijn vele redenen aan te wijzen, dat het bij het regionaal beleid niet slechts gaat 
om streekbelangen van verschillende aard, doch om wezenlijk landelijk belang. 
In de verslagperiode kwam de groep zes maal bijeen. Voorts vergaderde een dele
gatie van de werkgroep één maal met een delegatie van de Tweede-Kamerfractie. 
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PARTDRADEN 

15juni1985 
In deze partijraad kwam een aantal huishoudelijke zaken aan de orde. De besluiten 
die m.b.t. de politieke actualiteit werden genomen, staan vermeld in het beleidsver
slag 1984/1986. 

1. Bespreking organisatorisch verslag 1983/1984 
Van de kant van de partijraad wordt op dit verslag nog een aantal opmerkingen 
gemaakt en wel de volgende: 
- Het partijbestuur wordt verzocht na te gaan hoe aan de partijraad als gekozen 

politiek orgaan een grotere politieke rol gegeven kan worden, in plaats van poli
tieke zaken op de gewestelijke delegatievergaderingen te bespreken. 

- Het sociaaljaarverslag is aanzienlijk verbeterd, met daarbij aansprekelijke passa
ges over atv, het overwerk, het weduwnaarspensioen en de interne overleg
structuren. 

- Gemist wordt een evaluatieprocedure voor de Eurofractie, als uitvoering van de 
op 24 maart 1984 aangenomen motie. 

- Partijbestuurslid Tromp is niet als opvolger van ex pb-lid Schröder voor wat 
betreft het gewest Drenthe opgetreden, zoals in het verslag op blz. 12 staat ver
meld. 

- Het verslag over de Europese verkiezingen geeft een veel te eenzijdig beeld van 
wat er gebeurd is, alsof de afdelingen en gewesten het 'erbij hebben laten zitten'. 
Het evaluatierapport zou besproken worden met de partijraad, maar dat is tot op 
heden niet gebeurd. 

- In de partijpers valt een aanzienlijke verbetering van het blad Voorwaarts te sig
naleren. Er is echter vorig jaar aan de partijraad een notitie toegezegd over de 
plannen van de redactieraad van Voorwaarts en de vraag is nu waar die notitie 
blijft. 

- Over bij voorbeeld twee jaar dient bekeken te worden hoe de Ledenkrant func
tioneert. Dat is een uitgave, die zeer zeker tijdens de verkiezingstijd niet gemist 
mag worden. 

- Worden de functionele werkgroepen thans samengesteld overeenkomstig de 
daarvoor gestelde regels? 

- Heeft de functionele werkgroep Onderwijs invloed gehad op het handelen van 
de Tweede Kamerfractie en bij het opstellen van het verkiezingsprogramma? 

- Een toelichting wordt gevraagd op de regeling van het weduwen- /weduwnaars
pensioen voor de partijmedewerkers en de 85% maximalisering na overlijden. 

- Is de toewijzing aan de gewesten van de Europarlementariërs komen te verval
len? 

- Wat gebeurt er met mensen, die uit principiële overtuigingen weigeren mee te 
werken aan activiteiten ten behoeve van mogelijk te plaatsen kruisraketten? 
Over de toegezegde standpuntbepaling is geen bericht verschenen, ook niet na 
overleg met de vakbonden, terwijl de fatale datum van 1 november 1985 steeds 
dichterbij komt. 

- Kan er meer inzicht gegeven worden in de contacten op landelijk niveau met uit
keringsgerechtigden, waarmee gesproken is over het korten van uitkeringen, bij 
voorbeeld de WAO? 37 



Bij monde van partijsecretaris Wim van Velzen antwoordt het partijbestuur als 
volgt: 
- Het karakter van de gewestelijke delegatievergadering is niet veranderd. De par

tijraad adviseert bij belangrijke politieke beslissingen, zoals omschreven in statu
ten en reglementen. De gewestelijke delegatievergadering heeft die status niet. 

- Inderdaad ontbreekt er nog steeds een evaluatieprocedure voor de Eurofractie. 
Aan evaluatie op zich is in Witsenkader nr. 79 van januari 1985 de nodige aandacht 
geschonken, maar de evaluatie van de Eurofractie is daarin niet opgenomen, 
omdat er verschillen van mening -ook over de positie van de Europarlementariërs
zijn. De zaak is daarom aangehouden. Gedacht wordt aan het partijbestuur verant
woordelijk maken voor de evaluatie van de Eurofractie. Schriftelijke informatie 
hierover wordt toegezegd. 
- Het verslag over de Europese verkiezingscampagne is niet behandeld, omdat 

daaraan in de gewestelijke delegatie- en gewestelijke secretarissenvergaderingen 
geen behoefte was. Wanneer de contouren voor de nieuwe verkiezingen gezet 
worden, dan kan dat het beste aan de hand van het evaluatieverslag. 

- Er zal weer gewerkt gaan worden met vaste Europarlementariërs per gewest. 
- De toegezegde notitie over Voorwaarts komt. De redactieraad zal niet uitslui-

tend uit journalisten bestaan. Het redactiestatuut is gereed en zal te zijner tijd ter 
kennis worden gebracht van de partij. 

- Bekeken zal worden, of de verslagen van de functionele werkgroepen op vragen 
als welke invloed hebben de functionele werkgroepen gericht kunnen worden, 
dus waar ze inhoudelijk mee bezig zijn geweest en welke gevolgen dat her en der 
gehad heeft. 

- Over het weduwnaarspensioen is een heel technisch verhaal te vertellen; als 
daaraan behoefte is, dan kan daarover -nadat de gehele pensioenkwestie gere
geld is-schriftelijk informatie gegeven worden. 

Partijvoorzitter Max van den Berg gaat in op de opmerkingen over het landelijk 
contact met uitkeringsgerechtigden. Daar leeft het gevoel, dat men niet meer als 
mens behandeld wordt en dat is een stekelig punt dat telkens weer in gesprekken 
naar voren komt, ook in gesprekken op regionaal niveau. Een argument te meer om 
ook op dat niveau de gesprekken te voeren (regionale vertegenwoordigers met 
gewesten). Het veslag in Witsenkader is overigens door iemand van de uitkerings
gerechtigden geschreven. 
- Met de ledenkrant is gepoogd de op congressen gedane toezeggingen na te 

komen door informatie aan niet-actieve leden te geven. Uit onderzoek blijkt, dat 
80% van de leden de Ledenkrant leest. 

Stan Poppe ten slotte beantwoordt de vraag over de positie van de gewetensbe
zwaarden bij bij voorbeeld de bouw van raketinstallaties door te verwijzen naar ons 
verkiezingsprogramma, waarin gezegd wordt dat er een aantal fundamentele rech
ten moet komen voor werknemers die werk weigeren op principiële gronden. 
Overleg hierover is met de vakcentrale gevoerd. Het is niet gelukt om met de werk
gevers tot een centrale afspraak te komen. Door middel van schriftelijke vragen zal 
de regering herinnerd worden aan haar standpunt in het centraal overleg, namelijk 
dat de overheid gerechtigd is wettelijke maatregelen te nemen als waarden van 
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werknemers in de knoei komen. Een notitie over deze zaak wordt aan de partijraad 
toegezegd. Mensen moeten moreel het recht hebben werk te weigeren als ze daarte
gen principiële bezwaren hebben. Dat is het standpunt van onze partij. 
Met deze beantwoording is het organisatorisch verslag afgehandeld. 

2. Bespreking verslag leden Europese Parlement 
Op dit verslag reageert slechts één spreker. Deze merkt op, dat -ook al vanwege het 
ontbreken van een evaluatieprocedure- het de partijraad haast onmogelijk wordt 
gemaakt het werk van de Europfractie te volgen. Het verslag bevat slechts 3 
pagina's. Hij dringt er dan ook op aan volgend jaar met een uitgebreid verslag te 
komen. 

Piet Dankert gaat namens de Eurofractie op deze opmerking in. Hij wijst erop, dat 
in voorgaande jaren zeer uitvoerig verslagen zijn verschenen, maar dat die ook 
slechts tot een enkele opmerking hebben geleid. Daarom is nu gekozen voor een 
bondig verslag. Tussendoor is echter via Voorwaarts en Witsenkader diverse malen 
vanuit de Eurofractie bericht wat er alzo gedaan wordt. In dit verslag zijn slechts de 
hoofdlijnen aangegeven. 
Hij grijpt ook nog even terug op de evaluatie van de eurofractie. Evaluatie van een 
fractie van 9leden zou inhouden, dat de ene helft de andere helft van de fractie zou 
moeten evalueren en dat is een ongezonde situatie. Daarvoor moet een andere pro
cedure komen dan die, welke geldt voor de Tweede Kamerfractie. 
Vanuit de Eurofractie zijn er geen bezwaren tegen toewijzing van de leden aan 
gewesten. De verantwoording van de fractie dient echter wel aan de partijraad 
afgelegd te worden, omdat dat het orgaan is dat de fractie samenstelt. 
Het verslag van de Eurofractie is hiermee besproken. 

3. Bespreking financieel verslag 1983/1984 
Twee sprekers bij dit onderwerp, die het volgende naar voren brengen: 
- Bestaat er een norm voor de reserves, bij voorbeeld tot hoe ver je die kunt aantas

ten voordat het zorgwekkend wordt? 
- Hoe vaak spelen financiële argumenten een rol bij het opzeggen van het lidmaat

schap? 
- Hoe denkt men er over om de leden te wijzen op de diverse contributieklassen 

die bij een bepaald inkomen horen om daarmee de contributieontvangsten te 
verhogen? -

Partijpenningmeester Willem Vermeend antwoordt, dat de reserves gebaseerd 
worden op ervaringscijfers, die -als het nodig mocht blijken- bijgesteld kunnen 
worden. 
Vaak wordt bij het opzeggen van het lidmaatschap geen motivering gegeven. Wan
neer die motivering er wèl is, dan wordt de briefbeantwoord en in gevallen waar het 
om financiële redenen gaat, wordt contact met de desbetreffende persoon opgeno
men. 
De lagere inschaling ontstaat door het zelf mogen bepalen van de contributieklasse 
en dat is voor de partij moeilijk te controleren. De kosten die met zo'n controle 
gemoeid zijn, liggen hoog en dat moet ook afgewogen worden. 
Hiermee is het financieel verslag afgehandeld. 39 



4. Décharge penningmeester 
De partijraad verleent vervolgens décharge aan de penningmeester. voor het door 
hem gevoerde beleid. 

5. Benoeming secretaris/penningmeester Evert Vermeer Stichting 
Met de voordracht van het partijbestuur om Josephine Verspaget opnieuw te 
benoemen voor een periode van twee jaar gaat de partijraad akkoord. 

6. Bespreking tussentijdse rapportage Werkplan Tweede Kamerfractie 1983/ 
1986 

Een aantal opmerkingen daarover vanuit de partijraad, te weten: 
- De nota Perspectiefvoor jongeren is tot op heden nog onbekend, terwijl een dis

cussie over dit onderwerp in de Kamer al is gevoerd. Wanneer is die nota gepubli
ceerd? 
Bewapening/ ontwikkeling: Indien Nederland sterk afhankelijk is van het beleid 
dat andere landen voeren, dan is dat voor Nederland een reden temeer om zich in 
te zetten voor de ontwikkelingslanden. 
Hoe groot is de solidariteit bij de spanning die er is tussen individualisering en 
draagkracht? 
Hoe minder ambitieus zijn de plannen bij de gezondheidszorg? 
Het werkplan mist plannen voor een marsroute voor het verwezenlijken van 
arbeidstijdverkorting. 
Wanneer het alternatief geactualiseerd wordt, dan dienen daarbij de recente con
gresuitspraken betrokken te worden. 
Het behandelen van het fractiewerkplan in de partijraad heeft ook als doel om 
elkaar wederzijds te beïnvloeden. Deze functie wordt thans gemist. 
Naast de 3 genoemde plannen waarover aan de partij gerapporteerd zal worden, 
wordt ook genoemd een plan rondom de organisatie van het arbeidsmarktbeleid, 
zeker in relatie tot atv en de rol van de lagere overheid daarbij. 
Tegen de preadvisering door het pb op motie F 1 wordt bezwaar gemaakt, van
wege de bezwerende formules die daarmee ontstaan. 
Als het pb, zoals in de motie gezegd, de motie onverkort overneemt, hoe zit het 
dan met de bescherming van de minima? 
De grote-stedenproblematiek en het regionaal overleg zijn twee aparte zaken, 
die beide om een eigen oplossing vragen, maar als zodanig niet duidelijk in de 
rapportage verwoord zijn. 
In het werkplan ontbreekt de cultuur- en onderwijssector, het zelfstandigenbe
leid en het justitieel beleid. 
Wat is de reden geweest om de werkzaamheden rond de heroverwegingen te sta
ken? 

Fractievoorzitter J. den Uyl antwoordt als volgt: 
- De nota Jongeren en perspectief is af en als concept heeft het een rol gespeeld bij 

de discussies over dit onderwerp. De publikatie is binnenkort te verwachten, met 
daarbij enig commentaar van de projectgroep. 

- De congresuitspraken over individualisering en draagkracht zijn richtsnoer voor 
het handelen van de fractie, maar de werkgroep is gevraagd andere aspecten van 
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individualisering en draagkracht te bekijken. De opmerkingen daarover nu in de 
partijraad gemaakt zullen worden doorgegeven aan die werkgroep. 

- De plannen voor een volksverzekering tegen de ziektekosten waren te ambitieus 
van opzet; vandaar dat is afgezien van verder berekeningen op onderdelen van 
dit project. Maar onderwerpen als specialisten in loondienst blijven bestudeerd 
worden. 

- Fractie en partijbestuur zoeken naar mogelijkheden voor een scenario voor de 
atv naar 1990 toe. 

- De problematiek rondom minima vormt geen onderdeel van het werkplan. De 
discussie daarover gaat voort. 

- De kamerfractie is medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van wetge
ving op diverse terreinen en voorafgaande studies (zoals die van de WBS) zijn 
daarbij van groot belang. Tevens heeft zij als taak het kabinet te controleren. De 
ervaringen daarmee opgedaan zullen in een volgend werkplan verwoord wor
den. 

- Tegen de inhoud en de formulering van motieF 1 bestaat van de kant van de frac
tie geen bezwaar. 

- Tussen het grote-steden-beleid en het regionale beleid bestaat onderling ver
band, onder andere vanwege de hoge werkloosheidscijfers, maar er zijn ook ver
schillen. Die tweeledigheid houdt de fractie zo goed mogelijk aan. 

- Dat cultuur, onderwijsbeleid en zelfstandigenbeleid niet in de rapportage zijn 
opgenomen, komt omdat daarover in het verleden door de partijraad al beslis
singen zijn genomen. Deze kunnen eventueel in een volgende periode worden 
opgevoerd. 
Justitieel beleid (kleine criminaliteit) is wel in de rapportage opgenomen. 

- De recente congresuitspraken zijn formeel gezien bestemd voor het verkiezings
program 1986/1990, terwijl de fractie is gekozen op het program 1982/86. 
Maar de uitspraken spelen thans wel in het achterhoofd mee. 

Partijvoorzitter Max van den Berg gaat nog apart in op de grote-steden/regio
problematiek. Er is getracht deze twee categorieën te laten samenwerken, maar dat 
mislukte vanwege de onderlinge verschillen in problemen. De grote steden en het 
regionaal overleg hebben daarom ieder afzonderlijk een overlegorgaan gecreëerd, 
maar twee keer per jaar komt mentezamen met de fractie bijeen om met elkaar te 
overleggen. 

De volgende moties werden aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 juni 1985 te 
Amsterdam; 
- constateert dat: 

·de Tweede Kamerfractie bij de uitwerking van haar werkplan een centrale posi
tie inruimt voor de nota 'Om een werkbare toekomst' van Van Kemenade c.s.; 

·de Tweede Kamerfractie van mening is, dat de besluitvormingvan het aprilcon-
gres 1985 'mede van invloed is' op de uitwerking van dat werkplan; 

·het congres van april1985 het sociaal-economisch kader heeft vastgelegd voor 
de standpunten van de Partij van de Arbeid in de eerstkomende jaren, na een 
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discussie waarin ook het rapport van Van Kemenade een rol speelde; 
- overweegt dat: 

·onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur en met instemming van de 
fractie een procedure is ontwikkeld voor de opstelling van het verkiezingspro
gram, waarbij zowel fractie als partijbestuur samen zijn ingeschakeld, ten einde 
voortdurend op één spoor te opereren; 

·ook bij de stelselherziening sociale zekerheid een gezamenlijk standpunt van 
fractie en partijbestuur onontbeerlijk is; 

·het denken over oplossingen van problemen niet stil kan en mag staan en dat 
door voortdurend overleg tussen partijbestuur en fractie zal moeten worden 
voorkomen, dat van elkaar afwijkende voorstellen zullen worden gedaan; 

- spreekt uit dat de partijraad verheugd is, dat de fractie bij de algemene beschou
wingen over de begroting 1986 een geactualiseerd alternatief t.o.v. de regerings
plannen presenteert; 

- verzoekt de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid om bij de stelsel
herziening van de sociale zekerheid en bij de actualisering van het werkplan 
naast 'Eerlijk Delen' alle uitspraken over hoofdpunten van beleid van het april
congres 1985 onverkort als uitgangspunt te hanteren; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 juni 1985 te 
Amsterdam; 
- verzoekt de Tweede Kamerfractie om in de partijraadsvergadering van septem

ber 1985 een bondige presentatie te bieden van het (onder andere in de fractie
nota Vrede en veiligheid van mei 1984 neerlegde) defensie-alternatief van de 
Partij van de Arbeid en hierbij enige specificatie te geven van de ontwikkeling 
van de defensielasten (onder andere volgens dit plan) in de komende jaren en de 
uitkomsten van de discussies in de Tweede Kamerfractie. 

De rapportage over het werkplan is hiermee besproken. 

7. Bespreking nota De PvdA als werkgever 
De partijraad merkt het volgende op: 
- Nadere informatie wordt gevraagd over de voortgang, herbezetting en reserve

ring van atv-gelden voor niet-ingevulde herbezetting en de betaaibaarheid van 
het geheel. 

42 

Kan er ten behoeve van de junipartijraad volgend jaar meer aandacht geschon
ken worden aan behoud van arbeidsplaatsen en het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen, mede wat de criteria daarvoor betreft? 
Welke positie neemt het pb bij atv in nadat de thans geldende cao-afspraken zijn 
nagekomen? 
Motie C-1 stelt voor herbezetting op tijdelijke basis te laten plaatsvinden en 
daarbij ook de neveninstellingen te betrekken. Bij een volgende cao dienen de 
uitgangspunten iets voorzichtiger te zijn. 
Tijdig op de hoogte stellen van de nieuwe randvoorwaarden voor de cao is van 
belang, met daarbij tevens inbouwing van flexibiliteit, bij voorbeeld door tijde
lijke contracten. 



- Hoe is de besteding van de herbezettingsgelden, welk percentage wordt bereikt? 
Welke begrotingstekorten zijn er te verwachten als dit beleid zo wordt voortge
zet? 

- Bij het pb wordt aangedrongen op het zoeken naar evenwicht tussen de belangen 
van de medewerkers en een gezonde begratingspositie bij de onderhandelingen 
na 1987. 

Partijsecretaris Wim van Velzen constateert geen strijdigheid tussen de thans 
gemaakte opmerkingen en de opvattingen van het partijbestuur. De centrale vraag 
is hoe je als werkgever evenwicht brengt in dat wat politiek van je gevraagd wordt 
en je verantwoordelijkheid ten opzichte van het personeel. Bij de afspraken met de 
vakbond is bepaald, dat invulling van atv moet gebeuren binnen de loonsom en dat 
mag dus niet leiden tot verzwaring van de personeelslasten. Dat betekent een lager 
invullingspercentage voor atv dan 100% vanwege een aantal te voorziene stijgin
gen. Bij atv kan sprake zijn van herbezetting naar zowel uren als naar plaatsen; het 
aantal uren blijft zeker behouden of zal iets toenemen. 
Een voorstel van de werkgever over atv heeft de instemming van het personeel 
gekregen ten aanzien van het gebruik van de atv-gelden voor bescherming van 
arbeidsplaatsen, ook bij de instellingen. De atv is één van de weinig gerealiseerde 
wensen van de afgelopen jaren; andere wensen kunnen alleen gerealiseerd worden 
door korting op de loonsom. Tegen het geven van randvoorwaarden van partijzijde 
bij dit beleid bestaat geen bezwaar. In de stukken voor volgend jaar komt informa
tie over de mate van herbezetting en de daarbij gehanteerde criteria. 
Het pb neemt motie C-1 over als bedoeld wordt, dat onder herziening van de cao 
wordt verstaan de herziening in de toekomst. 

De motie wordt aangenomen en luidt als volgt: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 juni 1985 te 
Amsterdam; 
- overweegt dat het financiële meerjarenperspectief van de partij onverminderd 

onzeker is, zodat beperkte structurele bezuinigingen in overweging moeten wor
den genomen; 

- spreekt uit dat: 
·de uitbreiding van arbeidsplaatsen volgens de toegezegde 100% herbezetting 
tot eind 1986 vooralsnog slechts op tijdelijke basis kan geschieden; 

·hierbij ook werkzaamheden bij de neveninstellingen e.d. worden betrokken; 
·het partijbestuur dus kan afwijken van de specificaties van de aantallen arbeids-
plaatsen en bedragen voor 1985/1986 in stuk B-4; 

- en dringt opnieuw erop aan voor de herziening van de cao tot minder kostbare 
afspraken te komen ten aanzien van beloning en herbezetting (in onderling ver
band). 

8. Vaststelling begroting 1985/1986 
- Bij de behandeling van de begroting wordt een compromistekst ingediend, die 

tot doel heeft de doorberekening naar de instellingen pas te laten ingaan op 1 
oktober 1986. Dat houdt mede in, dat de begroting wordt aangepast aan de tabel 
'ongewijzigd beleid', zoals vermeld in overzicht 1 op het betreffende stuk. 
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- Daarbij aansluitend wordt aan het pb verzocht om voorafgaande aan de opstel
ling van de begroting 1986/1987 overleg te voeren met de gesubsidieerde instel
lingen over de doorberekeningen van de stuurbare kosten en de gevolgen daar
van. Deze worden dan inzichtelijk aan de partijraad voorgelegd en beargumen
teerd wordt aangegeven welke subsidiebedragen tegenover de doorberekenin
gen staan. 

- Het bedrag voor de ledenwinactie is wat aan de lage kant. 
- Geïnformeerd wordt naar de ideeën van de FICO betreffende het aantal bezol-

digde bestuurders. Bij de discussie over kortingen is de keuze voor het aantal 
bezoldigde bestuurders eveneens relevant. 

- De doorberekening van kosten wordt door de WBS gevoeld als een inmenging in 
bij voorbeeld het publikatiebeleid. 

- Het interne overleg over de doorberekening is gebrekkig gevoerd en de instellin-. 
gen weten pas sinds kort wat de plannen concreet inhouden. 

- De subsidiëring van het blad Rooie Vrouw garandeert het verschijnen ervan. 
Echter, ook het werk van de Rooie Vrouwen is geïntegreerd in dat van de partij, 
hetgeen de partij voor de financiële consequenties verantwoordelijk maakt. 

- Hoe is de relatie stuurbare kosten/brochurekosten precies opgebouwd? 
- Eénderde van de stuurbare kosten wordt gegeven als bodemfinanciering, maar 

waar is de rest van de kosten in de begroting terug te vinden? 
- Vanuit de partijraad wordt erop gewezen, dat als de weg die de penningmeester 

wil ingaan niet gevolgd wordt, dat kan betekenen dat er later drastische bezuini
gingen moeten worden uitgevoerd, zonder enig vooroverleg, met alle gevolgen 
van dien voor afdelingen en gewesten. 

- De voorgestelde afdrachtenregeling aan de afdelingen zoals in een der moties 
wordt ontraden, omdat de huidige regeling als goed wordt ervaren en dit voorstel 
nadelig uitwerkt naar de gewesten toe. 

- Er kan dit jaar met het opgevoerde begrotingstekort akkoord gegaan worden, 
maar voor volgende jaren dient het pb met een sluitende begroting te komen. 

- De begroting is tamelijk gericht op Amsterdam opgesteld en weinig decentraal. 
Dit komt tot uiting in de geringe stijging van de afdrachten aan de gewesten. 

- De uitgavenposten onderling verschillen sterk in stijgingspercentages (van 2 tot 
24%) 

- Kunnen de vaste vergoedingen van de bestuurders niet vervangen worden door 
declaraties? 

- De begroting voor het werk van de functionele werkgroepen is tamelijk laag. 
- De internationale lidmaatschappen stijgen elk jaar en hoe lang gaat dat nog 

door? 
- Met de verschuiving van afdrachten van gewesten naar afdelingen is een bedrag 

van f 30.000,- gemoeid en gezien de financiële positie van de gewesten moet dat 
mogelijk zijn. 

- De JS zou door de doorberekeningsoperatie èn de kortingen op de subsidie van 
WVC haar activiteiten moeten verminderen en zij vindt dat onjuist in een tijd 
waarin aandacht voor jongeren van groot belang is. Bovendien dient de JS zelf 
haar activiteiten te kunnen bepalen, zonder daarbij door middel van financiële 
machtsmiddelen afhankelijk te zijn. 

- De inningsbedragen van de SGGP zijn een gevolg van reglementaire voorschrif-
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ten en dienen voor rekening van de partij te komen. 
- Uitgangspunt dat tot deze hele doorberekeningsoperatie geleid heeft was inder

tijd het verwek om een meerjaren begroting. Deze wordt alsnog bij de presenta
tie van iedere begroting op prijs gesteld. 

- Gevraagd wordt om een evaluatierapport over deze begrotingsprocedure. 
- Besluiten over de financiële maatregelen naar de instellingen toe kunnen beter 

afgewogen worden wanneer er over de financiële gegevens en begrotingen van 
de desbetreffende instellingen beschikt wordt. 

- Hoe is de financiële zelfstandigheid van Voorwaarts geregeld? 

Voorafgaande aan de beantwoording geeft de voorzitter van de Financiële Com
missie Hans Rosenberg nog een korte beschouwing over de begroting. Deze vindt 
dat maatregelen zoals nu voorgesteld, genomen moeten worden, maar dan wel na 
voldoende overleg met betrokkenen. Misschien is uitstel tot 1 oktober 1986, zoals 
nu via een compromistekst wordt voorgesteld, dan niet nodig en kan er al eerder 
worden overgegaan tot doorberekeningen aan de instellingen. 
Vorig jaar al heeft de FICO haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van het 
aantal bezoldigde bestuurders, namelijk dat dat aantal verminderd dient te wor
den. 

Vervolgens gaat partijpenningmeester Wiltem Vermeend in op de opmerkingen. 
Hij wijst erop, dat de thans voorgestelde regeling omtrent de doorberekening al een 
lange voorgeschiedenis kent, die ook de partijraad bekend is. Nu het partijbestuur 
met voorstellen komt (namelijk tweederde van de stuurbare kosten worden door
berekend) en aan de inkomstenkant onder andere bevriezing van de contributie 
voorstelt, blijven spanningen over en weer niet uit. 
Gelukkig loopt het ledental weer wat op en dat geeft meer mogelijkheden, maar de 
begroting is bij voorbeeld pas weer sluitend als er 2500 nieuwe leden bijkomen. De 
ingediende compromistekst over de doorberekening vat hij als volgt op: 
- doorberekening wordt geaccepteerd; 
- doorberekening is gebaseerd op éénderde van de kosten voor het partijbestuur 

en tweederde voor de instelling; 
- de doorberekening wordt verwerkt in de begroting 1986/1987;_ 
- voorts dient de begroting 1985/1986 aangepast te worden, namelijk tot 1 okto-

ber 1986 ongewijzigd beleid ten opzichte van instellingen. 
Het partijbestuur kan met deze compromistekst akkoord gaan onder voorwaarde, 
dat de doorberekening gebeurt in de verhouding éénderdel tweederde. 
Het subamendement, dat overleg gevoerd moet worden over de stuurbare kosten, 
past naar zijn mening niet bij de compromistekst, omdat in de compromistekst de 
doorberekening al geaccepteerd is. Op voorhand geven van subsidie, een suggestie 
die in het subamendement gewekt wordt, wijst het partijbestuur af. 
De overige opmerkingen: 
- Het budget voor de ledenwerfactie is nu 84.000, wel krap maar gezien de inko

menstenkant moeilijk te verhogen; bij de besteding van het overschot wordt hier
voor een bedrag geclaimd. 

- Ondanks dat verleden jaar de contributie is bevroren, zijn de bedragen aan de 
instellingen aangepast met 2,5% (en dat dreigt nu vergeten te worden). 
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- In tegenstelling tot de geluiden die de partijraad nu bereiken is er wel degelijk 
overleg gevoerd met de diverse instellingen, dat onder ander geresulteerd heeft 
in het subsidiëren van het blad Rooie Vrouw. 

- Het aantal bezoldigde bestuurders is vorigjaar vastgesteld en die uitspraak heeft 
in ieder geval tot eind april 1987 gevolgen voor de salarispost 

- De afdrachtenregeling wordt bekeken en volgend jaar komt dat onderwerp 
terug. 

- Ieder jaar een tekortbegroting betekentintering op het kapitaal; dat dient voor
komen te worden. 

- Bekeken zal worden of bij iedere begroting een (summiere) meerjarenbegroting 
gepresenteerd kan worden. De begrotingen van de neveninstellingen worden 
altijd aan de partijraad verstrekt, met daarbij inzicht in de subsidiegevers. Pro
bleem is echter, dat de neveninstellingen een ander boekjaar hebben en daarom . 
later besproken worden. 

- De internationale organisaties, waarvan de partij lid is, stellen zelfhun contribu
ties vast, die de partij dient te betalen. Deze contributiestijgingen heeft de partij 
niet in de hand. 

- De bedragen van de 5 functionele werkgroepen worden in overleg met deze vast
gesteld. De werkgroepen en commissies in de partij draaien op de begrotingspost 
'bestuurskosten'. 

Partijsecretaris Wim van Velzen herinnert aan de vorigjaar door de partijraad vast
gestelde procedure over de doorberekeningsoperatie, die wat het partijbestuur 
betreft voor 100% is nagekomen. Er is daarbij schriftelijk overleg gevoerd in twee 
ronden, met kennisneming van de stukken. Doorschuiven van de hele zaak -zoals 
voorgesteld in het subamendement- veroorzaakt een onwerkbare situatie. 
- Evaluatie van de doorberekeningsoperatie, zoals nu voorgesteld, kan pas een 

jaar later dan waarom nu wordt gevraagd. 
- De in een der moties voorgestelde afdrachtenregeling wordt ontraden vanwege 

de diverse verplichtingen die gewesten zijn aangegaan. Overigens is aan een aan
·tal deskundige partijgenoten gevraagd te bekijken wat er alzo naar de gewesten 
toe gedaan moet worden. Aan de partijraad van volgend jaar juni zal daarover 
een voorstel worden gedaan. 

- Er moet nog een verdeelsleutel opgesteld worden voor de kosten van de brochu
reverzending. 

- Wanneer het beslag op het service-apparaat vermindert, heeft dat consequenties 
voor de capaciteit van het service-apparaat. 

Vervolgens worden de uitgangspunten van de begroting vastgesteld als volgt: 

1. Inkomsten: 
- ledental95.000 betalende leden 
- contributie bevriezen op niveau 1983/1984 
- vaststelling inkomsten FBA/SGGP en overige inkomsten, beide overeenkom-

stig het voorstel van het partijbestuur. 
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2. Uitgaven: 
- gemiddelde kostenstijging 2%, waarbij het merendeel van de uitgavenposten is 

bevroren op het niveau 1984/1985 
- vaststelling afdrachten (worden bevroren voor afdelingen, gewesten, kieskring 

Rijnmond, agglomeratie Eindhoven, streekfederatie Twente op niveau 1983/ 
1984) 

- de overige uitgaven: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 juni 1985 te 
Amsterdam; 
- gehoord de beraadslaging over de begroting 1985 I 1986 en de daarin verwerkte 

tloorberekeningskosten service-apparaat'; 
- overweegt dat het gewenst is, dat de EVS, Rooie Vrouwen, JS en WBS vol

doende tijd krijgen om hun beleid aan te passen aan de voorgestelde doorbereke
ning; 

- verzoekt het partijbestuur daarom de doorberekening eerst in te voeren met 
ingang van 1 oktober 1986; het partijbestuur treedt alvorens de begroting 1986/ 
1987 bij de partijraad wordt ingediend in overleg met de gesubsidieerde nevenin
stellingen. 
De gevolgen daarvan voor de instellingen worden inzichtelijk gemaakt voor de 
partijraad. Daarin wordt met argumenten omkleed aangegeven of en welke sub
sidiebedragen tegenover de doorbelastingen staan; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

In de begroting 1985/1986 worden via doorberekening de zogenaamde stuurbare 
kosten voor 2/3 in rekening gebracht bij de EVS, Rooie Vrouwen, JS en WBS. 
Deze doorberekening is acceptabel, maar mag pas ingevoerd worden met ingang 
van het boekjaar 1986/1987. Dit subamendement heeft tevens tot strekking het 
verzoek aan het partijbestuur de begroting 1985/1986 met betrekking tot deze 
instellingen en organisaties aan te passen aan ongewijzigd beleid als bedoeld in 
overzicht 1 op het desbetreffende stuk. 

3. PvdA-ledenkrant: f 325.000,-. 

4. Naar aanleiding van een vraag voorafgaande aan de vaststelling van de begroting 
van Voorwaarts antwoordt redactievoorzitter Felix Rottenberg als volgt: -
Overeenkomstig een rapport worden door de partijpers twee bladen geprodu
ceerd, de Ledenkrant en Voorwaarts. Door goede exploitatie heeft Voorwaarts 
geld toegevoegd aan het kapitaal van de partij. Om het blad 'op eigen benen' te 
laten staan (is wat anders dan verzelfstandiging) is een beperkte investering nodig. 
Vandaar dat het partijbestuur thans een voorstel doet om Voorwaarts die financiële 
ruimte te geven. 
Na deze uiteenzetting gaat de partijraad akkoord met de begroting van Voor
waarts: 
Uitgaven: f 822.000,= 
Inkomsten: f 822.000,=, waarvan f 120.000,= partijbijdrage. Voorts wordt 
f 45.000,= vrijgemaakt uit gereserveerde atv-gelden voor het kunnen aantrekken 
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van assistentie van de redactie en wordt f 30.000,= uit het overschot 1983/1984 
ter beschikking van de redactie gesteld voor werving van abonnees qie geen lid van 
de partij zijn. 

5. Begroting SGGP: 
Uitgaven: f 877,000,= 
Inkomsten f 877.000,=, waarvan f 860.000,= partijbijdrage uit SGGP-contribu
ties. 

6. De partijbegroting 1985/1986 wordt aldus met algemene stemmen aangeno
men en luidt als volgt: 

PARTIJ VAN DE ARBEID BEGROTING 1985-1986 
UITGAVEN BEGROTING 1985-1986 

1. Bestuur 
2. Service-apparaat 
3. Voorlichting en publiciteit 
4. Congres en partijraden 
5. Secretariaat buitenland 
6. Internationale lidmaatschappen 
7. Rooie Vrouwen 
8. Actiesecretariaat 
9. Gebouw 

10. Diversen 
11. Internationale solidariteit 
12. Verkiezingsfonds 
13. Wiardi Beekman Stichting 
14. Evert Vermeer Stichting 
15. Stichting Vormingswerk 
16. Jonge Socialisten 
17. Gewesten en afdelingen 

INKOMSTEN 

Contributies 
Huren 
Renten 
Contributies SGGP 
Bijdragen FBA 
Onttrekking reserve bijz. verpl. personeel 
Overige ontvangsten 

Tekort 
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1.052.100 
2.661.900 

979.900 
158.800 
335.800 
100.600 
500.000 
178.600 
203.200 
372.800 
40.000 

150.000 
1.039.300 

73.800 
255.400 
94.800 

2.589.300 

10.786.300 

8.355.000 
393.600 
400.000 
964.000 
111.000 

446.200 

248.500 
10.786.300 



9. Vaststelling verdeling overschot 1983/1984 
Mondelinge toelichting wordt gegeven op een amendement, dat voorstelt het 
bedrag dat nu wordt voorgesteld om voor Voorwaarts te besteden, te bestemmen 
voor de Ledenkrant ten behoeve van informatie voor alle leden. Anderzijds het 
voorstel voor f 30.000,= ter financiering van de plannen om Voorwaarts van meer 
abonnees te voorzien, maar welke middelen denkt men daarvoor uiteindelijk nodig 
te hebben? 
- Niet alleen ledenwerfcampagne is van belang, ook ledenbehoud hoort daaron

der. 
- Hoe wordt de f 25.000,-- besteed voor ondersteuning van de Tweede Kamerver

kiezingen in de zuidelijke gewesten? 
- Naar aanleiding van het opgevoerde bedrag voor Ombudswerk wordt de vraag 

gesteld of er veel werk is blijven liggen. 
- Gezien de toezeggingen aan de gewesten bij de begrotingsbehandeling is een 

amendement om f 50.000,= te reserveren voor automatisering t.b.v. de gewes
ten overbodig. 

- Bij het besteden van de f 50.000,= ten behoeve van de minderheden dient ook 
de rol van de afdelingen bekeken te worden. 

Beantwoording wordt gedaan door partijsecretaris Wim van Velzen. 
- Het bedrag dat besteed wordt aan de Ledenkrant is voldoende; een extra impuls 

is niet nodig. De Ledenkrant heeft niet zo'n aantrekkingskracht op niet-leden 
van de partij als Voorwaarts heeft. 
De ledenwerfcampagne richt zich ook op het behoud van de leden. De financiële 
middelen daarvoor, te weten het begrote bedrag en een bedrag uit het overschot, 
moeten daarvoor voldoende zijn. 
Overleg over besteding van de gelden in de zuidelijke gewesten moet nog 
gevoerd worden; opening van zaken daarbij is geen probleem. 
Het Ombudswerk ondervindt vertraging, omdat meer zaken worden aangedra
gen dan de bestaffing kan verwerken. Vandaar de financiële ondersteuning om 
brieven zo snel mogelijk beantwoord te krijgen. 
Het betrekken van minderheden bij de partij geschiedt in eerste aanleg centraal, 
maar de afdelingen kunnen van die gegevens gebruik maken. 

Verdeling overschot 1983/1984 
1. Extra impuls ledenwerfcampagne over 

oktober '85/oktober '87 
2. Eenmalige financiële bijdrage in de kosten 

die het Ombudswerk moet maken om de 
opgelopen achterstanden weg te werken, ten 
bedrage van 

3. Werving van nieuwe Voorwaartsabonnees 
4. Een garantie voor het Pinksterkamp van de 

JS tot maximaal 
5. Een bedrag voor het betrekken van 

minderheden bij de partij, te besteden in 
de boekjaren 1985/86 en 1986/87 

f 100.000,-

f 15.000,
f 30.000,-

f 10.000,-

f 50.000,-
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6. En een bedrag te besteden aan ondersteuning 
van extra activiteiten als aan loop voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen in de drie 
zuidelijke gewesten 

TOTAAL 

10. Vaststelling verdeling spaarfonds afdelingen 

f 25.000,
f 230.000,-

Het voorstel ter vaststelling van de verdeling van de spaarfondsgelden voor de 
afdelingen ter financiering van de gemeenteraadsverkiezingen 1986 wordt zonder 
discussie goedgekeurd. 
Naar verwachting zal het per 30 september 1985 gespaarde bedrag circa 1,5 mil
joen gulden zijn. 
Ten einde te bevorderen dat ook de kleinere afdelingen over een redelijk budget 
kunnen beschikken, stelt de partijraad voor alle afdelingen een vloerbedrag vast 
van f 700,= en een uitkering per lid van f 10,=. Het laatste op basis van het leden
cijfer van 30 september 1985. 

11. Herbenoeming vier leden Financiële Commissie 
Conform het voorstel van het partijbestuur besluit de partijraad tot leden van de 
financiële commissie te herbenoemen: Jos Andriessen, Ed Berg, Alphoos Ranner 
en Hieke Snijders-Borst. 

12. Diversen 
Voorstel 9 betreft de procedure rondom het aanwijzen van de lijsttrekker, met als 
inzet de afdelingen daarin tijdig en meer te betrekken. Nu blijkt, dat in de regle
menten die mogelijkheid aanwezig is, trekt de indiener het voorstel in. 
Een gedeelte van de partijraad vindt dat onverstandig en blijft het voorstel steunen, 
omdat met het daarin gedane verzoek voorkomen wordt, dat pas op het congres de 
strijd rondom het lijsttrekkerschap gevoerd moet worden. 
Partijsecretaris Wim van Velzen merkt op, dat de procedure rondom het aanwijzen 
van de lijsttrekker alleen geregeld is in het reglement kandidaatstelling Tweede 
Kamer. 
Met deze procedure beslist de partij eensgezind of er één lijsttrekker komt en zo ja, 
wie dat is. Een andere procedure zou niet zinvol zijn. 
Voorstel 9 wordt verworpen, amendement 9.a komt daarmee te vervallen. 

VoorstellO, dat beoogt het service-apparaat van de Witsenkade meer dienstbaar te 
maken voor afdelingen en gewesten, wordt aangenomen, evenals amendement 
lO.a. Het voorstelluidt als volgt: 

Service-apparaat 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 15 juni 1985 te 
Amsterdam; 
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overwegende dat het voor afdelingen, federaties en gewesten die niet over een 
eigen service-apparaat beschikken vaak moeilijk is de produktie van hun mate
riaal op de commerciële markt te verwezenlijken; 
draagt het partijbestuur op te onderzoeken of het mogelijk is tot een stelsel van 
afspraken te komen, waarin afdelingen, federaties en gewesten kostendekkend 



gebruik kunnen maken van het service-apparaat van de 'Witsenkade' (bijv. de 
drukkerij) (zonder dat daarbij in gedwongen winkelnering vervallen zou 
mogen worden). 

28 september 1985 
Deze partijraad kwam in hoofdzaak bijeen voor het bespreken van de Troonrede en 
Miljoenennota 1986. De besluiten over die onderwerpen zijn opgenomen in het 
beleidsverslag van het Partijbestuur 1984/1986. Daarnaast werden de organisato
rische en financiële verslagen van de neveninstellingen over 1984 behandeld en het 
advies meest gewenste samenstelling Tweede-Kamerfractie vastgesteld. 

1. Bespreking jaarverslagen neveninstellingen 
De volgende opmerkingen, gegroepeerd naar de neveninstellingen toe, werden 
gemaakt: 

Algemeen: 
Voor de doorberekening van de servicekosten naar de neveninstellingen toe dient 
een soepele, budgettair-neutrale opstelling te worden gevonden. De opmerkingen 
die daarover van de kant van de neveninstellingen zijn gemaakt verdienen de aan
dacht van het partijbestuur. 

SVP: 
Is het niet beter, zo wordt gevraagd, om de scholingsaanbiedingen van de diverse 
instellingen te bundelen, te coördineren en het geheel te laten verzorgen door de 
SVP? In het afgelopen cursusaanbod mist men de doelgroep raadsleden, die- ook 
na de gemeenteraadsverkiezingen - in specifieke zaken geschoold kan worden. 
Voorts valt op, dat het gewest Amsterdam nagenoeg niet deelneemt aan de SVP
cursussen. 

SGGP: 
Van activiteiten van de SGGP in de permanente campagne is nog weinig temer
ken. Het verslag wekt de indruk, dat de SGGP veel nadruk legt op studies in plaats 
VliJl het handreikingen bieden aan raads- en Statenleden. Is het misschien verstan
dig de SGGP elders bij de partij onder te brengen (bij voorbeeld bij de Voorlich
ting)? 

WBS: 
Er is respect voor de vele publicaties, maar toch wordt het item vrouwenstudies te 
zeer gemist; als grote politieke partij dien je hierin voorop te lopen. Dit dient dan 
niet te ontaarden in extra aandacht voor kinderopvang of andere nevengeschikte 
zaken. 

JS: 
Het tekort van de JS is vergroot en dat leidt tot financiële problemen. Het partijbe
stuur dient hierover met de JS te overleggen en daarbij een welwillende houding 
aan te nemen. 

Partijsecretaris Wim van Velzen beantwoordt de algemene opmerkingen over de 
financiële aangelegenheden door te verwijzen naar de discussie hierover die reeds 
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op de laatste junipartijraad gevoerd is en op de komende junipartijraad afgerond 
zal worden. 
Voorts is het partijbestuur voorstander er van het aanbod van scholingsactiviteiten 
door de diverse geledingen zoveel mogelijk te stroomlijnen. De SGGP gaat bij de 
komende verkiezingen een rol spelen vanwege de op handen zijnde gemeente
raadsverkiezingen en ter afstemming daarvan op de Tweede-Kamerverkiezingen. 
De vraag of de SGGP bij de partij dient te worden ondergebracht is al eens bedis
cussieerd, maar zal nogmaals aan de WBS en de SGGP voorgelegd worden. 

SVP-consulent Bernard Hollebrand wijst erop, dat het scholingswerk voor raads
leden niet altijd prioriteit heeft gehad vanwege de vele aandacht die diende uit te 
gaan naar leden- en kaderscholing. Nu is er echter ruimte om raadsleden te scho
len. Er komen vijf cursussen; zie de publikatie in Witsenkader. Het rapport van de 
bestuurscommissie vormt nog geen afgerond geheel. In november a.s. worden de. 
besprekingen afgerond en wordt een meerjarenplan voor de uitwerking opgesteld. 
De geringe participatie van het gewest Amsterdam is een gevolg van het feit, dat 
Amsterdam zelf kant en klare cursussen heeft. 

De opmerkingen over de SGGP worden beantwoord door diens directeur Joop 
v.d. Berg. Hij wijst erop, dat de indruk die het verslag wekt als zou de SGGP veel 
tijd besteden aan studies, onjuist is; die tijd staat in geen verhouding tot de tijd, 
besteed aan informatieverschaffing. 
Wat betreft de specifieke WBS-vraag over vrouwenstudies antwoordt hij, dat de 
WBS een te klein instituut is om zich daarmee afzonderlijk bezig te houden. Wel 
wordt in uit te voeren studies een link gelegd naar specifieke vrouwenpunten. 
Daarnaast heeft de WBS in samenwerking met de Rooie Vrouwen een studiecon
ferentie over individualisering belegd. 

Tot slot vult Josephine Verspaget, secretaris/ penningmeester van de EVS, het ver
slag van die stichting nog wat aan. Er is bijvoorbeeld om verdubbeling van de NCO
subsidie gevraagd, omdat anders de noodzaak tot ontslag van medewerkers dreigt. 
De EVS is bereid te praten over integratie van haar vormingswerk in een SVP-pak
ket. De stedenband tussen Tilburg en Nicaragua, zoals vermeld in het verslag,.is 
nog niet gerealiseerd. 

2. Vaststelling advies meest gewenste samenstelling Tweede-Kamerfractie 
Aan de hand van de ingediende amendementen op het ontwerp-advies, zoals dat is 
opgesteld door de onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer, 
discussieert de partijraad over een aantal punten dat wel of niet in het advies moet 
worden opgenomen. Deze punten betreffen het nut van het hebben van een geeste
lijke achtergrond, het intensief uitsplitsen van diverse deskundigheden in plaats 
van de vermelding van het deskundig-zijn op een breder terrein, de 25%-norm 
voor vrouwelijke kandidaten die niet kan werken indien een kieskring slechts twee 
kandidaten levert, hoe voorkom je dat door de nadruk te leggen op de vele vakge
bieden die bemand/bevrouwd moeten worden de fractie als los zand aan elkaar 
hangt in plaats van dat zij als geheel opereert en hoe weet je van een kandidaat diens 
kwaliteiten als partijlid als hij/zij binnen de partij nauwelijks geparticipeerd heeft? 
Ook wordt opgemerkt, dat het geheel wat overkomt als een ritueel. 
De voorzitter van de onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer, 

52 



Siepie Langedijk-de Jong, wijst er allereerst op, dat de procedure die de commissie 
moet volgen en die nu betiteld wordt als een ritueel, een bedenkbedenksel van het 
congres is. In die procedure heeft de commissie met een aantal zaken te maken die 
spanningen oproepen. De commissie dient op landelijk niveau haar werkzaamhe
den te verrichten, terwijl ze anderzijds te maken heeft met een gedecentraliseerde 
kandidaatstelling. Al in een vrij vroeg stadium heeft de commissie contacten gelegd 
met de gewesten om te voorkomen dat haar werkzaamheden als mosterd na de 
maaltijd komen. Dat het ontwerp-advies een waslijst van deskundigheden is, lijkt 
alleen maar zo doordat er vanwege de amendering met een nummering is gewerkt. 
Overigens dient bij deskundigheid gedacht te worden aan maatschappelijke erva
ring. Er wordt veel van een kamerlid gevraagd en een brede maatschappelijke erva
ring maakt hem/haar beter inzetbaar. Er blijven echter specifieke terreinen, die om 
specifieke deskundigheid vragen. Bij een kandidaat kàn naar de geestelijke achter
grond gekeken worden; waarom zou een socialist niettevens lid kunnen zijn van het 
Humanistisch Verbond of van een kerkgenootschap? Het is niet de wens om één
mansfracties te creëren, maar een fractie als geheel met daarbij herkenbare achter
gronden. De commissie vindt het verder van belang, dat kandidaten niet alleen hun 
sporen binnen de partij hebben verdiend, maar ook hun ervaringen daarbuiten 
hebben opgedaan. 

Partijsecretaris Wim van Velzen sluit hierbij aan met de mededeling, dat het partij
bestuur over deze zaak geen standpunt heeft ingenomen, omdat het ontwerpadvies 
is opgesteld onder verantwoordelijk van de onafhankelijke commissie. Pas wan
neer de commissie met een evaluatie komt bepaalt het partijbestuur zijn standpunt. 
Via stemming over de ingediende amendementen werd het advies vastgesteld. 
De commissie komt te zijner tijd ten behoeve van het congres met een evaluatie van 
haar werkzaamheden en de daarbij ondervonden spanningen. 
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VERKIEZINGEN FLEVOLAND 

Op 18 september 1985 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 
de nieuwe provincie Flevoland plaats. 
In totaal gingen 76.044 kiezers naar de stembus, een opkomstpercentage van 
65,4 %. De uitslag luidde als volgt: 

FLEVOLAND inwoners 173741 
kiesgerechtilden 116326 

·STATEN '85 . KAMER '82 
% stemmen zetels % . staamen 

Opkomst 65,4 76044 39 83,8 78674 
GPV .2,6 1958 1 1,5 1143 
PPR 2,3 1726 1 1,7 1337 
CP 2,9 2243 1 1,2 959 
PSP 2,0 1528 0 1,8 1384 
SGP/RPF 6,5 4953 2 6,5 5084 
PvdA 33,8 25680 14 29,6 23320 
VVD 16,8 1Z74Z 7 23,2 18260 
CDA 25,0 19034 11 25,0 19707 
CPN 2,1 1609 0 2,8 2211 
D'66 6,0 4571. 2 4,5 ,3514 
Overip - - . 2.2 ·. 175.$ 

""'-'. 
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ACTIES 

Functionele Werkgroep Milieu en Energie 
Aandachtspunten, die in de werkgroepsvergadering uitvoerig aan bod kwamen, 
waren: World Conservation Stmtegy (hoofdpunten: het instandhouden van de 
draagkmcht van de aarde, het behoud van genetische diversiteit, een verstandige 
wijze van behoud/beheer), landbouw milieu-economie (de werkgroep heeft een 
eerste aanzet geleverd voor de fractie overleggroep Economie en Milieu), milieu en 
politiek (de structuur van de milieubeweging en de politieke invloed), het verkie
zingsprogmmma (in februari en augustus, inclusief over de bijdragen op het terrein 
van milieu en energie en het grondstofbeleid ten behoeve van de contourengroep 
onder voorzitterschap van Van Kemenade ), de uitvoering van EEG-richtlijnen 
(hoofdpunten: een geïntegreerde aanpak van milieuproblemen is nodig; de wijze 
waarop deze richtlijnen in Nederland worden uitgevoerd). Ook werd het Struk
tuurschema Natuur en Landschapsbehoud behandeld. Tevens heeft de werkgroep 
een vergadering gewijd aan de EZ-notitie grote investeringsprojecten van de over
heid, waarbij wij het LMO-zure-regen-investeringsplan hebben betrokken. De 
veelvuldige afwezigheid van de betrokken kamerleden begint voor de werkgroep 
haast irritant te worden en beter contact is dan ook zeer wenselijk. Kernenergie is 
gedurende het gehele jaar een vast terugkerend onderwerp geweest. Hieruit voort
vloeiend zijn vergaderingen van het anti-kernenergie overleg gehouden. Bij dit 
overleg zijn leden van de werkgroep, het partijbestuur, Provinciale Staten, Gede
puteerde Staten en gewestelijke besturen aanwezig. Tevens is aandacht besteed aan 
de kolencentmies en is begonnen met het opzetten van een bestuurlijk overleg met 
de PvdA/SEP-collega's. Op het dilemma-congres heeft de functionele werkgroep 
een goed verlopen discussie georganiseerd over "industriebeleid en milieu". 
Milieu-actueel is in de verslagperiode 2 keer verschenen. De inhoud van de 
laatstverschenen brochure bevatte de amendementen op het concept-verkiezings
progmmma met betrekking tot milieu en energie. 
De overleggroep Economie en Milieu (OGEM), waarin partijbestuur, Tweede 
Kamer en de functionele werkgroep vertegenwoordigd zijn, vergaderde slechts 
incidenteel. Aan bod kwam het landbouwbeleid. Het Milieuberaad, een werkgroe
penoverleg van D'66, PvdA, PPR, PSP, CPN en EVP, kwam veelvuldig bijeen en 
behandelde de PvdA-energie- en milieunota, de concept-verkiezingspro
gramma's, de organisatie van het milieu- en energieonderzoek in Nederland en 
heeft het Progressief Overleg (P.O.) geadviseerd over het met de SPD organiseren 
van een discussie over het energiebeleid en Kalkar in het bijzonder. Over .decen
trale elektriciteitsopwekking is een werkmap voor raads- en Statenleden samenge
steld, welke tevens in de reeks "notities over milieu en energie" is gepubliceerd. 
De sub-werkgroep Ecologie en ontwikkeling heeft samen met de werkgroep 
Milieu en Energie op 8 oktober 1984 een conferentie gehouden over export van 
industriële produkten naar de Derde Wereld en de ecologische gevolgen daarvan. 
Over ditzelfde onderwerp is een notitie gemaakt. 
Het dagelijks bestuur van de Functionele Werkgroep Milieu en Energie bestaat uit: 
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter), Victor Jammers (secretaris: vanaf 12 september 
1985 opgevolgd door Luc van den Berg), Annemarie Goedmakers, Rik 
Herngreen, Hans Altevogt, Willem Kuiper en Peter Visser. 
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Funktionele Werkgroep Ombudswerk 
De voordeurdelersregeling, de eerste aanzetten tot de stelselwijziging sociale 
zekerheid, de tweeverdienerswetgeving en de bezuinigingen op de huursubsidie 
hebben, naast talloze andere maatregelen, diepe sporen achtergelaten. De koop
kracht is voor de uitkeringsrechtigden fors gedaald door de opeenstapeling van 
onsamenhangende bezuinigingen. De optelsom is door geen minister gemaakt, 
maar is alleen in de portemonnaie van mensen merkbaar. Het zijn niet alleen de 
financiële problemen die diep ingrijpen in het persoonlijk leven. De groeiende 
onzekerheid eist zeker ook zijn tol. Geen uitkeringsgerechtigde weet welke maatre
gelen nog meer boven zijn of haar hoofd hangen. Het kabinet-Lubbers heeft een 
klimaat geschapen, waarin het voor het PvdA-ombudswerk steeds moeilijker 
wordt om passende oplossingen te vinden voor mensen. Juist in deze tijd is het van 
groot belang dat de Partij van de Arbeid contact blijft houden met de groepen die 
de zwaartste klappen krijgen. Het ombudswerk kan daarbij een spilfunctie vervul
len. 

1. De werkgroep en haar activiteiten 
Aan het eind van het verslagjaar bestond de werkgroep uit de volgende leden: Ton 
Besselink (Zeeland), Guus Maat, Carin van Hulsteyn (Utrecht), Jo Koks-Bau
wens (N. Holland Zuid), Henk Kosmeijer (Groningen), Merlijn v.d. Wittenboer 
(N. Brabant Oost), Lia van Rossen (Z. Holland), Thea Schuurman (Flevoland), 
Douwe van Dam (voorzitter) en Peter Gemmeke (secretaris). Harry Tijselink en 
Ruud Heersping hebben op 1 juli 1985 de plaats van Henk Kosmeijer ingenomen 
en zullen tot 1 december 1986 hun vervangende dienstplicht bij het ombudswerk 
vervullen. Henk Meijer heeft gedurende het verslagjaar stage bij het landelijk 
secretariaat gelopen. 

Piet Hutte heeft afscheid genomen van het ombudswerk. Hij is een van de ombuds
werkers geweest van het eerste uur. Zijn inzet was voor het ombudswerk een grote 
stimulans. We zullen hem node missen. 
De werkgroep heeft door diverse omstandigheden dit jaar niet optimaal gefunctio
neerd. Talloze goede voornemens, die in het werkplan waren vastgelegd, zijn niet 
uitgevoerd. Voor de voortgang van het plaatselijk ombudswerk heeft dit weinig 
gevolgen gehad, omdat de gewestelijke werkgroepen uitstekend zijn blijven func
tioneren. 
De 'serviceverlening' aan plaatselijke teams is sterk verbeterd. Naast een uitgebreid 
informatiepakket voor beginnende teams, affiches, briefpapier, enveloppen, fol
ders, WA-verzekering, informatiestroom sociale zekerheid in de 'Witsenkader', 
zijn in het contactblad 'De Ombofoon' veel kant en klare persberichten aan de 
teams aangeboden. Publiciteit heeft niet alleen als functie mensen op de hoogte te 
stellen van het bestaan van het ombudswerk. In onze doelstelling vinden we mooie 
woorden terug: "weerbaar maken en inzicht geven". Mensen moeten kennis heb
ben van de (on )mogelijkheden van wetten en regelingen. Wanneer je bij voorbeeld 
het bestaan niet kent van een studiefonds of een kwijtscheldingsregeling, zul je er 
ook nooit gebruik van kunnen maken. 
Het ombudswerk heeft dus niet alleen een oplossende en verwijzende taak, maar 
kan ook door middel van voorlichting preventief werken. Hoofdzaak is, dat een 
ieder weet welke rechten en mogelijkheden hij heeft. Plaatselijke teams kunnen 
met het bovenstaande in hun achterhoofd een dubbele slag slaan. Kant en klare 
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persberichten, aangeboden aan plaatselijke (advertentie )bladen, geven mensen 
noodzakelijke informatie en het ombudsteam bekendheid. 
De landelijke werkgroep heeft een aantal discussies gehouden over haar toekom
stige functie. Het opbouwen van het serviceapparaat is bijna voltooid. In de 
komende jaren zal dan ook de nadruk komen te liggen op een beleidsmatige voor
bereiding van plaatselijke projecten en ook op het terrein van de scholing valt nog 
veel werk te verzetten. 

De FNV heeft in het verleden samenwerking met het PvdA-ombudswerk altijd 
afgewezen. Er zijn gesprekken gevoerd met FNV-beleidsmedewerkers en districts
bestuurders. Het ijs lijkt nu gebroken. Gebleken is, dat we veelal een beroep doen 
op hetzelfde kader. De eerste stappen voor een samenwerking (op het gebied van 
scholing) met FNV-infoteams zijn gezet. 
Hetjubileumcongres op 13 oktober 1984 ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan 
van het ombudswerk is goed verlopen. Ca. 17 5 ombudswerkers uit het gehele land 
hebben gediscussieerd over de toekomst van het ombudswerk en onze houding 
t.o.v. burgerlijke ongehoorzaamheid. Den Uyl heeft op het congres de ombudswer
kers opgeroepen meer materiaal te verzamelen over de positie van mensen, die 
moeten leven van een minimuminkomen. De werkgroep heeft aan deze oproep 
willen voldoen. Het onderzoek naar de inkomenspositie van mensen met een mini
muminkomen heeft veel tijd gekost, maar nog niet tot concrete resultaten geleid. 
Het kabinet spreekt regelmatig uit dat de situatie nog altijd beter is dan 10 jaar gele
den. Tevens zou ons land de vergelijking met het buitenland kunnen doorstaan. 
Onze eerste onderzoeksgegevens duiden erop, dat deze beweringen nietjuist zijn, 
maar dat het tegendeel ook moeilijk hard te maken is. Er blijkt in ieder geval nog 
nooit wetenschappelijk onderzoek naar te zijn verricht, zodat de beweringen van 
Lubbers, De Koning en Ruding ook maar een slag in de lucht zijn. Op het jubileum
congres is tevens het idee geboren een proefprocessenfonds in het leven te roepen. 
De landelijke werkgroep heeft zich met de haalbaarheid van het voorstel bezig 
gehouden. Ter oriëntering is een advies gevraagd aan het ombudsteam van de 
Tweede Kamerfractie. Een aantal overwegingen heeft geleid tot de beslissing geen 
proefprocessenfonds in het leven te roepen. Er zijn weinig onderwerpen te beden
ken waarbij een dergelijk fonds in onze politieke strijd een bijdrage kan leveren. 
Een groot aantal organisaties is veel beter toegerust dan het ombudswerk. Een 
proefprocessenfonds is alleen zinvol wanneer voldoende financiële middelen zijn 
gewaarborgd. De partij heeft dit geld niet beschikbaar. Een fonds met beperkte 
financiële middelen zal valse illusies wekken. 

2. Het ombudswerk in de praktijk 
Dit jaar heeft wederom een tiental PvdA-afdelingen een ombudsteam opgericht. 
Uiteraard zijn er ook afdelingen waar het ombudswerk verdwijnt. Er is wel sprake 
van een lichte groei. Ruim 700 partijgenoten zijn actief in zo'n 155 plaatselijke 
teams. 
In Friesland, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant-Oost en Noord
Holland-Zuid functioneren gewestelijke werkgroepen. In Groningen is een aantal 
partijgenoten bezig een gewestelijke werkgroep op te richten. De indruk bestaat, 
dat over het gehele land het aantal hulpvragen stabiliseert. Zo'n 10.000 mensen 
vinden jaarlijks de weg naar het PvdA-ombudswerk. De aard van de klachten va
rieert sterk per team. Zo hadden van de 387 bezoekers van het team Kostverloren 
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in de Amsterdamse Kinkerbuurt 299 mensen vragen op het gebied van de belastin
gen. Het nieuwe team in Steenwijk heeft 41 mensen met zeer uiteenlopende pro
blemen geholpen. Veel van deze zaken heeft men met succes kunnen afsluiten. 
De werkzaamheden van het team Heeswijk-Dinter in Noord-Brabant groeien snel. 
In de periode 1978-1980 had het team jaarlijks zo'n 30 hulpvragen. In 1985 klop
ten 326 mensen bij hen aan. 
In het gewest Zuid-Holland springen huisvestingszaken er uit (34% van de 
hulpvragen ), terwijl het ombudsteam van Boxmeer veel uitkeringsproblemen te 
behandelen krijgt. Het feit dat de aard van de hulpvragen per team sterk verschilt, 
heeft een tweetal oorzaken. Sommige teams specialiseren zich op een bepaald ter
rein en stemmen hun publiciteit op dit onderwerp af. Daarnaast is het van invloed 
welke andere organisaties in een plaats actief zijn of hoe instellingen daar functio
neren. 
De politieke signaleringsfunctie van het PvdA-ombudswerk komt steeds meer uit 
de verf. Door de snelle en rommelige besluitvorming rond diverse bezuinigings
operaties neemt het aantal hiaten in de wetgeving toe. In de praktijk blijkt vaak pas 
het effect van een nieuwe wet. Het aantal Kamervragen op velerlei terrein, voorbe
reid door het ombudswerk, is sterk toegenomen. Het nieuwe ombudsteam van de 
Tweede Kamerfractie heeft daarbij een belangrijke rol. Dit team bestaat uit Henk 
Vos (voorzitter), Peter Gemmeke (secretaris, medewerker), Ien Dales, Elske ter 
Veld, Hans Alders, Rein Hummel, Willem Vermeend en Ineke Haas-Berger. Deze 
Kamerleden zijn allemaal op een ander terrein gespecialiseerd, waardoor het 
ombudswerk op een deskundige begeleiding kan rekenen. 

Funktionele Werkgroep Onderwijs 
De FWO kwam in de verslagperiode vijf keer bij elkaar. Eén keer moest de verga
dering vanwege barre weersomstandigheden worden afgelast. In dat geval heeft de 
betreffende subgroep ervoor gezorgd, dat de ideeën van de FWO toch tijdig bij de 
Kamerfractie werden 'bezorgd'. Voor het overige werd in de plenaire vergaderin
gen met name gesproken over: onderwijs en automatisering, het concept-verkie
zingsprogramma, het speciaal onderwijs in de ISOVSO en de (decentralisatie van 
de) planning van het voortgezet onderwijs en de herstructureringsplannen in die 
onderwijssoort. 
In genoemde periode kwamen daarnaast enkele subgroepen veelvuldig bij elkaar. 
Het betreft met name de subgroepen 'Onderwijs en Automatisering', 'Onderwijs 
en Arbeid', Onderwijsvoorrangsbeleid, 'Speciaal Onderwijs'. 
Zoals bekend vormen de leden van de verschillende subgroepen de plenaire verga
dering van de Functionele Werkgroep Onderwijs. Daaruit is een dagelijks bestuur 
gekozen met als voorzitter Fred van Witsen, als vice-voorzitterGer Geiten beek, als 
leden Tmeke Netelenbos (partijbestuur) en Berend Prenger, en als secretaris Jan 
van der Wey. De ambtelijke ondersteuning vanuit het partijbureau werd verzorgd 
door Victor Jammers (vanaf 12 september opgevolgd door Luc v.d. Berg). Naast 
een algemeen nummer over diverse actuele onderwerpen verscheen een themabul
letin over het Speciaal Onderwijs. Dit naar aanleiding van een door de FWO geor
ganiseerde bijzondere bijeenkomst voor geïnteresseerde partijgenoten over de 
mogelijkheden voor het speciaal onderwijs binnen de kaders van de inmiddels 
vastgestelde Interimwet ( ISOVSO ). Naast het Tweede Kamerlid David van Ooijen 
werd medewerking verleend door vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de 
school en de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP). Pogingen om 
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de partij te vertegenwoordigen op de Nationale Onderwijstentoonstelling strand
den, omdat deelneming, niet meer mogelijk bleek. De FWO was wel vertegen
woordigd op de internationale onderwijsconferentie, die dit jaar in Straatsburg 
werd gehouden. Berend Prenger vertegenwoordigde partij en onderwijs. 

Concept-werkplan van de Functionele Werkgroep Onderwijs van de PvdA voor 
de periode van 1 oktober 1985 tot 1 oktober 1986 

Taak 
De FWO heeft tot taak de PvdA op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau van 
dienst te zijn bij het formuleren, ontwikkelen en voeren van beleid ten aanzien van 
het onderwijs en bij het ondersteunen van acties en activiteiten met betrekking tot 
het onderwijs, die in overeenstemming zijn met de beginselen van de Partij van de 
Arbeid. 

Samenstelling 
De FWO bestaat uit partijgenoten, die deskundig zijn op het terrein van het onder
wijs in ruime zin. De FWO is onderverdeeld in een aantal subgroepen, die zich het 
komende jaar zullen richten op de volgende onderwerpen: onderwijs en arbeid, 
volwasseneneducatie, onderwijsvoorangsbeleid en culturele minderheden, hoger 
onderwijs (o.a. STC-HBO), speciaal onderwijs, onderwijs en automatisering, 
planning van het voortgezet onderwijs Hef-VO en Ilde fase van het VO. Het dage
lijks bestuur is als volgt samengesteld: Fred van Witsen, voorzitter; Ger Geiten
beek, vice-voorzitter; Tineke Netelenbos en Berend Prenger, leden; Jan van der 
Wey, secretaris. Luc van den Berg zorgt voor de ambtelijke ondersteuning vanuit 
het partijbureau. 

Functionele Werkgroep Volkshuisvesting 
In het verslagjaar kwam de Functionele Werkgroep Volkshuisvesting 7 keerplenair 
bijeen. 
Een groot deel van het verslagjaar is aandacht besteed aan de woonlastennotitie 
van de werkgroep ad hoc 'Woon uitgaven'. Deze werkgroep, waarin leden van de 
functionele werkgroep, het pb, fractieleden en WBS vertegenwoordigd waren, 
heeft in februari 1985 een brochure uitgebracht over woonuitgaven van huurders, 
bewoners-eigenaren en overheid. 
De werkgroep ad hoc is ingesteld op verzoek van het partijbestuur om te proberen 
een antwoord te geven op de problematiek van de betaaibaarheid van het wonen. 
Belangrijkste thema's waren verder het ontwerp-verkiezingsprogramma, alterna
tieve financiering, individuele huursubsidie en jongeren, en woningWaarderings
stelsel. 
Op 17 november 1984 heeft er bovendien een conferentie over "decentralisatie" 
plaatsgevonden. De conferentie, gehouden op 30 maart 1985, had als thema 
'woonlasten'. 
Het dagelijks bestuur van de Functionele Werkgroep Volkshuisvesting bestond uit 
Chris van der Schoot (voorzitter), Victor Jamroers (vanaf 12 september 1985 opge
volgd door Luc van den Berg), Tineke Netelenbos, Willemien Tromp. 
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Functionele Werkgroep Werkgelegenheid en Bedrijfsdemocratisering 
De Functionele Werkgroep WBD is in de verslagperiode 8 maal bijeen gekomen. 
Onderwerpen die hierbij aanbod kwamen waren: 
Medezeggenschap en technologie (centraal hierbij stond de vraag of technologi
sche ontwikkelingen gestuurd kunnen worden, en zo ja, van wie moet de beïnvloe
ding uitgaan met betrekking tot de werkgelegenheidseffecten en de veranderingen 
in arbeidsverhoudingen), de wet op de ondernemingsraden, arbeidstijdverkorting, 
amendementen op het concept-verkiezingsprogramma en stimulering van investe
ringen. 
Op 3 november 1984 is er een conferentie gehouden over industriepolitiek. Aan 
bod kwamen de volgende onderwerpen: de rol en de instrumenten van de over
heid, uitgangspunten voor industriebeleid, decentralisatie en technologie. 
De conferentie, die op 9 februari 1985 in samenwerking met de Rooie Vrouwen 
gehouden werd, was toegespitst op het vraagstuk over het wel of niet wettelijk rege
len van atv. 
Dit verslagjaar is één WBO-bulletin uitgebracht met de verslagen van de conferen
tie over Philips in mei 1984. 
Het dagelijks bestuur van de Functionele Werkgroep WBD bestond uit: Nico 
Broers (voorzitter), Victor Jammers (secretaris: vanaf 12 september opgevolgd 
doorLucvan den Berg), Annet van der Hoek, Guus van Huygevoort, Stan Poppe, 
Rutger Schuitemaker, Johan Stekelenburg, Frans Leynse en Henk Vos. 
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INTERNATIONAAL SECREfARIAAT 

In de samenstelling van het internationaal secretariaat zijn geen wijzigingen opge
treden. Het bestond uit: Maarten van Traa, internationaal secretaris; Gina van Tijn 
en Riet van der Zedde, assistentes internationaal secretariaat; Gregor Niessen, 
medewerker Europa. 
Tot het congres van april1985 was Willemien Ruygrok 2e internationaal secretaris. 
Daarna nam Wim Albers haar plaats in. Bijna nog meer dan in voorafgaande jaren 
heeft het werk van het internationaal secretariaat in het teken gestaan van de vrede
en veiligheidsdiscussie in binnen- en buitenland. Dit heeft geleid tot de groot
scheepse actie rond het Volkspetionnement tegen de plaatsing van kruisraketten in 
Nederland. Het Volkspetitionnement heeft het grote aantal van 3. 7 miljoen onder
tekenaars opgeleverd. Hiervan behoorde ongeveer de helft tot de aanhang van de 
Partij van de Arbeid. 
Als secretaris van het Komitee Kruisraketten Nee heeft Maarten van Traa hieraan, 
vooral in de maanden september en oktober 1985, veel aandacht besteed. Op 26 
oktober kwam deze actie ten einde tijdens een manifestatie in de Houtrusthallen in 
Den Haag. 
In het kader van de Socialistische Internationale werd begin oktober 1984 in Rio de 
Janeiro de bureauzitting bijgewoond. Deze stond in het teken van de verdergaande 
democratisering in Latijns-Amerika en de helaas mislukte poging van de SI om ten 
behoeve van de verkiezingen in Nicaragua tot een vergelijk te komen tussen de 
Sandinistische FSLN en de oppositie van Arturo Cruz. De verkiezingen in Nicara
gua zijn gevolgd door Ien van den Heuvel. Hoewel niet alle partijen meededen, 
kwam zij tot de conclusie dat de verkiezingen eerlijk verlopen zijn en dat de uitslag 
de wensen van de meerderheid van het volk weerspiegelde. 
Op 4 november 1984 werd in de Balie/ de Populier een solidariteitsbijeenkomst 
gehouden voor de gevangen Tsjechoslowaakse dissident Rudolf Battek. Battek is 
inmiddels vrijgekomen. Hij zat gevangen vanwege de brieven die hij schreef aan 
o.a. Olof Palme en Willy Brandt. 
Op 29 en 30 november 1984 bezocht Maarten van Traa Boedapest om voorberei
dingen te treffen voor een rondetafel-gesprek tussen drie Oosteuropese partijen 
-de SED uit de DDR, de Bulgaarse BCP en de Hongaarse HSWP- en de Deense, 
Belgische en Nederlandse socialistische partijen. Deze conferentie vond van 8-10 
maart 1985 plaats in de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Van de zijde van de 
Partij van de Arbeid namen hieraan deel Joop den Uyl, Klaas de Vries, Relus ter 
Beek, J.M. Wiersma, B.J. van den Boomen, Marnix Krop en Maarten van Traa. 
Op deze conferentie werd besloten in 1986 een vervolgconferentie in B9edapest te 
organiseren. 
Mede als gevolg op de Arusha-conferentie van de Socialistische Internationale 
over Zuidelijk Afrika kwam op 2 december 1984 de Zuid-Afrikacommissie van de 
SI bijeen en werd in samenwerking met het Komitee Zuidelijk Afrika een grote 
conferentie in Amsterdam tegen de apartheid gehouden van 12-14 september 
1985. Hier spraken Ed van Thijn als burgemeester van Amsterdam, Joop den Uyl 
en Maarten van Traa. 
Tijdens deze conferentie werd ook vergaderd in verband van de SI in aanwezigheid 
van de minister van Buitenlandse Zaken van Botswana, mevrouw Ciepe, andere 
vertegenwoordigers van de frontlijn-staten, ANC-vertegenwoordiger Johnny 
Makatini en SWAPO-president Sam Nujoma. 
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De regelmatige Scandilux-vergaderingen werden voortgezet met als geregelde 
delegatie Klaas de Vries en Maarten van Traa. Ook Joop den Uyl, Re lus ter Beek en 
Bram Stemerdink namen aan de beraadslagingen deel. Willemien Ruygrok verge
zelde ons naar de Scandilux-zitting in Oslo op 9-10 december 1984. Verdere Scan
dilux-zittingen werden gehouden in Lissabon op 20 maart, 31 mei/1 juni 1985 in 
Bonn en op 20/21 september 1985 in Brussel. 
Naast Scandilux is in de verslagperiode de eerste Euroluxvergadering gehouden, 
bestaande uit alle sociaal-democratische en socialistische partijen uit NAVO-lan
den. Hier stonden de verschillen van inzicht centraal tussen de "noordelijke" en de 
"zuidelijke" partijen over vrede en veiligheid. Tevens werden echter een algemeen 
verlangen en inzet geconstateerd om de Europese identiteit ook in zaken van vrede 
en veiligheid te versterken. De eerste gecombineerde Euroluxvergadering werd 
voorbereid op 7 maart 1985 in Brussel en vond plaats van 20 tot 22 maart 1985 in 
Lissabon. Hieraan namen Klaas de Vries en Maarten van Traa deel. 
De Franse socialistische partij gaf op 28 mei 1985 een voorlichtingsdag over het 
Eureka-programma van de Franse regering. 
In Brussel hield de Socialistische Internationale op 17 april1985 een party-leaders
conferentie. Joop den Uyl, Maarten van Traa en Stan Poppe waren aanwezig. 
Op 17 en 18 juni 1985 werd in Bommersvik een bureauzitting gehouden waar 
vooral de internationale economische politiek op de agenda stond. Hier warenJan 
Pronk en Maarten van Traa. 
Op 23 en 24 augustus 1985 bezocht Maarten van Traa een zitting van de Sl-ontwa
peningscommissie in Helsinki. 
In de Europese Federatie van Socialistische Partijen werd de samenwerking uitge
breid. Op het congres van 8-10 april1985 werd Joop den Uyl als voorzitter herko
zen. Op dit congres in Madrid bestond de Nederlandse delegatie verder uit Piet 
Dankert, Jen van den Heuvel, Wim Meijer, Hans Kombrink, Thijs Wöltgens, Gre
gor Niessen en Maarten van Traa. 
Wöltgens was ook actief in de economische commissie van de Federatie o.I. v. Willy 
Oaes. Deze legde een nieuwe opzet voor Europees herstelbeleid ter tafel. 
Gregor Niessen, Wim Albers en Kees Stapper bezochten naast Joop den Uyl de 
verschillende bureauvergaderingen van de Federatie te Brussel. 
Willemien Ruygrok had het leeuwendeel in de vertegenwoordiging van de Partij 
van de Arbeid in het European Nuclear Disarmament gebeuren. In de END-groe
pen werken verschillende Europese partijen en de vredesbeweging samen, hetgeen 
uitmondde in de END-conferentie in Amsterdam van 4 tot 6 juli 1985. 
Hier voerdeJoop van Uyl het woord tijdens de slotzitting. Het nieuwe PB-lid Wal
ter Bohle heeft de taken van Willemien Ruygrok overgenomen. 
Op 27 juni 1985 bezocht Eveline Herfkens een manifestatie ter ondersteuning van 
het verzet in Afghanistan in Parijs. 
Tenslotte sprak Maarten van Traa op 7 en 8 juni op de Evangelische Kirchentag in 
Düsseldorf over het thema: verzoening met de Duitsers, 40 jaar later. 
Binnenslands werd op 11 tot 13 april1985 het congres van de Partij van de Arbeid 
gehouden, waar de Belgische socialistische fractievoorzitter Louis Tobback als bui
tenlands gastspreker optrad en vriend en vijand electrificeerde. Tevens is veel bin
nenlands werk gecoördineerd binnen de goed draaiende Brede Kommissie Buiten
land onder voorzitterschap van Peter de Ruiter en een DB, verder bestaande uit 
Jurjen Keessen en Wil Spaargaren. De commissie, die de buitenland-paragraafvan 
het ontwerp-verkiezingsprogramma opstelde bestond uit Maarten van Traa, voor-
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zitter en Willemien Ruygrok, Betty Geugjes, Piet Dankert, Relus ter Beek, Klaas 
de Vries, Bram Stemerdink, Liesbeth Baarveld. Na het aantreden van het nieuwe 
partijbestuur namen Wim Albers en Eveline Herfk:ens ook aan het leggen van de 
laatste hand aan het ontwerp-verkiezingsprogramma deel. 
Verder werden vele spreekbeurten vervuld en werd deelgenomen aan fora e.d. 

Commissies 
Brede Kommissie Buitenland 
De Brede Kommissie Buitenland (BKB) adviseert gevraagd en ongevraagd het 
partijbestuur; daarnaast stimuleert en coördineert zij gewestelijke activiteiten. Aan 
deze aspecten is de BKB in het verslagjaar ruimschoots toegekomen. Drie onge
vraagde adviezen werden aan het partijbestuur gegeven over: 
- Vrede en veiligheid; 
- Indonesië; 
- Midden-Oosten.Deze adviezen werden voorbereid in BKB-vergaderingen, 
waar inleiders werden uitgenodigd. Aan de hand van concept-adviezen werd in een 
aantal gewestelijke werkgroepen een standpunt bepaald, wat uiteindelijk leidde tot 
een definitief standpunt van de BKB. 
T.b.v. het advies over het gewenste vrede- en veiligheidsbeleid werden,in Meppel, 
Rotterdam, Amsterdam en Best intergewestelijke conferenties georganiseerd. Met 
de resultaten van die conferenties werd een eerste versie geschreven, die na discus
sie in de werkgroepen leidde tot een definitief advies. 
Informatief zijn de volgende onderwerpen in het verslagjaar aan de orde geweest: 
de Europese Unie; het internationale geldwezen aan de hand van het slotdocument 
van de Evert Vermeer Stichting; politieke zaken uit het Europese Parlement; 
Berufsverbote. Tenslotte is een vast agendapunt van de BKB: "De BKB in de 
wereld", waarin in kort tijdsbestek de wereld besproken wordt aan de hand van de 
actualiteit. 
De BKB heeft 38leden, waaronder voorzitter Maarten van Traa, vergadervoorzit
ter Peter de Ruiter, vertegenwoordigers/sters uit alle gewesten, vertegenwoordi
gers/sters van verschillende buitenlandkommissies in de partij, neveninstellingen, 
Tweede en Eerste Kamer en het Europese Parlement. Sekretaris is Gregor Ni essen. 
De BKB heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd; de vergaderingen werden 
gemiddeld door 20 mensen bezocht (1984: 20; 1983: 17; 1982: 18; 1981: 12). 

EG-Commissie 
Voorzitter: Piet Dankert 
Secretaris: Hans Wolters 

De EG-Commissie heeft op dit moment 78 leden, waarvan er ongeveer 20 regel
matig de maandelijkse vergaderingen bezoeken. Dit betekent, dat de commissie 
erin geslaagd is het aantal actieve leden iets te vergroten. Dit was mede het gevolg 
van een zekere vernieuwing van het ledenbestand. Ook voor het komend jaar zal 
geprobeerd worden meer PvdA-leden bij de activiteiten van de commissie te 
betrekken. 
De agenda van de commissie bevat als vast punt de Europese actualiteit in Tweede 
Kamer, partijbestuur en Europese Parlement. Daardoor vervult de commissie ook 
een nuttige functie voor het onderling uitwisselen van informatie en het onderling 
afstemmen van politieke activiteiten. 
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Het afgelopen verslagjaar werden de volgende agendapunten besproken: 
- de Europese begroting 

de Europese institutionele problematiek, inleider Bob Cohen 
de Europese dimensie van het Nederlandse sociaal-economisch beleid, inleider 
Johan van Rens 
de twee-snelheden-problematiek, inleider Peter Bas Backer 
Europees technologiebeleid, inleider Van Rhijn 
ontwerp-verdrag Europese Unie, inleider Jules de Waart 
de interne-marktproblematiek, inleider Sjouke Kuipers 
de Europese top in Milaan, inleider: Posthumus Meijes 
het concept-verkiezingsprogramma 
het Europese landbouwbeleid, inleider Frans Anctriessen 

Stuurgroep Europese Politiek 
De Stuurgroep Europese Politiek (STEP) heeft in het verslagjaar drie keer verga
derd, na ruim anderhalf jaar een slapend bestaan te hebben geleid. Tijdens dat 
anderhalf jaar voorzag de Europolka t.b.v. de Europese verkiezingen in de 
behoefte. 
De STEP is samengesteld uitvertegenwoordigers/sters van Tweede Kamer, partij
bestuur en Europese Parlement. Daarnaast zijn er drie gewestelijke leden namens 
de Brede Kommissie Buitenland van de partij, die er voor zorgen dat de Europese 
politiek inhoudelijk via de BKB in de gewestelijke buitenlandgroepen aan de orde 
komt. 
Voorzitter van de STEP is Wim Meijer, sekretaris Gregor Niessen. 
De onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn: 
- het Europese landbouwbeleid; 
- de Europese televisie; 
- voorbereiden Europese Toppen (Milaan juni '85 en Luxemburg december '85); 
- voortgang intergouvernementele conferentie in Luxemburg over doorbreken 

impasse in de EG t.a.v. besluitvorming; 
- tal van werkafspraken t.b.v. bilateraal overleg tussen leden Tweede Kamerfractie 

en Europarlementariërs. 

Latijns-Amerika Kommissie 
De Latijns-Amerika Kommissie is in deze periode 9 maal bijeen geweest. De ver
gaderingen werden door gemiddeld 12 personen bezocht. De vergaderingen van 
de LAK werden steeds voorbereid door het bestuur van de LAK (tie kerngroep'), 
dat gewoonlijk ook belast werd met de uitvoering van de genomen besluiten. Ook 
vonden er enkele aparte ontmoetingen plaats tussen de kerngroep en de interna
tionaal secretaris. 
Tot en met augustus 1985 bestond de kerngroep uit: 
Leo Schellekens, voorzitter; Kees Kingma (EVS), wnd secretaris; Peter Gelauff; 
Leo Hagedoorn, tevens vertegenwoordiger LAK in de BKB en Ad Melkert. 
Sinds 1 september 1985 bestaat de kerngroep uit: 
Leo Schellekens, voorzitter, tevens vertegenwoordiger LAK in de BKB; Wim 
Kooistra (EVS), wnd secretaris; Ruud Lambrechts, Ton Schutte en Menno Vel
linga. 
De commissie heeft zich onder meer bezig gehouden met: de begroting van Buiten
landse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de relatie tussen de EG en Latijns-
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Amerika, stedenbanden met Nicaragua, het verkiezingsprogramma 1986, de 
schuldenproblemen met Latijns-Amerika, de verkiezingen in Guatemala, de actu
ele situatie in Chili en de relatie tussen Israël en enkele Middenamerikaanse lan
den. 
Deze activiteiten hebben o.m. geresulteerd in twee adviezen aan de partij (begro
ting en Guatemala) en de totstandkoming (i.s.m. de EVS) van een inmiddels gepu
bliceerde nota over stedenbanden. 
Ondanks enkele bedenkingen is de commissie van mening, dat er goed gewerkt is 
aan politieke standpuntbepaling. 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Voorzitter: Gerard v.d. Horst 
Vice-voorzitter: Eveline Herfkens 
Secretaris: Wout Nijland, Evert Vermeer Stichting. 

De commissie ontwikkelingssamenwerking is een aldoor goed draaiende commis
sie, de vergaderingen worden frequent bezocht en de commissie is produktief. De 
leden van de commissie zijn afkomstig uit kringen van het Europese Parlement, de 
Tweede Kamerfractie, de Evert Vermeer Stichting, het buitenlandsecretariaat, 
ambtenaren van diverse ministeries en diverse leden afkomstig uit ontwikkelings
organisaties. Allen zijn tevens PvdA-lid. 
Het secretariaat wordt gerund door de EVS. 
Gedurende de verslagperiode heeft de commissie 10 maal vergaderd. 
Uit de reeks van de door de commissie behandelde onderwerpen noemen we die 
beleidsonderwerpen, die in de vorm van een advies aan het partijbestuur en fracties 
zijn aangeboden. 

1. De nota 'Eén wereld delen: eindrapport ontwikkelingssamenwerking beleid 
jaren '85-'95. 
Deze nota is uitgebreid in het partijbestuur besproken. In dit stuk is de visie van 
de partij op een groot aantal ontwikkelingsvraagstukken op de middellange 
termijn neergelegd. Besloten is om deze nota niet te publiceren vanwege de 
noodzaak een aantal deelterreinen nader te onderzoeken. 

2. Op verzoek van het partijbestur werd een advies opgesteld over het 'stuwmeer: 
de zg. toegezegde maar nog niet uitgegeven gelden uit de ontwikkelingsbegro
ting. 

3. Op verzoek is aan het partijbestuur een advies ter hand gesteld over 'de nieuwe 
opzet van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking' c.q. uitbreiding van 
de bevoegdheden van de nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking. Dit 
advies is ook aan de fractie ter hand gesteld. 

4. Op verzoek van het partijbestuur stelde de COS een advies op t.b.v. de con
cepttekst Noord-Zuid in het 'concept-verkiezingsprogram: 

5. Enkele malen is 'de vrouwenproblematiek'als dominant onderdeel van de ont
wikkelingsproblematiek aan de orde gesteld in de commissie. 
Tevens werd de 'VN Vrouwenconferentie in Nairobi'in de commissie voorbe
reid en na afloop geëvalueerd. 

6. Het 'slotdocument industrialisatie' van de Evert Vermeer Stichting is door de 
commissie uitvoerig besproken en van commentaar voorzien. 
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Verder heeft de commissie zich met een aantal andere onderwerpen bezig gehou
den zoals de 'GATI-onderhandelingen', 'de uitbesteding van de qntwikkelings
hulp' en de gevolgen van de kwaliteit van de hulp,,en tenslotte het onderwerp 
tlemocratie en mensenrechten'. 
Rond de onderwerpen 'democratie en mensenrechten' en tle rol van de internatio
nale fora' wordt in 1986 een advies uitgebracht. Ook 'milieu' staat op de agenda van 
1986. Tenslotte zal de commissie zich in 1986 ook bezighouden met tal van onder
werpen welke op de lange termijn een belangrijke rol zullen spelen in de relatie tus
sen Noord en Zuid. 
Daartoe behoren onderwerpen als; tle rol van de nieuwe technologie', tle toekom
stige informatieorde', tle rol van de cultuur', tle veranderende internationale 
besluitvorming', tle multipolaire samenleving' (China, Pacific Basin). 
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EUROPESE BEWEGING NEDERlAND 

De EBN heeft op financieel gebied een moeilijke periode achter de rug. In tegen
stelling tot de verwachtingen kreeg de beweging geen extra gelden toegewezen 
voor het voeren van de campagne voor de rechtstreekse verkiezingen van het Euro
pese Parlement in 1984. Daarenboven kampte de EBN al enige jaren met een 
structureel tekort als gevolg van het teruglopen van allerlei subsidies. 
Dit alles bracht met zich, dat niet kon worden ontkomen aan ontslag voor één van 
de medewerkers van het secretariaat en dat een vacante post van secretaresse niet 
kon worden opgevuld. Genoemde aanpassing van de personeelssterkte had tot 
gevolg dat prioriteiten moesten worden gesteld wat betreft de werkzaamheden. 
Wat de interne gang van zaken betreft, werd veel aandacht gegeven aan het gezond 
maken van de financiële positie van de EBN. Het ziet er naar uit dat op dit moment 
(december 1985) de situatie zodanig is, dat de grootste zorgen voorbij zijn. 
De financiële zorgen hebben er niet toe geleid dat er geen inhoudelijke activiteiten 
werden ondernomen. Het volgende overzicht maakt dat duidelijk: 

Oktober 1984 
- 23 oktober; bijeenkomst van het Hoofdbestuur, de heer mr. A. Stemerdink, 

Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, sprak over het rapport 'Europese 
veiligheid' dat is samengesteld door een Studiegroep van de EBN. 

- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging' 

November 1984 
- 9 en 10 november; kaderconferentie 'Waar houdt Europa op'. 

Inleidingen door mr. J. P. van Iersel, over de fundamentele tegenstelling tussen 
Oost en West-Europa, en de heer drs. K. Mercks, wetenschappelijk medewerker 
aan het Slavisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, die een betoog 
hield aan de hand van boeken van de schrijver Milan Kundera. Zaterdag een dis
cussie met de heer N.O. von der Gablentz, ambassadeur van de BRD. 
27 november; bijeenkomst van het Hoofdbestuur, ir. G .J .M. Braks, minister van 
Landbouw en Visserij, over de toekomst van het Landbouwbeleid. 
Publikatie themanummer 'Europa periodiek', titel: "Terugblik en vooruitzicht 
(na de tweede Europese Verkiezingen). Met o.a. bijdragen van prof. dr. D. 
McQuail, hoogleraar, verbonden aan de Vakgroep Massacommunicatie van de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, over 
massacommunicatie en de Europese Verkiezingen, mevr. drs. R. Riemersma, 
wetenschappelijk medewerkster bij de Vakgroep Politieke Wetenschappen van 
de R. U. Leiden, over de toekomst van het Europese Parlement. Verder inter
views met P. Dankert en F. Andriessen. 

December 1984 
- 7 december; lerarenconferentie Nijmegen, georganiseerd door de EBN, De 

Stichting Europa Centrum en de Lerarenopleiding Interstudie Nijmegen. 
Thema: "De plaats van de Europese integratie in het algemeen voortgezet en 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs". Sprekers: de heer dr. P.J. Gathier, 
DG voor het voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen en mr. Baron B.J. van Voorst tot Voorst, (toenmalig) adjunct-kabinet
chef van het Kabinet van Andriessen, over de Europese aspecten van het Neder
lands overheidsbeleid inzake het AV /VWO. 
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- Publikatie 'Nieuw Europa'. Inhoud": 
dr. L. Doom (Secretaris Internationale Zaken van het VNO) 'Cocom neemt de 
EG in de tang', over handels- en technologie embargo's in de Oost-WesthandeL 
Drs. H.HJ. Labohm (plv. adviseur Beleidsplanning op het ministerie van Bui
tenlandse Zaken). 
'Het Europa van de gedifferentieerde integratie'. 

Januari 1985 
- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging'. 
- 23 januari; bijeenkomst van het Hoofdbestuur. Discussie over 'Het ontwerp van 

verdrag tot oprichting van de Europese Unie' ook wel het 'plan-Spinelli' 
genoemd. 

Februari 1985 
- 8 februari; conferentie 'Van douane-unie tot Europese Unie'. Georganiseerd 

door de EBN i.s.m. Instituut 'Clingendael'. Voorzitter: dr. A. Pais, vice-presi
dent van de Europese Investeringsbank te Luxemburg. Inleiders: dr. W.F. van 
Eekelen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken; P. Dankert, lid van het EP 
voor de PvdA (Soc. fractie); mr. M.H.J.C. Rutten, Permanent Vertegenwoordi
gervan Nederland bij de EG te Brussel en mr. C.G. Trojan, Chefvan het Kabinet 
van Andriessen. 

- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging'. 

Maart 1985 
- 8 maart; Politiek Economisch Beraad. Thema: 'Japan-Verenigde Staten en de 

concurrentiekracht van Europa anno 1990', georganiseerd door de EBN. Voor
zitter: dr. M. Albrecht, lid van de Raad van Bestuur van de Hoogovens Groep 
B.V. Inleiders: mr. drs. F. Bolkestein, staatssecretaris van Economische Zaken; 
W. Kok, voorzitter van de FNV; J.F. van Haeften, directeur-generaal van IBM-

. Nederland N. V. en dr. J. H. Lubbers, oud-ambassadeur bij de EEG, te Washing
ton en te Oslo. 

- 23 maart; Raad van Afdelingen. Inleiding door de (toenmalige) voorzitter G. C. 
Wallis de Vries, over het EBN-standpunt inzake het Ontwerp-verdrag Europese 
Unie en mr. J. P. van Ierse!, over het EBN-rapport 'Europa: weer hoogst actueel'. 

- 26 maart; bijeenkomst van het Hoofdbestuur. Discussie met de heer drs. C. 
Spaan, tot voor kort Programmacommissaris en lid van de Raad van Beheer van 
de NOS en nu directeur van het 'Utrechts Nieuwsblad'. Thema: 'het Europees 
Satelliet-programmà, dit n.a.v. een proefuitzending van 'Olympus'. 

- 29 en 30 maart; kaderconferentie. Thema: 'De werking en het verbeteren van het 
functioneren van de gemeenschappelijke markt'. Sprekers: de heer Ramaer, 
directeur van de Philipsvestiging in Brussel, over het initiatief van W. Dekker 
genaamd 'Europa 1990', de heer J. van Rens, FNV-bestuurder, over technologi
sche vernieuwing; S. Kuipers, bestuurslid van de EBN en werkzaam bij het 
ministerie van EZ, over 'Waarom de markt in Europa zo slecht functioneert'. 

- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging'. 

April1985 
- 18 april; bijeenkomst van het Hoofdbestuur. Verenigingszaken toegelicht door 

mr. J. P. van Iersel. 
- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging'. 
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Mei 1985 
- Publikatie verenigingsblad 'Europa in beweging'. 

Juni 1985 
- 8 juni; Huishoudelijk Congres. Plaats: Oss, m.m.v. burgemeester Van Veldhui

zen. Thema politiek gedeelte: 'het Ontwerp-verdrag Europese Unie', het rapport 
van het Dooge-comité en de werkzaamheden van het Comité van de Burger. 
Inleiders: drs. E.P. Wellenstein, lid van het Comité van de Burger; dr. W.F. Van 
Eekelen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De aankleding van het con
gres was in Italiaanse stijl (Italië, voorzitter van de Raad van Ministers), m.m.v. 
de Italiaanse ambassadeur. 
Publikatie themanummer 'Europa periodiek'. Thema: 'Europa en het milieu'. 
Met o.a. bijdragen van mr. J.H. Erasmus, coördinator van de Afdeling Recycling 
en Schone Technologie van het ministerie van VROM en lid van het hoofdbe
stuur van de EBN, over het milieurecht dat in Nederland slecht uitgevoerd 
wordt; dr. E. Tellegen, coördinator van de Interfacultaire Vakgroep Milieu
kunde van de Universiteit van Amsterdam, over de afwezigheid van ideologische 
grenzen bij het milieu. Dit nummer werd gesponsord door de 'Hermann Die
drich Steenbergen Stichting'. 
Publikatie 'Nieuw Europa'. Inhoud: Investeren in Europa. 

Augustus 1985 
- 12, 13 en 14 augustus; Europese zeilwedstrijd 1985 (Sail Europe). Hierbij wordt 

Den Haag aangedaan. De EBN organiseert een prijsvraag onder middelbare 
scholieren. Publiciteit over de EG in Scheveningen. 

- 31 augustus, bijeenkomst van het Hoofdbestuur over het Europese Monetaire 
stelsel met als inleiders: drs. A. Szàsz, directeur van de Nederlandsche Bank en 
dr. D.M.N. van Wensveen, voorzitter hoofddirectie v.d. Bank Mees en Hope. 

September 1985 
- 18, 19 en 20 september; preliminaire sessies van het Internationaal Technologie 

Congres, aan de Brasmus Universiteit Rotterdam, georganiseerd door de Bras
mus Universiteit, Stichting Europa Centrum, en de Europese Beweging. 

Tot slot het volgende. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden van de Par
tij van de Arbeid zich inzetten voor een meer Europese aanpak van vele proble
men. Technologie is dan het sleutelwoord, maar ook op andere beleidsgebieden is 
het de moeite waard te proberen de Europese belangen beter te behartigen. Ten
slotte onderhandelen de VS en de USSR in Genève nog steeds over Europa zonder 
Europa. Het lidmaatschap van de Europese Beweging Nederland wordt hierbij van 
harte aanbevolen. 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Landelijke kerngroep 
Het bestuur van de Rooie Vrouwen, de landelijke kerngroep, bestaat uit elf leden. 
De samenstelling bij het begin van de verslagperiode was als volgt: 
Jeanne Hoogendoorn, landelijk contactvrouw; Geke Faber, plaatsvervangend lan
delijk contactvrouw; overige leden: Sylvia Bakker, Yvonne Bamard, Joke van der 
Beek, Ada van Dam, Neeltje Knol, Jetty Leyenaar, Jeltje van Nieuwenhoven, Pim 
Rebel·en Marka Spit. Op het Rooie-Vrouwencongres van 1 en 2 maart 1985 is een 
nieuwe samenstelling gekozen. 
Deze luidt als volgt: 
Geke Faber, landelijk contactvrouw; Neeltje Knol, plaatsvervangend landelijk 
contactvrouw; overige leden: Joke van der Beek, Yvonne Barnard, Lenie Koot
stra, Annette Lecomte, Jetty Leyenaar, Jeltje van Nieuwenhoven, Willemien 
Ruygrok, Ellie Teunissen, Marja Wagenaar. Tot reservelid werden gekozen Ria 
Meyvogel en Engeline Nas. 

Rooie· Vrouwenbureau 
Coördinator: Ineke van Dijk, full-time (35 uur per week); plaatsvervangend coör
dinator: Kitty Versteegh, 28 uur per week; ook beide andere medewerksters, Sera 
Kooijman en Inez Pluijlaer, werken 28 uur per week. 

Korte stand van zaken 
- Er zijn 431 Rooie-Vrouwengroepen binnen partij-afdelingen geregistreerd; 
- de Rooie Vrouwen hebben een erevoorzitter, mevrouw Liesbeth Ribbius Pele-

tier; 
- de landelijke kerngroep vergadert op de vaste vergaderavond, de dinsdag, in de 

regel om de week, tenzij extra vergadertijd noodzakelijk is; de vergaderingen 
vinden afwisselend in Amsterdam en Utrecht plaats in verband met de reistijden; 

· het voorzitten gebeurt bij toerbeurt, maandelijks wisselend. 

Werkzaamheden 
Tijdens de verslagperiode hebben de accenten gelegen op het Rooie-Vrouwencon
gres - op 1 en 2 maart gehouden - op de voorbereiding van het nieuwe discussiepro
ject - over feministische theorievorming in de politieke praktijk - op de voorberei
ding van het (partij)verkiezingscongres en intern op versterking van contacten met 
en ondersteuning van Rooie-Vrouwengroepen en gewestelijke kerngroepen. 
Rooie-Vrouwencongres: Op genoemd congres stond de vaststelling van het mani
fest Vrouwen en Geld - over individualisering- centraal; naar aanleiding van voor
stellen van de Rooie-Vrouwenwerkgroep Structuur werd o.m. het besluit genomen 
de Rooie-Vrouwenraad op te heffen. Een van de taken van die Rooie-Vrouwen
raad, het bespreken van de financiering van het Rooie-Vrouwenwerk, werd over
geheveld naar de gewestelijke contactvrouwen. Zij krijgen jaarlijks een terugblik 
op de activiteiten van de afgelopen periode voorgelegd en een opzet voor de ge
plande activiteiten, vergezeld dus van de opstelling van een ontwerpbegroting. Het 
congresthema individualisering sloot exact aan aan de actuele situatie rondom de 
sociale zekerheid. 
Partijcongres: De sociaal-economische problematiek stond centraal in de voorbe
reiding voor het Dilemmacongres in april '85. De themàs arbeidstijdverkorting en 
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individualisering zijn een grote rol blijven spelen tot op de dag van vandaag. Ener
zijds vanwege de voorbereiding op het verkiezingscongres in februari 1986, ander
zijds als reactie op actuele ontwikkelingen, zoals de stelselherziening sociale zeker
heid en (de stagnatie in) de voortgang op het gebied van arbeidstijdverkorting. 
Ondersteuning groepen/gewesten: De contacten met groepen en gewesten hebben 
dan ook vooral in het teken gestaan van bovenstaande onderwerpen. Met de 
gewestelijke contactvrouwen is een themabijeenkomst besteed aan werving en 
activering. Daar werd opnieuw bevestigd, dat opbouw en instandhouding van de 
eigen Rooie-Vrouwenorganisatie draaien rondom het uitdragen van de prioritei
ten in het land. Daartoe is materiaal voor de groepen onontbeerlijk (brochures en 
folders) en het beeld in de media. Mede in relatie met het laatste is de landelijke 
kerngroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een aangepast publiciteits
beleid. 
Discussie feministische theorievorming: Bij het versterken van de banden binnen 
de eigen Rooie- Vrouwenorganisatie speelt traditiegetrouw het tweejaarlijkse dis
cussieproject een niet geringe rol. Eind september is de brochure gereed gekomen 
over feministische theorievorming in de politieke praktijk. Met de gewestelijke 
contactvrouwen is hierover een weekend gesproken en de brochure is naar alle 
plaatselijke contactvrouwen gegaan. "Vrouwen: Vooruit! De toekomst is aan ons" 
is te gebruiken bij zowel de voorbereiding van de gemeentelijke als landelijke ver
kiezingsprogramma's. Door een bespreking van de eigen geschiedenis van de 
Rooie Vrouwen en van enkele hoofdlijnen in de feministische theorievorming 
-gelijkheidsdenken, sekse-geslachtsdenken en machtstheorieën - is een opstap 
gegeven naar de concrete uitwerking in praktische politiek voor verschillende groe
pen, sectoren en beleidsterreinen. De verspreiding van het discussieproject wordt 
ondersteund door studiebijeenkomsten ter voorbereiding op de discussie in plaat
selijke groepen. Ook door dit discussieproject loopt als een rode draad het thema 
individualisering. Via een herbezinning op de uitwerking van de na-oorlogse ver
zorgingsstaat voor de positie, kansen en keuzes voor vrouwen, wordt gekomen tot 
een verbreding van het thema individualisering voor andere beleidsterreinen dan 
sociale zekerheid en belastingen. Een voorbeeld hiervan is volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening. Vrouwen: Vooruit! geeft dus ook handvatten voor gemeente
lijke politiek. 
Campagnes en programma's: Hoewel het accent zalliggen op het campagne voeren 
voor de Tweede Kamerverkiezingen '86, is met de gewestelijke contactvrouwen 
ook intensief nagedacht over het inbrengen van vrouwenpunten in gemeentelijke 
verkiezingsprogrammàs en de campagne. Een lijst met vrouwenpunten is op grote 
schaal verspreid. Dat de landelijke campagne vooral in het teken zal staan van weer 
dezelfde sociaal-economische thema's die eerder in deze tekst zijn opgesomd, zal 
gezien de werkgelegenheids- en uitkeringssituatie van vrouwen geen verwonde
ring wekken. De voorbereiding van die campagne rondom arbeidstijdverkorting en 
sociale zekerheidsrechten is eveneens samen met de gewestelijke contactvrouwen 
tot stand gekomen. · 
Een bloemlezing uit de overige punten die in de aandacht zijn geweest: seksualiteit, 
seksueel geweld eri zedelijkheidswetgeving zijn meermalen onderwerp van 
gesprek geweest. De Algemene Maatregel van Bestuur over de abortuspraktijk, 
porno, de kabinetsnota seksueel geweld vormden daartoe aanleidingen. Anti-dis
criminatie in relatie tot wetgeving gelijke behandeling en racismebestrijding zijn 
daarnaast op kerngroepagenda's besproken, evenals voorbereiding en deelneming 
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aan de wereldvrouwenconferentie in Nairobi, waar in de zomer van '85 de decade 
van de vrouw werd afgesloten. 

Werkwijze werkgroepen en commissies 
Op het Rooie-Vrouwencongres van maart 1985 werd besloten de werkgroep
structuur met vaste werkgroepen te verlaten ten gunste van act-hocwerkgroepen op 
actuele thema's en vaste aandachtsvelden. Zo'n continu aandachtspunt is vorming 
en scholing, waarbij door de landelijke kerngroep op themàs gerichte deskundigen 
worden benaderd voor adviezen/medewerking. Op ad-hocbasis hebben gefunc
tioneerd een voorbereidende werkgroep voor het discussiemateriaal over feminis
tische theorievorming en een werkgroep herverdeling van arbeid. Deze laatste 
groep heeft op 9 februari 1985 samen met de partijwerkgroep bedrijfsdemocratise
ring en werkgelegenheid een discussiedag georganiseerd waarbij de verschillende 
invalshoeken rondom arbeidstijdverkorting centraal stonden. 

Vertegenwoordigingen: 
Namens de Rooie Vrouwen vinden contacten en vertegenwoordigingen plaats bin
nen de partij, zowel als met diverse maatschappelijke (vrouwen)organisaties, al of 
niet reglementair. Daarnaast wordt de stem van de Rooie Vrouwen natuurlijk 
voortdurend via spreekbeurten en deelnemingen aan fora vertolkt. 
De belangrijkste lijnen met de partij zijn: de landelijke contactvrouw is een op het 
partijcongres in functie gekozen partijbestuurder, die tevens een adviserende stem 
heeft in het dagelijks bestuur; uit hoofde van die functie is Geke Faber in de ver
slagperiode tevens bestuurslid geweest van de SGGP en heeft zij geparticipeerd in 
de werkgroep individualisering en draagkracht. De plaatsvervangend landelijk 
contactvrouw bezoekt de gewestelijke secretarissenvergaderingen en alle lande
lijke kerngroepleden bezoeken partijraden en -congressen. Tevens vindt er overleg 
plaats met (delen van) de fractie zoals fractiecommissie emancipatie. Ook wordt 
deelgenomen aan het overleg dat enkele malen per jaar plaats vindt tussen vrouwe
lijke staten- en kamerleden van de Partij van de Arbeid. Tenslotte wordt door indi
viduele landelijke kerngroepleden deelgenomen aan een aantal functionele werk
groepen van de partij. 
Geïnstitutionaliseerde contacten met (vrouwen)groepen en organisaties vinden 
plaats in de vorm van vertegenwoordigingen in: Algemene Emigratie Centrale; 
Bornbèstuur; Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid; EVS
bestuur; Marie, word wijzer!; Nederlandse Vrouwen Raad; Platform Kinderop
vang; Politiek Vrouwen Overleg; Redactie Rooie Vrouw; SGGP-bestuur; Thiele 
Wibautfonds; Vrouwenvredesconferenties; Wij Vrouwen Eisen; SIW (interna
tionaal). Bij de Nederlandse Vrouwen Raad heeft het accent gelegen op deelnemen 
in de Commissie Arbeid, die discussie over herverdeling van arbeid over mannen 
en vrouwen als prioriteit van beleid heeft gestimuleerd in alle aangesloten organisa
ties. Rest nog te vermelden het deelnemen in het zogeheten Populierdebat, een uit
vloeisel van een brede conferentie over arbeidstijdverkorting, met als doel voorbe
reiding van een nieuwe conferentie waarop uitgewerkte financieringspiaatjes kon
den worden gepresenteerd. Deze laatste conferentie heeft in september 1985 
plaats gevonden. Bij die gelegenheid is het boek Arbeidstijdverkorting, haalbaar 
en betaalbaar gepresenteerd. 
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Publikaties: 
- manifest Vrouwen en Geld, over individualisering van arbeid en inkomen; 
- de reeds eerder genoemde discussiebrochure Vrouwen: Vooruit! De toekomst is 

aan ons; 
- tijdschrift Rooie Vrouw, negen maal per jaar verschijnend. 
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TWEEDE-KAMERFRACfiE VAN DE PARTU VAN DE ARBEID 

Samenstelling 
De samenstelling van de fractie verschilt sinds 1986 slechts op twee plaatsen van 
die van het vorige verslag. Per 21 januari 1986 bedankte Marcel van Dam als lid van 
de Tweede Kamer in verband met zijn verkiezing tot voorzitter van de VARA. Hij 
is, nadat hij eerst staatssecretaris van Volkshuisvesting in het kabinet-Den Uyl was 
geweest, sinds 8 juni 1977 lid van de fractie geweest, met een korte onderbreking 
van 11 september 1981 tot 16 september 1982. In die periode (tot 29 mei 1982) was 
hij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het tweede kabinet
VanAgt. 
Van Dam werd opgevolgd door Hein Roethof, die weer op zijn vertrouwde post 
terugkeerde. Hij was eerder lid van de Tweede Kamer van 4 november 1969 tot 15 
september 1982. 
Wegens zijn benoeming tot burgemeester van Vlissingen verliet Jaap van der Doef 
per 1 maart 1986 de Kamer. Van derDoefis lid geweest vanaf 28 mei 1973. Even
eens met een onderbreking van een jaar (10 september 1981 tot 15 september 
1982). In die periode was hij staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabi
net-Van Agt 11, dat op 29 mei 1982 ten val kwam. Van der Doef werd opgevolgd 
door Willem Sloots, die daarvoor wetgevingsjurist was bij het ministerie van Wel
zijn, Volksgezondheid en Cultuur. Maart 1986 was de fractie als volgt samenge
steld: 
Hans Aiders 
Relus Ter Beek 
Harry van den Bergh 
Rie de Boois 
Flip Buurmeijer 
Frits Castricum 
Ien Dales 
Dick Dolman 
Ineke Haas 
Arie van der Hek 
Eveline Herfkens 
Rein Hummel 
WijnieJabaaij 
Henk Knol 
Hans Kombrink 
Martin Konings 
Aad Kosto 
Frans Leijnse 
Wim Meijer 
F. Moor 
Ina Müller 
Frits Niessen 
Jeltje van Nieuwenhoven 
David van Ooijen 
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Stan Poppe 
Wilfried de Pree 
Hessel Rienks 
Hein Roethof 
Nora Salomons 
Willem Sloots 
Bonno Spieker 
Bram Steroerdink 
Piet Stoffelen 
Rob Tazelaar 
René Toussaint 
Joop den Uyl 
Elske ter Veld 
Henk Veldhoen 
Willem Vermeend 
Piet de Visser 
Henk Vos 
Klaas de Vries 
Jules de Waart 
Jacques Wallage 
Thijs Wöltgens 
Joop Worreil 
Kees Zijlstra 



Leden Kamer- en fractiecommissies 
X = vast lid Kamercommissie 
0 = plv. lid Kamercommissie 

= geen lid Kamercommissie 
VK = voorzitter Kamercommissie 
OVK = ondervoorzitter Kamercommissie 
V = voorzitter fractiecommissie 
V2 = ondervoorzitter fractiecommissie 

De financiële en sociaal-economische groep 
Voorzitter: Van der Hek 

Financiën 
X Van der Hek 
X Herfkens 
X Hummel 
X Kombrink V OVK 
X Van Nieuwenhoven 
XRienks 

Economische Zaken 
X Aiders 
0 Castricum 
X Van der Hek VK 
- Hummel 
0 Herfkens 
X Kombrink 
- Moor 
0 Rienks 
X Salomons 

Landbouw (1) en Visserij (2) 
X1 -2 De Boois 
01 -2 Van der Hek 
X1-2 Hummel 
-1 -2 Knol 
01 X2Konings 
-1 -2 Kombrink 
X1 -2 Meijer 
01-2 De Pree 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- Aiders 
X Buurmeijer V2 OVK 
X Dales 
OKnol 
0 Kombrink 
0 Leijnse 

0 Salomons 
0 Stemerdink 
0 Tazelaar 
0 TerVeld 
0 Vermeend 
X Wöltgens 
0 Zijlstra 

X Spieker 
0 Tazelaar 
0 Toussaint 
OVermeend 
- TerVeld 
X Vos 
- Wallage 
0 Wöltgens 
X Zijlstra 

01 -2 Salomons 
-1 X2 Sloots 
X1 -2 Spieker 
X1 X2 Tazelaar V 
-1 02 Toussaint 
-1 X2 Veldhoen 
X1 -2 Wöltgens 
01 02 Zijlstra 

0 Van Nieuweohoven 
X Poppe 
0 Salomons 
X Spieker 
X Toussaint 
X ter Veld 
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- Müller 
X Moor 

Ambtenarenzaken 
X Aiders 
XKnolOVK 
0 Leijnse 
X Moor V 
0 Müller 
X Poppe 
0 Staffelen 

Sociaal en Economisch Beraad 
Aiders 
Buurrneijer 
VanderHek V 
Kombrink 
Meijer 

De Welzijnsgroep 
Voorzitter: Worreil 

Volksgezondheid 
OTer Beek 
0 Buurrneijer 
XHaasVK 
0 Jabaaij 
OMoor 
X MüllerV2 
0 Poppe 

Volwasseneneducatie 
Buurrneijer 
Kosto 
Konings 
Van Ooijen 
Poppe 

Emancipatie 
X Dales VK 
X Haas 
0 Herfk:ens 
X Jabaaij 
0 Leijnse 
0 Worreil 

Wetgeving Welzijn 
Buurrneijer 
Dal es 
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0 Wöltgens 
0 Worreil 

0 Toussaint 
X Ter Veld 
X De Visser 
0 Wallage 
0 Wöltgens 
0 Worreil 

Moor 
Van Nieuwenhoven 
Den Uyl 
Ter Veld 
Wöltgens 

X De Pree 
0 Sloots 
X Toussaint 
X Ter Veld 
0 Veldhoen 
- Vermeend 
X Wöltgens 

Sloots 
Spieker 
Ter Veld 
Wallage 
Worreil 

- Müller 
0 Niessen 
X Van Nieuwenhoven 
0 Staffelen 

X TerVeld 

Niessen 
Van Nieuwenhoven 



Haas 
Jabaaij 
Kosto 
Meijer V 
Müller * 
Wöltgens 

Welzijn en Cultuur 
X Buurmeijer V2 
0 Castricum 
0 Dales 
0 Jabaaij 
X Kosto 
- Meijer 
0 Müller 
X Niessen 

Onderwijs en Wetenschappen 
- De Boois 
X Konings V 
- Kosto 
X Leijnse 
X Niessen 
X Van Ooijen VK 
0 Poppe 
0 Toussaint 
- Stemerdink 

Wetenschapsbeleid 
0 De Boois 
- Konings 
0 Kosto 
- Leijnse 
- Niessen 
X Van Ooijen 
0 Poppe 

De groep Binnenlands Bestuur 
Voorzitter: Stoftelen 

Binnenlandse Zaken 
Politie 
X Aiders 
0 Buurmeijer 
0 Castricum 
0 Dales 
X Hummel 
0 Niessen 
X Van Nieuweohoven 

De Pree 
Sloots 
Toussaint 
TerVeld 

Worreil 

X Van Nieuweohoven 
0 Van Ooijen 
OPoppe 
X De Pree 
0 Sloots 
X TerVeld 
X Worreil V 

0 ter Veld 
- Veldhoen 
X Vermeend 
X Wallage 
X Worreil 
0 vacature 
0 vacature 
0 vacature 

- Toussaint 
X Stemerdink 
- Ter Veld 
X Veldhoen 
- Vermeend 
X Wallage 
- Worreil 
0 vacature 

0 Van Ooijen 
X Rienks 
0 Sloots 
X Stoftelen V 
X Vermeend 
X de Visser 
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Justitie 
0 Aiders 
0 Van den Bergh 
X Dales 
X HaasV2 
X Kosto VK 
0 Van Ooijen 
X Roethof 

Minderhedenbeleid 
0 Van den Bergh 
X Buurmeijer 
X Dales V 
X Haas 
0 Herfkens 
X Jabaaij 
OKnol 

ISMO 
X Buurmeijer 
X Dales 
X Hummel 
X Kombrink VK 
X Kosto 
0 Van Nieuweohoven 
0 De Pree 

De groep Ruimtelijk Beleid 
Voorzitter: Castricum 

X Salomons V 
0 Sloots 
0 Stemerdink 
X Stoffelen 
X Vermeend 
0 De Vries 

0 Kosto 
X Müller 
X Van Nieuweohoven 
X Van Ooijen VK 
0 Salomons 
0 Stoffelen 
vacature 

X Salomons 
0 Toussaint 
0 Vermeend 
0 de Vries 
X Wöltgens 
0 Zijlstra 
0 vacature 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
X Hummel 0 Stoffelen 
X Müller 0 Toussaint 
0 Van Ooijen X Veldhoen V2 
X De Pree V X Vos 
0 Rienks 0 Wöltgens 
X Salomons X vacature 
0 Spieker 

Verkeer en Water.s"taat 
0 Van den Bergh 
X DeBoois 
X Castricum V 
0 Konings 
0 Kosto 
X Leijnse 
X Rienks VK 
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X Sloots 
0 Spieker 
0 De Visser 
0 Veldhoen 
0 De Waart 
X Zijlstra 



Milieubeheer 
0 Aiders 
X De Boois OVK 
X Konings 
OMoor 
0 Niessen 
0 Rienk:s 

Waddenzee 
X Van den Bergh 
X De Boois V 
OHaas 
0 Kosto 
X Meijer VK 
X Rienk:s 
X Spieker 

De groep Buitenlands Beleid 
Voorzitter: Steroerdink 

0 Salomons 
0 Toussaint 
X Veldhoen V 
X De Visser 
X De Waart 
X Zijlstra 

0 Steroerdink 
0 Stoftelen 
X Veldhoen 
0 Wallage 
0 Worreil 
X Zijlstra 
0 vacature 

Nederlandse Antillen 1, Ontwikkelingssamenwerking 2 en Buitenlandse Hande/3 
-1 02 X3 Van den Bergh -1 X2 -3 Roethof 
-1 X2 -3 Ter Beek X1 -2 03 Salomons 
01-2-3 Haas -1 02 03Stemerdink 
-1-2 X3 Van der Hek -1 02 03Tazelaar 
01 X2 X3Herfkens V2 -1 02 -3 Den Uyl 
X1 X2 -3 Jabaaij 01 02 -3Vermeend 
-1 X2 -3 Kombrink -1-2-3 De Visser 
X1 X2 X3 Knol -1 -2 03 De Vries 
X1-2 -3 Meijer VK1 -1 02-3 De Waart 
01-2-3 Van Ooijen -1 02-3 Wöltgens 

Buitenlandse Zaken 
- Aiders 
X TerBeek VK 
X Van den Bergh V 
X Herfkens 
OKnol 
X Meijer 
OPoppe 
X Steroerdink 
0 Roethof. 
0 Salomons 

Defensie 
- Aiders 
X Ter Beek 
X Van den Bergh OVK 
OHummel 

- Stoftelen 
0 Tazelaar 
- Den Uyl 
0 De Vries 
X De Waart 
X Wallage 
- Worreil 
0 Zijlstra 

- Toussaint 
0 De Visser 
OVos 
X De Vries 
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X Jabaaij 
OKnol 
0 Meijer 
X Steroerdink 
0 Tazelaar 

Fractiebureau 

X De Waart V2 
- Zijlstra 
X vacature 
- vacature 

Met uitzondering van de voorzitter, die na verkiezingen voor een gehele periode 
wordt gekozen, worden de leden van het fractiebureau jaarlijks gekozen. Bij gele
genheid van het aftreden van het fractiebureau kort na Prinsjesdag liet Klaas de 
Vries weten geen nieuwe termijn als fractiesecretaris te ambiëren. In zijn plaats 
werd tweede secretaris Frits Castricum gekozen als eerste secretaris, die op zijn 
beurt werd opgevolgd door Hans Alders. Klaas de Vries bleef wel lid van het 
bureau, dat met ingang van 18 september 1985 als volgt is samengesteld: 
Joop den Uyl voorzitter 
Wim Meijer tweede voorzitter 
Arie van der Hek derde voorzitter 
Frits Castricum secretaris 
Hans Aiders tweede secretaris, tevens 

penningmeester 
te zamen het kleine bureau. 
Flip Buurmeijer David van Ooijen 
Ineke Haas Klaas de Vries 
Hans Kombrink Thijs Wöltgens 
Dick Dolman is als fractielid/Kamervoorzitter adviserend lid van het bureau. 

Een aantal bureauleden heeft verder de volgende specifieke taken: Joop den Uyl is 
als fractievoorzitter q.q. lid van het partijbestuur. Wim Meijer zit de fractieverga
deringen voor en is voorzitter van het actualiteitenoverleg. In het wekelijkse actua
liteitenoverleg, voorafgaand aan de fractievergadering, kunnen afspraken gemaakt 
worden over de reactie op actuele politieke ontwikkelingen. Samen met de eerste 
en tweede secretaris is Wim Meijer belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het 
werkplan van de fractie. 
Arie van der Hek is voorzitter van het Sociaal-Economisch Beraad, waarin de soci
aal-economische opstelling van de fractie in breder verband dan in de specifieke 
fractiecommissies aan de orde komt. Van der Hek leidt verder het wekelijks 
agenda-overleg, waarin openbare optredens van fractieleden worden besproken 
met de fractievoorlichting. 
De secretarissen, Frits Castricum en Hans Alders, zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie van de fractie en haar personeel, waarbij zij worden geassisteerd door 
het ambtelijk secretariaat. 
De huishoudelijke en organisatorische leiding van de Kamer is in handen van het 
Presidium. De Kamervoorzitter, Dick Dolman, is voorzitter van het Presidium, 
Frits Castricum is lid van het Presidium, Hans Aiders plaatsvervangend lid. 

Externe contacten 
Stan Poppe, I en Dal es en Willem Vermeend zijn lid van het dagelijks bestuurvan de 
partij terwijlJoop den Uyl adviserend lid is. Voorts zijn Eveline Herfkens en Hans 
Kombrink lid van het partijbestuur. Joop den Uyl is voorzitter van de Federatie van 
Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap. 
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Als waarnemer bij de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties werd dit jaar Kees Zijlstra door de fractie aangewezen. In de 
Raad van Europa en de Westeuropese Unie was de fractie, evenals in het voor
gaande jaar, vertegenwoordigd door Van den Bergh, Stoffelen, De Vries en Wor
reil. De vertegenwoordiging in de Noordatlantische Assemblée bestond uit Ter 
Beek, Meijer, Stemerdink, De Waart en in de Beneluxraad uit: Haas, Van der Doef, 
Konings, Van Ooijen, Wöltgens en de plaatsvervangers Castricum, Müller, Nies
sen, Toussaint en Worrell. 

Fractiepersoneel 
Per 1 juli 1985 zijn de dienstverbanden van het fractiepersoneel officieel overge
gaan van de Vereniging Partij van de Arbeid naar de Stichting Ondersteuning 
Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Castricum voorzitter, Kombrink secretaris, 
Aiders penningmeester en als leden Haas, Van der Hek, Meijer en ben Uyl. Op 1 
januari 1986 traden de persoonlijke medewerkers van de fractieleden eveneens toe 
tot de Stichting. Tot dat moment waren zij in dienst bij de individuele leden van de 
fractie. Dit betekende een belangrijke rechtspositionele verbetering voor deze 
categorie fractiepersoneel, die daarmee ook recht kreeg op opneming in het pensi
oenfonds, een betere ontslagbescherming geboden kreeg en voortaan voorts onder 
alle arbeidsvoorwaarden van het overige fractiepersoneel valt, zoals die zijn vastge
legd in de collectieve arbeidsovereenkomst, die is afgesloten tussen de Diensten
bond FNV en bovengenoemde Stichting. De 'onderneming' Tweede-Kamerfractie 
Partij van de Arbeid telde zo op 1 januari 1986 47leden en 97 personeelsleden, 
waarvan een groot deel in deeltijd werkt. De personeelslasten bedragen momen
teel ruim 7,7 miljoen gulden per jaar. Naast de persoonlijke medewerkers van de 
fractie waren begin 1986 de volgende personen in dienst van de onderneming: 

Algemene Dienst 
Henk Bakker (ambtelijk secretaris) 
Carla Caro (secretaresse van de voorzitter) 
Arend Bilhorst (medewerker fractiebureau) 
Elia Kalsbeek (algemeen juridisch medewerkster) 
Tilly Post (administratief medewerkster) 
Qaudia Regoor (administratief medewerkster) 
Liesbeth Rensman (voorlichter, documentaliste) 
Dineke Schuts (secretaresse fractiebureau) 
Laurens Slot (eerste voorlichter) 
Kees Stapper (assistent van de voorzitter) 
Ingrid Steenvoorden (telefoniste, archiefbeheerster) 
Maarten Visser (administratief medewerker, chauffeur) 

Sociaal-economische en financiële groep 
Herman Bakker (economische zaken) 
Eppo Bolhuis (sociale zaken en werkgelegenheid en inkomensbeleid) 
Boudewijn Bruil (economische en financiële zaken) 
An Klein Meuleman (administratief medewerkster) 
Toos Lodder (landbouw en midden- en kleinbedrijf) 
Jan Mens (sociale zaken en werkgelegenheid en openbare financiën) 
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Erik Molenaar (financiën) 
Nera Otsen (administratief medewerkster) 
Loes Peters (administratief medewerkster) 
Marlene Rijkse (administratief medewerkster) 
LiaSnijders (emancipatie) 

Groep Binnenlands Bestuur 
Henk Hellegers (binnenlandse zaken) 
Jan Evert Keman (justitie) 
Nanke Pancras (administratief medewerkster) 
Vera Wagter (administratief medewerkster) 

Welzijnsgroep 
Altie Blanken (administratief medewerkster) 
Boudewijn de Blij (volksgezondheid) 
Peter Gemmeke (ombudswerk) 
Ruud Heersping ( ombudswerk-dienstweigeraar) 
Martin Odekerken (onderwijs) 
Joyce Oudesluijs (administratief medewerkster) 
Lia Snijders (welzijn en cultuur) 
Stella Spiro (administratief medewerkster) 
Harry Tijselink ( ombudswerk-dienstweigeraar) 
Margo Vliegenthart (welzijn en cultuur) 

Groep Ruimtelijk Beleid 
Aukje Boonstra (administratief medewerkster) 
Piet Dofferboft (milieu) 
Anke Douma (verkeer en waterstaat) 
Peter van Heemst (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) 
Franny Strang (administratief medewerkster en coördinatrice administratieve 
ondersteuning) 

Groep Buitenlands Beleid 
Marion Baris (administratief medewerkster) 
Berend Jan van den Boomen (buitenlandse zaken) 
Hans van Oort (ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek) 
Adri Uyen (administratief medewerkster) 
Jan Marinus Wiersma (defensie) 

Niet in dienst bij de fractie, maar wel werkzaam in de Kamer, is de medewerker 
voor de contacten tussen de PvdA-leden in het Europese Parlement en de Kamer
fractie, Hans Wolters. 
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EUROPESE PARLEMENT 

De PvdA-Eurogroep is het afgelopen jaar niet in samenstelling gewijzigd. Zij 
bestaat uit: Hedy d~cona, Bob Co hen, Piet Dankert, I en van den Heuvel, Alman 
Metten, Phili Viehoff, Ben Visser, Eisso Woltjer. 

De PvdA-delegatie maakt deel uit van de sinds 1 januari 1986 172leden sterke 
Socialistische Fractie in het Europese Parlement. Deze fractie is daarmee de groot
ste in het Europese Parlement. Door de komst van de Spaanse en Portugese socia
listen per 1 januari nam het relatieve gewicht van de Socialistische Fractie binnen 
het Europese Parlement toe. 42 Portugese en Spaanse leden traden toe. Niettemin 
bestaat er nog steeds geen progressieve meerderheid in het inmiddels 518leden tel
lende Europese Parlement, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. 

Fracties 
socialisten (o.a. PvdA) 172 
communisten (zonder CPN-leden) 46 
regenboogfractie (groenen, PSP, PPR) 20 
Totaal 238 

conservatieven 63 
christe~-democraten (o.a. CDA) 118 
verenigde Europese democraten 34 
Europees rechts 16 
liberalen en democraten (o.a. VVD) 42 
niet-ingeschrevenen (o.a. SGP, GPV, RDF) _]_ 
Totaal 280 

De PvdA-groep heeft voor haar leden de volgende taakverdeling in het parlement 
afgesproken: 

di\ncona: 
- lid commissie sociale zaken en werkgelegenheid 
- plv. lid commissie rechten van de vrouw 
- plv. lid commissie jeugd, cultuur, onderwijs, voorlichting en sport 
- lid commissie onderzoek bestrijding drugsproblematiek 
- lid delegatie Noordeuropese landen 

Co hen: 
- lid commissie ontwikkeling en samenwerking 
- plv. lid commissie externe economische betrekkingen 
- lid commissie institutionele vraagstukken 
- lid ACP-delegatie 

Dankert: 
- lid begrotingscommissie en begrotingscontrolecommissie 
- plv. lid politieke commissie 
- voorzitter VS-delegatie 
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Van den Heuvel: 
- lid politieke commissie (vz subcommissie mensenrechten) 
- lid commissie rechten van de vrouw 
- plv. lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescher-

ming 
- lid delegatie Midden-Amerika 

Metten: 
- lid commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid 
- plv. lid commissie energie, onderzoek en technologie 

Muntingh: 
) lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming 
- plv. lid van de commissie ontwikkeling en samenwerking 
- lid ACP-delegatie 

Viehoff: 
- lid van de commissie energie, onderzoek en technologie 
- plv. lid commissie voor regionaal beleid en ruimtelijke ordening 
- lid Japan-delegatie 

Visser: 
- lid vervoerscommissie 
- plv. lid commissie economisch monetaire zaken en industriebeleid 
- lid Joegoslavië/Oostenrijk-delegatie Woltjer: 
- lid commissie landbouw, visserij en voedselvoorziening 
- plv. lid begrotingscommissie en begrotingscontrolecommissie 
- lid ASEAN-delegatie 

Voorts bekleden de PvdA-ers binnen de socialistische fractie de volgende functies: 
Dankert: 
- vice-voorzitter, belast met coördinatie politieke zaken 
- voorzitter Nederlandse groep 

Van den Heuvel: 
- coördinator commissie rechten van de vrouw 
Visser: 
- coördinator vervoerscommissie 
Woltjer: 
- coördinator landbouw 

Dankert is voorzitter van de PvdA-Eurogroep, Woltjer is haar secretaris/ penning
meester. 

84 



Met ingang van 1 januari 1985 heeft de PvdA-Eurogroep de Anne Vondeling 
Stichting (AVS) opgericht. Deze stichting heeft het ondersteunen van de PvdA
groep en van een socialistische politiek in het Europese Parlement tot doel. De 
medewerkers van de individuele PvdA-EP-leden en de medewerkers van de 
PvdA-Eurogroep zijn als gevolg hierVan vanaf 1 januari 1985 in dienst van de AVS 
gekomen. De AVS kent een algemeen bestuur, bestaande uit de 9 Europarlementa
riërs, 2 personeelsleden en de internationaal secretaris van de partij, waaruit een 
dagelijks bestuur wordt gevormd, bestaande uit 2 EP-leden (Dankert, Woltjer) en 
llid van het personeel (Henk Prummel). De personeelsleden van de AVS voeren 
een geregeld personeelsoverleg. 

Voor de contacten met de gewesten van de Partij van de Arbeid is de volgende 
taakverdeling gemaakt: 
Muntingh: Groningen, Friesland 
Viehoff: Drenthe, Overijssel 
Visser: Gelderland 
Dankert: Noord-Holland-Noord, Zuid-Holland (bij toerbeurt) 
Metten: Amsterdam, Rotterdam 
dj\ncona: Noord-Holland-Zuid, Den Haag 
Van den Heuvel: Utrecht, Zuid-Holland (bij toerbeurt) 
Cohen: Noord-Brabant-West, Zeeland 
Woltjer: Noord-Brabant-Oost, Limburg 

Alman Metten is contactpersoon van de Eurogroep voor de BKB. Van den Heuvel 
is plaatsvervangend lid. 
Dankert vertegenwoordigt de Eurogroep in het partijbestuur. 
Dankert, Woltjer en Van den Heuvel zijn namens de Eurogroep lid van de Stuur
groep Europese Politiek. 
De PvdA-Eurogroep heeft als groep 4 medewerkers in dienst: 
- Gregor Niessen is de contactpersoon tussen de Eurogroep/ socialistische fractie 

en het partijbestuur in Amsterdam; hij is tevens ambtelijk secretaris van de AVS. 
- Hans Woltersis de medewerker voor de contacten tussen de groep/ socialistische 

fractie en de PvdA-Tweede-Kamerfractie in Den Haag. Hij is tevens ambtelijk 
secretaris van de PvdA-Eurogroep. 

- Lia Wapperom is administratief medewerkster van de groep, gestationeerd in 
Den Haag. 

- Madeleine de Vries is administratief medewerkster van de groep, gestationeerd 
in Amsterdam. 
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VERSLAG PENNINGMEESTER 

Dit financiële verslag heeft betrekking op de periode 1 oktober 1984 t/m 30 sep
tember 1985. Aan dit verslag ligt de begroting 1984/1985 ten grondslag, die op 16 
juni 1984 te Amsterdam door de partijraad werd goedgekeurd. Het ging daarbij om 
een sluitende begroting. In de toelichting daarop merkte ik ondermeer op, dat er 
met name aan de inkomstenraming van de begroting 1984/1985 risico's kleefden: 
voor het eerst sedert jaren geen contributieverhoging, een gestaag dalend ledental, 
een daling van de gemiddelde contributieopbrengst per lid. Wat de ontwikkeling 
van het ledental betreft werden we op het moment van de voorbereiding van de 
begroting 1984/1985 geconfronteerd met een dalende trend: 30-9-1981: 
109.559, 1982: 105.486, 1983: 101.724 en 1 mei 1984: 100.069. Op het tijdstip 
dat het begrotingsjaar 1984/1985 van start ging, 1 oktober 1984, was het ledental 
zelfs gedaald tot 99.347. Op de partijraad van 16 juni 1984 werd dan ook door de 
verschillende woordvoerders/sters met instemming gereageerd op het beleids
voornemen van het partijbestuur om de komende jaren in het kader van de perma
nente campagne extra aandacht te besteden aan ledenbehoud en ledenwerving. 
Na een gedegen voorbereiding ging deze campagne op 9 maart 1985 van start met 
een landelijke ledenwerfdag. Dank zij de inzet van vele afdelingen en gewesten is 
de campagne tot op heden succesvol geweest. We zijn er in geslaagd de dalende 
trend van het ledental niet alleen te stoppen, maar zelfs om te buigen naar enige 
groei. In het begrotingsjaar 1984/1985 nam het ledental toe met 1.4 ?lieden (30-
9-1984: 99.347 en 30-9-1985: 100.818). De gunstige ontwikkeling van het leden
tal heeft mede ertoe geleid, dat de contributie-ontvangsten 1984/1985 f 130.000 
hoger zijn uitgevallen dan was geraamd (raming f 8.425 mln, uitkomst f 8.555 
mln.). 
De jaarrekening 1984/1985 laat een overschot zien van ruim f 306.000. Aan de 
batenkant raamden we in totaal f 10.470 mln., terwijl de uitkomst ruim 4% hoger 
ligt: f 10.916 mln. Deze meeropbrengst (f 446.000) is in hoofdzaak het gevolg van 
hogere rente-ontvangsten (veel hoger dan onze -achteraf gebleken- te voorzichtige 
raming) en door de eerder genoemde gunstige ontwikkeling van het ledental. 
Aan de uitgavenkant zijn de totale kosten ten opzichte van de raming met circa 
1,3% overschreden. De belangrijkste meeruitgaven deden zich voor bij de posten 
'service-apparaat' en 'voorlichting en publiciteit'. Wat het service-apparaat betreft 
is door de junipartijraad besloten, dat er met ingang van 1 oktober 1986 een nieuw 
systeem van doorberekening zal worden ingevoerd. Dit systeem maakt -in vergelij
king met de situatie 1984/1985- een effectievere kostenbewaking mogelijk. Het 
grootste deel van de meeruitgaven bij de post 'voorlichting en publiciteit' heeft 
betrekking op extra uitgaven (ledenwerving en Voorwaarts, zie accountantsrap
port), die door het dagelijks bestuur I partijbestuur -conform de bestaande regeling 
op dat punt- vooraf zijn goedgekeurd. Ten tijde van de besluitvorming daarover liet 
de begrotingspost 'overige lasten', waaronder begrepen een post 'onvoorzien', meer 
dan voldoende ruimte om goedkeuring te kunnen hechten aan de meeruitgaven. In 
de jaarrekening 1984/1985 vertoont de post 'overige lasten' als uitkomst een 
onderbesteding van f 148.000. 
Tijdens de begratingspartijraad 1984/1985 op 16 juni 1984 is ook ingestemd met 
de notitie Financieel meerjarenperspectief 1985-1988. Daarin wordt onder meer 
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de verwachting uitgesproken, dat de partij in de komende jaren rekening moet hou
den met een zodanige vermindering van inkomsten, dat heroverwegingen van het 
uitgavenniveau geboden kan zijn. Het blijkt dat deze vermindering zich in het 
begrotingsjaar 1984/1985 heeft voorgedaan. Zo dient gesignaleerd te worden dat 
de contributie-opbrengst 1984/1985 t.o.v.1983/1984isgedaaldmetf 168.000en 
in vergelijking met 1982/1983 zelfs met f 328.000. Deze vermindering van inkom
sten is mede het gevolg van de daling van de gemiddelde contributie-opbrengst per 
lid. De oorzaak daarvan: verschuiving van leden naar lagere contributieschalen, 
toename van het percentage niet-ontvangen contributies. Ten aanzien van het laat
ste verwachten wij in de komende jaren een relatieve verbetering. Door een actie, 
eind 1985, onder de per acceptgiro betalende leden is het ledental dat via automati
sche afschrijving betaalt (relatief weinig contributieverlies) met circa 8% gestegen. 
Tot slot. In het accountantsrapport inzake de jaarrekening 1984/1985 wordt opge
merkt, dat de financiële positie van de partij nog steeds uitstekend te noemen is. 
Natuurlijk zijn we daarover verheugd en het spreekt dan ook eigenlijk voor zich, 
dat wij evenals voorgaande jaren ons beleid mede zullen blijven richten op het con
tinueren van een partij die financieel gezond is. Ook dat is een partijbelang. 

WILLEM VERMEEND 
penningmeester 
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INHOUDSOPGAVE 

Verklaring 

Resultaat 

Financiële positie 

Bijlagen 

1. Balansen op 30 september 1985 en 30 september 1984 

2. Staat van baten en lasten 

3. Toelichting balans 

4. Toelichting staat van baten en lasten 

0486079.rh 
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64154.75 

Aan de Partijraad van de 

Partij van de Arbeid 

Nicolaas Witsenkade 30 

1017 ZT AMSTERDAM 

Dames en heren, 

Hilversum, 10 februari 1986 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1984/1985 van 

de vereniging Partij van de Arbeid. 

Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk 

bureau van de Partij. 

De gewesten en de afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de 

vereniging zijn, worden daarin niet opgenomen. 

De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn niet 

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

werkers bij de Tweede-Kamerfraktie. Deze zijn vanaf 1 juli 1985 niet meer 

in dienst bij de Partij, doch bij de Stichting Ondersteuning Tweede-Kamer

fraktie Partij van de Arbeid. 

VERKLARING 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1984 tot en met 

30 september 1985 van het landelijk bureau van de vereniging Partij van dê 

Arbeid gekontroleerd. 

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

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samen

stelling van het vermogen op 30 september 1985 en van het resultaat over 

het op die datum geëindigde boekjaar. 

0486079-vdM.rh 
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RESULTAAT 

Het jaar 1984/1985 is afgesloten met een overschot van f 306.066,90. 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1984/1985 

en 1983/1984 geeft het volgende beeld (in duizenden guldens): 

Baten 

Kontributies 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huuropbrengst 

Overige opbrengsten 

Lasten 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Fonds InternationaLe Solidariteit 

Aktiesekretariaat 

Verkiezingsfonds 

Kongres en partijraden 

WBS, inklusief SGGP 

Vormingswerk 

Jonge Socialisten 

Evert Vermeer Stichting 

Voorzieningen 

Gewesten en afdelingen 

Overige lasten 

Overschot 

0486079.rh 
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1984/1985 

8.555 

1' 103 

522 

394 

342 

10.916 
----------

1.056 

2.689 

203 

1.048 

443 

503 

37 

179 

150 

128 

1.039 

255 

95 

74 

2.590 

121 

10.610 
----------

306 
========== 

1983!1984 

8.723 

1.086 

526 

384 

336 

11.055 
----------

1.067 

2.502 

202 

988 

398 

522 

24 

195 

262 

160 

1.014 

249 

93 

72 

76 

2.560 

151 

10.535 
----------

520 
========== 

Meer 
(Minder) 

168 

17 

4 

10 

6 

139 

11 

187 

60 

45 

19 

13 

16 

112 

32 

25 

6 

2 

2 

76 

30 

30 

75 

2 

----------
214 

========== 
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De kosten van de permanente kampagne zijn -konform de begroting- vanaf dit 

jaar opgenomen bij de Voorlichting. 

3 

In de ter vergelijking opgenomen cijfers over 1983/1984 werd deze presentatie 

eveneens gevolgd. 

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

1. Het overschot 1983/1984 (f 520.081) werd in het verslag over dat jaar 

toegevoegd aan het kapitaal. 

In de Partijraad van 15 juni 1985 werd besloten om uit het met dit overschot 

verhoogde kapitaal de volgende -in principe niet strukturele- bestedingen te 

doen: 

Ledenwerfkampagne 1985/1987 f 
Minderhedenkampagne 1985/1987 

Werving nieuwe Voorwaarts-abonnees 

Kamerverkiezingen zuidelijke gewesten 

Ombudswerk 

Garantie Pinksterkamp Jonge Socialisten 

f 

In deze jaarrekening zijn deze bestemmingen als onttrekkingen uit het 

kapitaal gepresenteerd. 

2. Het overschot 1984/1985 (f 306.067) werd volgens dezelfde methodiek als 

vorig jaar voorshands toegevoegd aan het kapitaal. 

3. Het ledental van de Partij is de laatste jaren als volgt: 

100.000 

50.000 

30.000 

25.000 

15.000 

10.000 

230.000 

% t.o.v. 
vori!!; jaar 

30 september 1981 109.559 3,0 % ) 

30 september 1982 105.486 3,7 % 

30 september 1983 101.724 3,6 % 

30 september 1984 99.347 2,3 % 

30 september 1985 100.818 1,5 % 

0486079.rh 
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Voor het eerst sinds vele jaren nam het ledental in het verslagjaar toe 

met 1.471 leden. 

4. De inkomsten uit kontributies (bruto) namen af met 1,9 %. 

Dezé daling is als volgt te analyseren: 

4 

Verschuiving van leden naar lagere kontributieschalen 

Toename percentage niet ontvangen kontributies 

0,8 % 
0, 7 % 

Daling van de opbrengst per lid van f 86,79 naar f 85,48 

Daling gemiddeld ledental gedurende het jaar van 100.500 

naar 100.079 

Daling kontributie-ontvangsten 

1,5% 

0,4 % 

1,9 % 

Voor het verslagjaar 1984/1985 werd berekend dat het ontvangen kontributie

bedrag 2,8 % lager was dan hetgeen theoretisch ontvangen had moeten worden 

( 19~3/1984: 2, 1 %) • 

5. De ontvangen rentebaten namen toe van f 730.000 tot f 770.000 in het 

verslagjaar, vooral als gevolg van hogere depositosaldl, doch de stijging 

is door de gedaalde rentestand beperkt. 

Na aftrek van betaalde rentevergoedingen ad f 247.000 (vorig jaar: f 204.000) 

resteerde per saldo een bate van f 522.000 (vorig jaar: f 526.000). 

6. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale lasten in totaal, 

exklusief de neveninstellingen, rond f 3.530.000 betaald tegenover 

f 3.360.000 in het voorgaande boekjaar(+ 5 %). 

Deze stijging is exklusief de in het verslagjaar gerealiseerde invulling 

van de arbeidstijdverkorting (ATV, f 61.000). 

De salarissen en sociale lasten kwamen in totaal f 13.000 (0,4 %) boven de 

begroting. 

0486079.rh 
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7. De vergelijking tussen de begroting 1984/1985 en de uitkomsten geeft het 

volgende beeld (in duizenden guldens): 

Baten 

Kontributies 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huuropbrengst 

Overige opbrengsten 

Lasten 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktiesekretariaat 

Wiardi Beekman Stichting 

Vormingswerk 

Jonge Socialisten 

Evert Vermeer Stichting 

Gewesten en afdelingen 

Overige lasten 

Overschot 

0486079.rh 

Begroot 

8.425 

1.055 

300 

394 

296 

10.470 
----------

1.038 

2.601 

196 

899 

159 

415 

497 

40 

150 

178 

1.039 

255 

95 

74 

2.565 

269 

10.470 

========== 

Uitkomsten 

8.555 

1.103 

522 

394 

342 

10.916 
----------

1.056 

2.689 

203 

1.048 

128 

443 

503 

37 

150 

179 

1.039 

255 

95 

74 

2.590 

121 

10.610 

306 

Meer 
(Minder) 

130 

48 

222 

46 

446 
----------

18 

88 

7 

149 

31 

28 

6 

3 

25 
148 

140 

306 

93 
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De begrote kontributie-ontvangsten zijn volledig gerealiseerd (+ 1,5 %). 

Deze meeropbrengsten zijn veroorzaakt door: 

-gemiddeld ledental 1,1% hoger dan begroot; 

- kontributie-ontvangst per lid 0,4 % hoger dan begroot. 

De ontvangen FBA-bijdragen en kontributies SGGP kwamen 4,5 % boven de 

begroting uit. 

De rentebaten waren te konservatief begroot. 

Onder de overige baten is opgenomen het restant van de in het verleden 

gevormde ATV-voorziening, nu voor de invulling van de ATV in de begroting 

vanaf 1985/1986 strukturele ruimte is opgenomen. 

De lasten kwamen in totaal f 140.000 boven de begroting (+ 1,3 %), mede 

als gevolg van de hiervoor reeds genoemde hogere personeelskosten. 

De overschrijding bij het service-apparaat betreft een hoger aandeel 
' bureaukosten (inklusief drukkerij) en meer komputerkosten. 

De meeruitgaven bij de afdeling voorlichting betreffen: 

- meerkosten Voorwaarts en ledenblad f 
- meerkosten ledenwinakties 

- nadelig saldo brochures en verkoopartikelen 

- overige kosten, per saldo hoger 

Totaal meerkosten f 

De lagere uitgaven aan 'overige lasten' ten opzichte van de begroting 

betreffen vooral het niet besteden van de post onvoorziene kosten. 

55.000 

39.000 

20.000 

35.000 

149.000 

~~~~~~~!!~~~ kunnen wij konkluderen dat het overschot hoofdzakelijk is 

veroorzaakt door de meegevallen kontributie-ontvangsten en de hoge rente

baten, waartegenover een kleinere overschrijding van de uitgaven stond. 

0486079.rh 
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FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de financiële 

positie blijken (in duizenden guldens): 

30-09-1985 30-09-1984 

Dadelijk beschikbare middelen 6.150 3.646 

Vorderingen op korte termijn 1.666 3.253 

Beleggingen 4.252 4.502 

12.068 11.401 

Schulden op korte termijn 2.379 2.254 

Voorzieningen en bestemmings-

reserves 1. 716 2.007 

Fondsen 2.890 2.255 

6.985 6.516 

Werkkapitaal 5.083 4.885 

Kapitaal 8.083 7.885 

Vastgelegd in gebouw 3.000 3.000 

Werkkapitaal 5.083 4.885 

Het werkkapitaal nam toe met f 198.000, hetgeen als volgt is te verklaren: 

Gereserveerde rentebaten over het werkkapitaal 

Overschot 1984/1985 

Toename 

Af: Onttrokken ter financiering van diverse aktiviteiten, 

uit gereserveerd overschot 1983/1984 

Per saldo toename kapitaal 

0486079.rh 

f 122.000 

306.000 

f 428.000 

230.000 

f 198.000 
============ 

95 



~IReyn.deBJaeyenCoaccount<mts 

In v~renstaande opstelling zijn de beleggingen in effekten gerekend bij 

de op korte termijn ter beschikking staande middelen. 

Alhoewel zulks niet in de lijn der verwachtingen ligt, zijn deze beleggingen 

zo nodig op korte termijn om te zetten in geldmiddelen. 

De financiële positie van de Partij is nog steeds uitstekend te noemen. 

De liquiditeitspositie was nog nooit zo gunstig; de geldmiddelen tezamen met 

de beleggingen kwamen op de balansdatum voor het eerst boven de 10 miljoen 

gulden uit. 

Hierbij dient te worden aangetekend, dat in het komende boekjaar de fondsen 

geheel zullen worden besteed (bijna 3 miljoen) als gevolg van de verkiezingen. 

Voor het komende boekjaar 1985/1986 kon, na vele jaren waarin dit wel het 

geval was, geen sluitende begroting worden gepresenteerd. 

Het beleid is gericht op een zo mogelijk niet verhogen van de kontributies. 

Dit betekent dat bij voortgaande kostenstijgingen strukturele verbetering 

slechts kan worden gevonden in de toename van het ledental. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Reyn, de Blaey en Co 

' \ ~ I 
I ,'IIJ~t AA;', 

··----drs. w. van der Meer 
Registeraccountant 

0486079.rh 
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AKTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas, bank- en girorekeningen 

Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Europese Verkiezingen 

Debiteuren 

Rekeningen-courant instellingen 

Diverse vorderingen en vooruit-

betaald 

BELEGGINGEN 

Effekten 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Pand Nicolaas Witsenkade, 

Amsterdam 

Inventaris en apparatuur 

0486079.rh 

f 

f 

f 

f 

30-09-1985 

1. 058.053' 99 

5.092.097,52 

6.150.151,51 

-,-
24.438,14 

452.703,62 

1.189.137,45 

1. 666.279' 21 
----------------

f 4.251.500,-

f 3.000.000,-

p.m. 

f 3.000.000,-

f 15.067.930,72 

PARTIJ VAN DE 

BALANSEN OP 30 SEPTEMS 

30-09-1984 

f 436.081,42 

3.210.000,-

f 3.646.081,42 

f 1.175.266,98 

7-895,40 

841.469,06 

1.228.649,42 

f 3.253.280,86 
----------------

f 4.501.500,-

f 3.000.000,-

p.m. 

f 3.000.000,-

f 14.400.862,28 



:ID, AMSTERDAM 
::============ 
85 EN 30 SEPTEMBER 1984 
======================= 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren 

Afdelingen 

Gewesten 

Rekening-courant instellingen 

Diverse schulden en vooruit-

ontvangen 

VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGS-
RESERVES 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Afdelingen en debiteuren 

Aanschaf apparatuur en inventaris 

Onderhoud pand 

Kongressen 

Projekt buitenlanders 

zingen 

FONDSEN 

Verkiezingsfonds 

Spaarfonds afdelingen 

KAPITAAL 

en verkie-

Bijlage 1 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

f 762.721,11 

236.291,68 

127.910,12 

621.692,42 

631.030,66 

f 2.!79.645,99 
----------------

f 737.319,23 

20.089,49 

515.604,04 

433.853,41 

8.700,-

-,-

f 1.715.566,17 

----------------

f 1.328.408,99 

1.561.298,91 

f 2.R89.707,90 

f 8.083.010,66 

f 15.067.930,72 

30-09-1984 

f 593.416,79 

234.701,82 

118.336,76 

646.259,55 

661.302,87 

f 2.254.017' 79 
----------------

f 1.008.532,30 

21.289,49 

458.490,77 

334.098,53 

159.700,-

25.000,-

f 2.007.111,09 

----------------

f 1.088.911' 19 

1.165.999,03 

f 2.254.910,22 

f 7.884.823,18 

f 14.400.862,28 
================ 
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behorende bij ons rapport 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

Kontributies 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huuropbrengst 

Overige opbrengsten 

LASTEN 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Fonds Internationale Solidariteit 

Aktiesekretariaat 

Verkiezingsfonds 

Kongres en partijraden 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Stichting Vormingswerk 

Jonge Socialisten 

Evert Vermeer Stichting 

Toevoegingen voorzieningen 

Gewesten en afdelingen 

Overige lasten 

Overschot, toegevoegd aan kapitaal 

0486079.rh 
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1984!1985 

f 8.555.248,97 

1.103.055,86 

522.360,27 

393.600,-

341.835,04 

f 10.916.100,14 

f 1.056.150,30 

2.688.745,07 

202.751 '74 

1.047 .983, 79 

443.477,80 

503.025,36 

36.504,15 

179.303,90 

150.000,-

128.134,30 

1.039.300,-

255.400,-

94.800,-

7].800,-

-,-
2-590.072,78 

120.584,05 

306.066,90 

f 10.916.100,14 
==============:= 

1983/1984 

f 8.723.265,42 

1.085.738,07 

525.626,62 

384.000,-

336.597,91 

f 11.055.228,02 

f 1.066. 759,95 

2.501.518, 76 

202.380,76 

988.299,76 

397-745,82 

522.368,02 

24.391,74 

195.354,50 

262.100,-

159-728,32 

1.013.900,-

249.200,-

92.500,-

72.000,-

76.100,-

2.559.436,77 

151.362,58 

520.081,04 

f 11.055.228,02 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Kas, bank- en girorekeningen 

Kas f 8.498,56 

Postgiro 18218 

Postgiro 130095 

Postgiro 30624 

Postgiro 3479700 

Postgiro 230000 

Postgiro 2590 

Postgiro 315193 

Postgiro 3934400 

Postgiro 2882 

Postgiro 451963 

Hollandsche Koopmansbank 63 50 11 778 

Hollandse he Koopmansbank 63 50 12 677 

Depositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank, tot 31 december 1985 (5~ %) 
Hollandse Koopmansbank, tot 17 oktober 1985 (5 5/8 %) 
Hollandse Koopmansbank, tot 29 oktober 1985 (5~ %) 
Rijkspostspaarbank, tot 31 oktober 1985 (5 3/8 %) 
Algemene Spaarbank Nederland, fondsenbeleggingsrekening (6,79 %) 

Debiteuren 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van diverse deklaraties. 

Een voorziening voor mogelijke dubieuze vorderingen is opgenomen 

onder de post •voorziening afdelingen en debiteuren•. 

0486079.rh 

761.956,87 

7.244,30 

20.748,25 

921 '75 

525,-

3.644,-

126,44 

1.929,50 

26.382,-

572,50 

217.827' 19 

7.677,63 

f 1.058.053,99 
=============== 

f 2.800.000,-

1.000.000,-

350.000,-

737.097,52 

205.000,-

f 5.092.097,52 
=============== 

f 24.438,14 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 

Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

De Centrale, pensioenen vooruitbetaald 

GAK 

Tweede-Kamerfraktie 

Te vorderen couponrente staatsleningen 

Te vorderen overige renten 

Voorschotten en leningen 

Voorraad papier en andere materialen huisdrukkerij 

PTT, depotbedrag 

Radio- en TV-uitzendingen 

PGGM 

Vooruitbetaalde kosten blad 'Voorwaarts' en ledenblad 

Stuurgroep Europese Politiek 

Vooruitbetaalde kosten diskussieprojekt Rooie Vrouwen 

Vooruitbetaalde onderzoekkosten 

Diversen 

Effekten 

12 % lening Nederland 1981-87/91, beurskoers 

12 % lening Nederland 1981-85/88, beurskoers 

H % lening Nederland 1983-90 I ' 
beurskoers 

116,2 

108,9 

103,1 

f 1.000.000 

! 750.000 

! 2.500.000 

f 1.500 4 % lening Stg. Fonds voor bedrijven van vrouwen 

0486079.rh 
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! 130.012,62 

153.961,53 

133.921,76 

22.537,93 

12.269,78 

! 452.703,62 
=============== 

! 284.745,21 

198.044,65 

172.963,37 

206.250,-

19.687' 12 

91.415,30 

53.792,50 

57.500,-

30.830,19 

13.170,-

18.926,44 

14.864,08 

11.786,54 

4.777,50 

10.384,55 

! 1.189.137,45 
=============== 

%! 1.000.000,-

% 750.000,-

% 2.500.000,-

1. 500'-

f 4.251.500,-
=============== 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

De leningen Nederland worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of lagere 

beurskoers. 

De leningen zijn ingeschreven in het schuldregister van het Ministerie van 

Financiën. 

In het verslagjaar werd f 250.000 afgelost. 

De lening Stichting Fonds voor bedrijven van vrouwen is gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Aflossing vindt plaats in 10 jaar met ingang van 1 oktober 1988. 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam f 3.000.000,-

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in eigen gebruik 

(ongewijzigd). 

Op deze boekwaarde wordt niet afgeschreven. 

Inventaris en apparatuur 

De aanwezige inventaris en apparatuur wordt pro memorie opgenomen. 

Alle aanschaffingen worden ten laste van de voorziening aanschaf 

apparatuur en inventaris gebracht. 

Krediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten en 

materialen. 

Afdelingen 

f 

! 

! 

Betreft de schulden in rekening-courant aan de afdelingen, 

voornamelijk uit hoofde van de aandelen in de kontributie-ontvangsten 

over het laatste kwartaal van het boekjaar. 

0486079-rh 

p.m. 

762.721,11 

236.291,68 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Gewesten 

Bijlage 3/4 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

f 127.910,12 

Betreft het per saldo nog te betalen aandeel voor de gewesten 

in de kontributie-ontvangsten over het laatste kwartaal van het boekjaar. 

Rekening-courant instellingen (verschuldigd) 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOW/AWW 

Ledenwinakties 1985/1986, nog te besteden 

Accountantskosten 

Salarissen 

Nog te besteden inzake opbouwwerk 

Nog te besteden voor abonneewerving blad 'Voorwaarts' 

Emancipatieprojekt Rooie Vrouwen 

Personeelskosten 

Portikosten 

Institute for the New Chili 

Bestuurskosten 

Bestuurskosten Rooie Vrouwen 

Lening o/g 

Personeelspot feestkommissie 

Telefoonkosten 

Diversen 

0486079-rh 
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f 621.692,42 

f 234.991,47 

100.000,-

57.445,90 

48.607,89 

35.621,-

30.000,-

48.335,48 

18.030,69 

13.111,53 

7.900,40 

5.390,87 

2.423,33 

5.000,-

1.920,99 

1.968,-

20.283,11 

f 631.030,66 
=============== 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Voorziening bijzondere verplichting personeel 

Voorziening op 1 oktober 1984 

Af: Koopsom verhoging ingegane pensioenen 

Eenmalige uitkering gepensioneerden 

Salariskosten uit schadevergoedings

verplichtingen 

Overlijdensuitkeringen, per saldo 

Aanvulling WAO-uitkeringen en diversen 

Deze voorziening is onder meer bestemd voor: 

f 

f 822.585,85 

30.833,-

5.455,95 

11.988,07 

5.715,39 

31.274,21 85.266,62 

(a) f 737.319,23 

- Aanpassing pensioenen, ingegaan onder de vroegere pensioenregeling; 

Verplichtingen uit de CAO ten aanzien van degenen die een WAO-uitkering 

genieten of genoten hebben. 

Sinds juli 1982 is gereserveerd voor de invulling van de gevolgen van de 

arbeidstijdverkorting (ATV). 

Daar de op deze wijze gekreëerde arbeidsplaatsen met ingang van het boekjaar 

1985/1986 struktureel worden ingevuld en zijn begroot, kan de in de loop van 

de jaren opgebouwde. reserve ten gunste van de exploitatie vrijvallen. 

Het verloop van de reserve is als volgt: 

~§!!:~!.i 

Stand op 1 oktober 1984 

Bij: Rentevergoedingen 

Af: Uit ATV-gelden betaalde salariskosten 

Af: Gebracht ten gunste van de exploitatie 1984/1985 

Stand op 30 september 1985 - transporteren -

0486079.rh 

f 

f 

f 

156,728,25 

9-719,76 

ï. 61.591,25 

104.856,76 

104.856,76 

-,-
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport -

~~~~bl~~5_Y~~~~~5-~~~~~J-~~~-~~-~~~~~~ 

Stand op 1 oktober 1984 

Af: Naar Stichting Vorming Partij van de Arbeid 

Stand op 30 september 1985 

f 29.218,20 

29.218,20 

f 

Totaal reservering op 30 september 1985 (b) f 

De totale voorziening bijzondere verplichting personeel 

bedraagt op 30 september 1985 (a + b) f 

Afdelingen en debiteuren 

Stand op 1 oktober 1984 

Af: Saneringsbijdrage afdeling Roermond 

Afschrijving debiteuren 

Stand op 30 september 1985 

f 1.000,-

200,-

Deze voorziening is bestemd om sanering van afdelingsfinanciën 

mogelijk te maken. 

Tevens kunnen dubieuze vorderingen ten laste van deze voorziening 

worden gebracht. 

Voorziening aanschaf apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1984 

Bij: Doorberekend in 1984/1985: 

- Bureaukosten 

- Huisvestingskosten 

- Bestuurskosten 

- transporteren -

0486079.rh 
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f 192.973,77 

67.700,-

13.170,-

f 

f 

f 

f 

-,-

-,-

-,-

737.319,23 

21.289,49 

1.200,-

20.089,49 

458.490,77 

273.843,77 

732.334,54 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport -

Af: Onttrokken in verband met diverse aanschaffingen volgens 

onderstaande specifikaties 

Stand op 30 september 1985 

De reservering is bestemd voor de aanschaf van diverse apparatuur 

en inventaris in de komende jaren. 

Fotozetapparatuur 

Offsetmachine 

Tekstverwerkende apparatuur 

Ontwikkelmachine 

Telexapparaat 

Schrijfmachines 

Tekentafel 

Rekenmachine 

Citroën, LZ-65-SG 

Af: Opbrengst verkoop auto 

Lundiastellingen 

Brochurekasten 

Stoelen 

Vloerbedekking 

Planbord 

Totaal aanschaffingen 1984/1985 

0486079.rh 

f 

(a) 

33.970,-

10.500,-

(b) 

(a + b) 

f 732.334,54 

216.730,50 

f 515.604,04 

f 33.429,48 

63.313,95 

51.189,88 

7.098,35 

6.000,-

3.368,30 

889,08 

583,10 

f 165.872,14 
---------------

f 23.470,-

9.050,28 

9.662,80 

3.379,60 

4.311,68 

984,-

f 50.858,36 
---------------
f 216.730,50 
=============== 

107 



~IReyn,deBiaeyenCOaccountants 
Bijlage 3/8 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

,TOELICHTING BALANS 

Voorziening onderhoud pand Nicolaas Witsenkade 

Voorziening op 1 oktober 1984 

Bij: Gereserveerd ten laste van exploitatie 1984/1985 

Af: Verbouwingskosten sekretarie en repro

afdeling 

Scheidingswanden 

Ventilatiesysteem 

Onderhoudskosten lift 

Diverse aanschaffingen 

Overige exploitatiekosten 

Voorziening op 30 september 1985 

Voorziening kongressen 

Deze voorziening is als volgt opgebouwd: 

Stand op 1 oktober 1984 

f 31.787,28 

8.421,62 

5.825,05 

7 .018,16 

6.505,41 

6.887,60 

f 

f 

f 

f 

334.098,53 

166.200,-

500.298,53 

66.445,12 

433.853,41 

138.000,-

Af: Kosten partijkongres volgens onderstaande specifikatie 251.845,09 

Gebracht ten laste van de exploitatie 1984/1985 

Stand op 30 september 1985 

Stand op 1 oktober 1984 

Af: Kosten kongres: 

- Zaalhuur 

- Konsumpties, maaltijden 

- transporteren -

0486079.rh 
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f 

f 

:f/. 113.845,09 

113.845,09 

(a) f -,-
---------------

10.759,60 

19.067,10 

f 

29.826,70 f 

21.700,-

21.700,-
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport - f 

- Reis- en verblijfkosten 

- Kongresstukken 

- Artiesten 

- Portokosten 

- Overige kosten 

Gebracht ten laste van de exploitatie 1984/1985 

Stand op 30 september 1985 

Gereserveerd ten laste van de exploitatie 1984/1985 

Stand op 30 september 1985 

Totaal reservering kongressen op 30 september 1985 

Maaltijden, konsumpties 

Reis- en verblijfkosten 

Zaalhuur 

Drukwerk: 

- Sociaal-ekonomisch dilemma 

- Beschrijvingsbrief 

- Kodeboek 

- Witsenkader 

- Diversen 

Portikosten 

Geluid 

- transporteren -

0486079.rh 

f 

29.826,70 f 

13.397,52 

7.849,43 

2.928,83 

2.473,02 

4.553,71 

fï. 

(b) f 

f 

(c) f 

(a + b + c) f 

f 

12.671,12 

8.056,30 

6.624,31 

5.119,-

6.974,64 

f 

21.700,-

61.029,21 

39.329,21 

39.329,21 

-.-

8.700,-

8.700,-

8.700,-

75.859,05 

34.393,66 

30.684,15 

39.445,37 

10.673,20 

8.615,59 

199.671,02 
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Bijlage 3/10 ~IReyn.de BlaeyenCOarrountants 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport -

Stemapparatuur 

Artiesten 

Honoraria 

Salariskosten 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Overige kosten 

Voorziening projekt buitenlanders en verkiezingen 

Stand op 1 oktober 1984 

Af: Salariskosten dienstweigeraar 

Drukwerk 

Reis- en verblijfkosten 

Vertaalkosten 

Diverse kosten 

Gebracht ten laste van de exploitatie 1984/1985 

Stand op 30 september 1985 

f 18.003,61 

2.527,35 

2.099,-

3.139,46 

1.897,88 

f 

f 

f 

fï. 

f 

In het kader van de te houden verkiezingen in 1986 worden aktiviteiten 

ontwikkeld voor het werven van kiezers en leden onder de in Nederland 

wonende buitenlanders. 

Hiervoor is binnen het verkiezingsfonds een budget uitgetrokken. 

199.671,02 

6.495,62 

4.700,-

4.250,-

1. 795,87 

24.636,35 

10.296,23 

251.845,09 

25.000,-

27.667,30 

2.667,30 

2.667,30 

-,-

Ter bestrijding van deze kosten is uit het kapitaal een bedrag van f 50.000 

afgezonderd en ten gunste van het verkiezingsfonds gebracht. 

0486079.rh 
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Bijlage 3/11 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

Verkiezingsfonds 

Stand op 1 oktober 1984 

Bij: Bijdrage Partij van de Arbeid 1984/1985 f 

Bijdrage uit SGGP 1984/1985 

Bijdrage uit kapitaal inzake minderheden

kampagne 

Extra bijdrage Partij van de Arbeid inzake 

doorberekende loon- en huisvestingskosten 

service-apparaat en drukkerij-zetterij 

Individuele bijdragen 

Europese verkiezingen in 1984 

Af: Vooruitbetaalde kosten verkiezingen 1986 f 
Vooruitbetaalde kosten inzake minderheden-

kampagne 

Onderzoekkosten 

Loon- en huisvestingskosten service-apparaat 

Loon- en huisvestingskosten drukkerij

zetterij 

Nagekomen kosten Europese verkiezingen 1984 

Diverse kosten 

Stand op 30 september 1985 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1984 

Bij: Gereserveerd uit kontributie-ontvangsten, 4 % 

Rentevergoeding 1984/1985 

- transporteren -

0486079.rh 

f 1.088.911' 19 

150.000,-

213.043,41 

50.000,-

51.165,19 

24.543,95 

9.860,- 498.612,55 

f 1.587 .523, 74 

109.255,52 

47.413,60 

42.238,-

36.800,04 

14.365,15 

7.161,05 

1.881,39 259.114,75 

f 1. 328.408,99 
=============== 

f 1.165.999,03 

342.209,95 

80.410,14 

f 1.588.619,12 
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~/Reyn.deBiaeyencoaccountants 
Bijlage 3/12 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BALANS 

- transport -

Af: Verkiezingen herindeling Alblasserwaard

Vijfherenland 

Deelgemeenteraadsverkiezingen Hoogvliet 

Stand op 30 september 1985 

f 25.850,-

1.470,21 

f 1.588.619,12 

27.320,21 

f 1.561.298,91 

De kosten ad f 25.850 van de verkiezingen inzake de herindeling van de 

Alblasserwaard-Vijfherenland zullen in mindering worden gebracht op het 

aandeel van de betreffende afdelingen in 1986. 

Kapitaal 

Vermogen op 1 oktober 1984 

Af: Onttrokken uit het kapitaal volgens het 

partijraadsbesluit van 15 juni 1985: 

- Ledenwerfkampagne 1985/1987 

- Minderhedenkampagne 1985/1986 en 1986/1987 

- Aktiviteiten als aanloop voor de Tweede-

Kamerverkiezingen in de drie zuidelijke 

gewesten 

- Kosten van het ombudswerk 

- Werving van nieuwe 'Voorwaarts'-abonnees 

- Kosten voor het Pinksterkamp van de Jonge 

Socialisten, een maximum-garantie van 

f 

BD: Rentebaten 1984/1985 over het werkkapitaal (2~ %) 
Overschot 1984/1985 

Vermogen op 30 september 1985 

0486079.rh 
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f 7.884.823,18 

100.000,-

50.000,-

25.000,-

15.000,-

30.000,-

10.000,- 230.000,-

f 7.654.823,18 

122.120,58 

306.066,90 

f 8.083.010,66 
===::.=========== 



Bijlage 4/1 
~IReyn.deBiaeyencoaccounmnts behorende bij ons rapport 

d.d. 10 februari 1986 

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

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Kontributies 

Betreft de in het boekjaar ontvangen kontributies. 

De kontributie-aandelen worden konform de begroting onder de 

lasten verantwoord. 

FBA en SGGP 

f 8.555.248,97 

Betreft de in dit boekjaar ontvangen FBA-bijdragen en kontributies SGGP. 

Deze zijn als volgt te specificeren, naar jaren waarover verschuldigd< 

Bijdragen vorige jaren f 117.856,10 

Bijdragen 1984/1985 985.199,76 

Rentebaten, per saldo 

Rente staatsleningen 

Rente deposito's 

Rente bank en giro's 

Rente Tweede-Kamerfraktie 

Overige rentebaten 

Werkkapitaal 

Spaartegoed afdelingen 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Voorziening bijzondere verplichting 

personeel 

Overige betaalde rentevergoedingen 

0486079.rh 

f 122.120,58 

80.410,14 

34.354,67 

9.719,76 

644,95 

f 1.103.055,86 

f 418.750,-

296.748,95 

29.313,80 

19.400,34 

5.397,28 

f 769.610,37 

247.250,10 

f 522.360,27 
=============== 
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Bijlage 4/2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

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

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

Huuropbrengst 

Betreft de aan de Partij en neveninstellingen berekende huur 

van het pand Nicelaas Witsenkade 30 te Amsterdam. 

Overige opbrengsten 

Doorberekende kosten afdeling administratie: 

- Tweede-Kamerfraktie 

- Voorwaarts 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 

- Evert Vermeer Stichting 

- Jonge Socialisten 

- Stichting Vormingswerk 

- Stuurgroep Europese Politiek 

- Projekt Rooie Vrouwen 

Vrijval gereserveerde ATV-gelden 

Doorberekende loon- en huisvestingskosten drukkerij-zetterij 

en overige afdelingen, per saldo (zie specifikatie hierna) 

Overige doorberekeningen, Stuurgroep Europese Politiek 

Ontvangen huur diversen 

Diverse baten 

Verkiezingsfonds 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk 

Jonge Socialisten 

- transporteren -

0486079.rh 
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f 393.600,-

f 50.800,-

22.100,-

52.100,-

12.000,-

12.000,-

47.300,-

3.500,-

25.000,-

f 224.800,-

104.856,76 

4.973,61 

2.900,-

3.962,01 

342,66 

f 341.835,04 
=============== 

f 14.365,15 

29.415,43 

43.716,25 

34.204,35 

43.532,95 

f 165.234,13 



/r":f:;;!Reyn.deBlaeyenCoaccoulllé:lllls 
Bijlage 4!3 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

SGGP 

Overigen 

Verkiezingsfonds 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk 

Jonge Socialisten 

SGGP 

Af: Extra bijdragen, verstrekt door de Partij 

ter dekking van bovenstaande kosten: 

- Verkiezingsfonds 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 

- Evert Vermeer Stichting 

- Stichting Vormingswerk 

- Jonge Socialisten 

- SGGP 

Opbrengst doorberekeningen, per saldo 

Bestuur 

Salarissen en sociale lasten 

Onkosten voorzitter en sekretaris 

Kostenvergoedingen PB en DB 

Autokosten 

- transporteren -

0486079.rh 

f 

f 

36.800,04 

107.700,-

89.400,-

61.899,96 

87.099,96 

65.400,-

51.165,19 

137.115,43 

133.116,25 

96.104,31 

130.276,51 

84.727,85 

f 

f 

165.234,13 

19.327,85 

4.617,21 

189.179,19 

448.299,96 

f 637.479,15 

632.505,54 

f 4.973,61 
=============== 

f 651.875,57 

27.316,-

35.176,34 

30.925,64 

f 745.293,55 
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Bijlage 4/4 
~IReyn,deBiaeyencoaccountants behorende bij ons rapport 

d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Autokostenvergoeding assistent van de sekretaris 

Vergaderkosten inklusief PB-bijeenkomsten 

Kosten extra beleidsmedewerker 

Af: Bijdrage uit 'Reserve ATV' 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Accountantskosten 

Diverse kommissies 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Bijeenkomsten buitenland PB 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Toerneeprogramma 

Presentatie verkiezingsprogramma 

Overige kosten 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale lasten 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Komputerkosten 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Reis- en verblijfkosten 

Diverse kosten 

f 54.606,50 

54.606,50 

De doorberekeningen van het service-apparaat worden opgenomen 

onder de 'overige opbrengsten'. 

0486079.rh 
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f 745.293,55 

10.670,08 

19.517,64 

-.-
68.719,84 

73.488,55 

36.155,90 

22.311,32 

45.898,21 

9.850,40 

5.788,80 

5.074,05 

3.737,30 

9.644,66 

f 1.056.150,30 
=============== 

f 1.804.311,82 

318.679,14 

146.291,16 

366.365,93 

38.504,24 

11.395,60 

3.197' 18 

f 2.688.745,07 
=============== 



~~Reyn.deBiaeyenCOaccounlants 

Bijlage 4/5 
behorende bij ons rappor·t 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Exploitatiekosten pand 

Toevoeging voorziening onderhoud pand 

Belasting onroerend goed 

Verzekeringen 

Water 

Overige exploitatiekosten 

Voorlichting en publiciteit 

Salarissen en sociale lasten 

Drukkosten 

Verzendklaar maken 

Porti 

Foto- en tekenkosten 

Auteurskosten 

Vormgeving 

Zetkosten 

Werving 

Komputer- en inningskosten 

Administratiekosten 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Reis- en verblijfkosten 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Diverse kosten 

Af: Abonnementen, losse verkoop 

Advertentie-opbrengst 

0486079.rh 

f 731.808,97 

14.138,86 

(a) 

f 

f 

f 

f 

f 

166.200,-

25.857,-

6.846,13 

746,28 

3.102,33 

202.751,74 

195.159,37 

366.027,61 

130.408,47 

285.632,36 

24.759,50 

62.010,03 

72.891,16 

12.184,71 

5.936,92 

21.947.38 

22.100,-

22.901,45 

8.425,48 

10.813,30 

3.022,58 

1.416,10 

1.245.636,42 

745.947,83 

499.688,59 

---------------
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Bijlage 4/6 
löfJ I Reyn.de Blaeyen CO accountants behorende bij ons rapport 

d.d. 10 februari 1986 

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

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Salarissen en sociale lasten 

Af: Bijdrage uit 'Reserve ATV' 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Ledenwinakties: 

- Advertentiekosten 

- Foldermateriaal en affiches 

- Colportagekrant 

- Tassen 

- Telefoonkosten inklusief huur lijnen 

- Marktonderzoek 

- Drukkosten 

- Zaalhuur 

- Overige kosten 

Af: Gereserveerd boekjaar 1983/1984 

Kosten brochures en verkoopartikelen 

Af: Opbrengsten 

Reis- en verblijfkosten 

Abonnementen 

Kosten radio- en TV-uitzendingen 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Minderhedenkampagne: 

- Salariskosten dienstweigeraar 

- Drukwerk 

- Reis- en verblijfkosten 

f 

f 

f 

f 

66.830,74 

48.744,61 

25.775,40 

10.120,95 

15.675,48 

14.280,-

22.590,02 

3.097,75 

15.890,84 

223.005,79 

100.000,-

60.261,72 

40.537,03 

18.003,61 

2.527,35 

2.099,-

f 

f 

- transporteren - f 22.629,96 f 

0486079.rh 
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255.972,14 

6.984,75 

248.987,39 

35.919,87 

22.901,45 

123.005,79 

19.724,69 

23.229,83 

7.461,39 

9.063,27 

7.775,51 

498.069.19 



Bijlage 417 
~IReyn,deBlaeyenCOäccounlanls behorende bij ons rapport 

d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

- Vertaalkosten 

- Diverse kosten 

Af: Gereserveerd in boekjaar 1983/1984 

Diverse kosten 

Folders en affiches 

Advertentiekosten 

Diverse manifestaties 

Videokosten 

Infobladen 

Presentatie kampagne 

Beginselprogramma 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Bureaukosten 

Onderzoek rapport nieuw beleid 

Divers drukwerk 

Overige kosten 

Af: Nog te besteden uit voorgaande boekjaren 

Totaal kosten voorlichting en publiciteit 

f 22.629,96 

3.139,46 

1.897,88 

f 27.667,30 

25.000,-

(b) 

(c) 

(a + b + c) 

De kosten van de permanente kampagne werden tot en met het 

boekjaar 1983/1984 onder het aktiesekretariaat verantwoord. 

0486079.rh 

f 498.069,19 

2.667,30 

2.295,10 

f 503.031,59 
---------------

f 36.135,65 

15.481,54 

14.288,71 

10.060,35 

7.269,71 

7.442,26 

5-928,68 

6.905,04 

3.773,33 

2.975,-

3.141,60 

9.361,03 

f 122.762,90 

77.499,29 

f 45.263,61 
---------------
f 1.047 .983, 79 
=============== 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Bijlage 4/8 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Sekretariaat buitenland 

Salarissen en sociale lasten 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Socialistische Internationale 

Overige lidmaatschappen 

Huisve~tingskosten 

Bureaukosten 

Kooferenties 

Kostenvergoeding sekretaris 

Diverse kommissies 

Brochures Socialistische Internationale 

Kosten aktie •Battek' 

Af: Ontvangen uit fonds Inter-

nationale Solidariteit 

Ontvangen van Pax Christi 

Diverse ontvangsten 

Telefoonkosten Sau Fuentes 

f 5.400,-

1. 000,-

2.190,82 

f 8.633,20 

8.590,82 

Subsidie Jonge Socialisten inzake internationaal werk over 1984 

Abonnementen 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Diverse kosten 

Rooie Vrouwen 

Salarissen en sociale lasten 

Kosten bestuur 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Kommissiewerk 

- transporteren -

0486079.rh 
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f 

f 

188.234,93 

62.967,46 

78.655,15 

11.918,14 

26.273,92 

11.429,60 

20.563,62 

15.756, ... 

9.319,53 

5.543,28 

42,38 

2.563,50 

1.500,-

3.381,94 

2.019,62 

1.691 '76 

1.616,97 

443.477,80 
=============== 

f 

f 

311.637 '72 

43'. 702,88 

35.520,22 

43.685,30 

7.753,36 

442.299,48 



~~Reyn.deBiaeyenCOaccoumants 

Bijlage 4/9 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Internationaal kontakt 

Nadelig saldo Rooie Vrouwenkongres 

Reservering Rooie Vrouwendag 

Rooie Vrouwenraad 

Regionale dagen 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Reis- en verblijfkosten 

Abonnementen 

Kosten brochures 

Af: Opbrengst brochures 

Diverse kosten 

Kosten blad Rooie Vrouwen 

Af: Opbrengst abonnementen en losse verkoop 

Fonds Internationale Solidariteit 

FDR/FMLN 

Battek-aktie 

Socialistische partij Uruguay 

Pravo Lidu 

Solidarnosc 

Bijdrage juridisch kantoor Uruguay 

Ondersteuning informatiebulletin Nicaraqua 

Projekt Chili 

Zaaigoed Eritrea 

Chili Komitee Nederland 

Diverse bijdragen 

- transporteren -

0486079.rh 

f 

f 

4.932,44 

5.863,65 

43.788,75 

54.817,95 

f 442.299,48 

5.955,43 

39.329,21 

8.700,-

2.273,20 

1.597,40 

10.201,06 

1.932,65 

1.607,28 

931,21 

1.090' 06 

f 514.054,56 

11.029,20 

f 503.025,36 

f 

f 

10.000,-

5.400,-

5.021,05 

5.000,-

3.000,-

1.429,82 

2.000,-

1.765,78 

1.000,-

1.000,-

942,50 

36.559,15 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Bijlage 4/10 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

- transport -

Af: Giften 

Aktiesekretariaat 

Salarissen en sociale lasten 

Kosten dienstweigeraar 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Werkgroep milieu en energie 

Werkgroep ombudswerk: 

- Kosten funktionele werkgroep 

- Ombofoon 

- Kongres 

- WA-verzekering leden werkgroep 

- Diverse kosten 

Af: Gereserveerd in boekjaar 1983/1984 

Werkgroep onderwijs 

Werkgroep volkshuisvesting 

f 

f 

Werkgroep werkgelegenheid en bedrijfsdemokratisering 

Reis- en verblijfkosten 

Materiaal- en machinekosten drukkerij-zetterij 

Diverse kosten 

Kongres en partijraden 

Nadelig saldo kongres (zie bijlage 3/8) 

Partijraadsvergaderingen 

0486079.rh 
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8.264,78 

5.295,67 

5.693,51 

2.772,64 

1.885,79 

23.912,39 

5.000,-

f 36.559, 15 

55,-

f 36.504,15 
==============::. 

f 80.947,96 

21.032,42 

16.951,39 

14.431,05 

2.139,08 

18.912,39 

2.511,06 

4.011,30 

5.408,49 

6.909,08 

4. 701,68 

1.348,-

f 179.303,90 
=============== 

f 113.845,09 

14.289,21 

f 128.134,30 
=============== 



~jRe}'ll,de BlaeyenCoaccounti:lnts 

Bijlage 4/11 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Gewesten en afdelingen 

Afdelingen 

Gewesten 

Aktiviteitenpot afdelingen 

Bijdrage agglomeraties en openbare lichamen 

Steunpunten gewesten 

Spaarfonds afdelingen 

Noord-Brabant West 

Noord-Brabant Oost 

Limburg 

Gewest Flevo in oprichting 

Diverse advertentiekosten 

Af: Gereserveerd uit 1983/1984 f 

Uit gereserveerd bedrag 

Partijraad juni 1985 

(gedeelte) 

Diversen 

26.453,84 

4.901,-

f 

f 

33.126,62 

14.026,13 

20.696,05 

26.975,84 

4.901,-

99.725,64 

31.354,84 

f 933.557,04 

695.728,09 

244.020,13 

16.000,-

289.280,-

342.209,95 

f 2.520.795,21 

68.370,80 

Ongevallenverzekering gewestelijke sekretarissen 906,77 

f 2.590.072,78 

0486079.rh 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Bijlage 4/12 
behorende bij ons rapport 
d.d. 10 februari 1986 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Overige lasten 

Medische keuringen 

Kursussen personeel 

Gratifikaties 

Overige personeelskosten 

Reservering kosten dienstweigeraar ten behoeve van blad 

'Voorwaarts' in 1985/1986 

Nagekomen komputerkosten 

Nagekomen kosten receptie J. den Uyl 

Diverse nagekomen kosten 

Projekt Krisis en Onverdraagzaamheid 

Advertenties 

Subsidies en bijdragen 

Diversen 

0486079.rh 

124 

f 20.673,-

8.730,-

11.027,02 

16.394,14 

10.000,-

14.280,-

4.368,18 

10.473,66 

8.872,50 

6.212,55 

5.112,01 

4.440,99 

f 120.584,05 
=============== 


	PvdA_jv_1984-85_0001.tif
	PvdA_jv_1984-85_0003.tif
	PvdA_jv_1984-85_0005.tif
	PvdA_jv_1984-85_0006.tif
	PvdA_jv_1984-85_0007.tif
	PvdA_jv_1984-85_0008.tif
	PvdA_jv_1984-85_0009.tif
	PvdA_jv_1984-85_0010.tif
	PvdA_jv_1984-85_0011.tif
	PvdA_jv_1984-85_0012.tif
	PvdA_jv_1984-85_0013.tif
	PvdA_jv_1984-85_0014.tif
	PvdA_jv_1984-85_0015.tif
	PvdA_jv_1984-85_0016.tif
	PvdA_jv_1984-85_0017.tif
	PvdA_jv_1984-85_0018.tif
	PvdA_jv_1984-85_0019.tif
	PvdA_jv_1984-85_0020.tif
	PvdA_jv_1984-85_0021.tif
	PvdA_jv_1984-85_0022.tif
	PvdA_jv_1984-85_0023.tif
	PvdA_jv_1984-85_0024.tif
	PvdA_jv_1984-85_0025.tif
	PvdA_jv_1984-85_0026.tif
	PvdA_jv_1984-85_0027.tif
	PvdA_jv_1984-85_0028.tif
	PvdA_jv_1984-85_0029.tif
	PvdA_jv_1984-85_0030.tif
	PvdA_jv_1984-85_0031.tif
	PvdA_jv_1984-85_0032.tif
	PvdA_jv_1984-85_0033.tif
	PvdA_jv_1984-85_0034.tif
	PvdA_jv_1984-85_0035.tif
	PvdA_jv_1984-85_0036.tif
	PvdA_jv_1984-85_0037.tif
	PvdA_jv_1984-85_0038.tif
	PvdA_jv_1984-85_0039.tif
	PvdA_jv_1984-85_0040.tif
	PvdA_jv_1984-85_0041.tif
	PvdA_jv_1984-85_0042.tif
	PvdA_jv_1984-85_0043.tif
	PvdA_jv_1984-85_0044.tif
	PvdA_jv_1984-85_0045.tif
	PvdA_jv_1984-85_0046.tif
	PvdA_jv_1984-85_0047.tif
	PvdA_jv_1984-85_0048.tif
	PvdA_jv_1984-85_0049.tif
	PvdA_jv_1984-85_0050.tif
	PvdA_jv_1984-85_0051.tif
	PvdA_jv_1984-85_0052.tif
	PvdA_jv_1984-85_0053.tif
	PvdA_jv_1984-85_0054.tif
	PvdA_jv_1984-85_0055.tif
	PvdA_jv_1984-85_0056.tif
	PvdA_jv_1984-85_0057.tif
	PvdA_jv_1984-85_0058.tif
	PvdA_jv_1984-85_0059.tif
	PvdA_jv_1984-85_0060.tif
	PvdA_jv_1984-85_0061.tif
	PvdA_jv_1984-85_0062.tif
	PvdA_jv_1984-85_0063.tif
	PvdA_jv_1984-85_0064.tif
	PvdA_jv_1984-85_0065.tif
	PvdA_jv_1984-85_0066.tif
	PvdA_jv_1984-85_0067.tif
	PvdA_jv_1984-85_0068.tif
	PvdA_jv_1984-85_0069.tif
	PvdA_jv_1984-85_0070.tif
	PvdA_jv_1984-85_0071.tif
	PvdA_jv_1984-85_0072.tif
	PvdA_jv_1984-85_0073.tif
	PvdA_jv_1984-85_0074.tif
	PvdA_jv_1984-85_0075.tif
	PvdA_jv_1984-85_0076.tif
	PvdA_jv_1984-85_0077.tif
	PvdA_jv_1984-85_0078.tif
	PvdA_jv_1984-85_0079.tif
	PvdA_jv_1984-85_0080.tif
	PvdA_jv_1984-85_0081.tif
	PvdA_jv_1984-85_0082.tif
	PvdA_jv_1984-85_0083.tif
	PvdA_jv_1984-85_0084.tif
	PvdA_jv_1984-85_0085.tif
	PvdA_jv_1984-85_0086.tif
	PvdA_jv_1984-85_0087.tif
	PvdA_jv_1984-85_0088.tif
	PvdA_jv_1984-85_0089.tif
	PvdA_jv_1984-85_0090.tif
	PvdA_jv_1984-85_0091.tif
	PvdA_jv_1984-85_0092.tif
	PvdA_jv_1984-85_0093.tif
	PvdA_jv_1984-85_0094.tif
	PvdA_jv_1984-85_0095.tif
	PvdA_jv_1984-85_0096.tif
	PvdA_jv_1984-85_0097.tif
	PvdA_jv_1984-85_0098.tif
	PvdA_jv_1984-85_0099.tif
	PvdA_jv_1984-85_0100.tif
	PvdA_jv_1984-85_0101.tif
	PvdA_jv_1984-85_0102.tif
	PvdA_jv_1984-85_0103.tif
	PvdA_jv_1984-85_0104.tif
	PvdA_jv_1984-85_0105.tif
	PvdA_jv_1984-85_0106.tif
	PvdA_jv_1984-85_0107.tif
	PvdA_jv_1984-85_0108.tif
	PvdA_jv_1984-85_0109.tif
	PvdA_jv_1984-85_0110.tif
	PvdA_jv_1984-85_0111.tif
	PvdA_jv_1984-85_0112.tif
	PvdA_jv_1984-85_0113.tif
	PvdA_jv_1984-85_0114.tif
	PvdA_jv_1984-85_0115.tif
	PvdA_jv_1984-85_0116.tif
	PvdA_jv_1984-85_0117.tif
	PvdA_jv_1984-85_0118.tif
	PvdA_jv_1984-85_0119.tif
	PvdA_jv_1984-85_0120.tif
	PvdA_jv_1984-85_0121.tif
	PvdA_jv_1984-85_0122.tif

