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INLEIDING 

Het verslagjaar 1988-1989 blijkt een buitengemeen belangrijk jaar te zijn ge
weest. Zelden heeft de partij meer activiteiten ontwikkeld, moeten ontwikke
len, dan in dit jaar. 
Het begon redelijk rustig. Het partijbestuur werkte aan de formulering van wat 
later de 'Midwinterverklaring' ging heten, maar officieel 'Om de kwaliteit van 
de toekomst'. In dit slotdocument over de discussie over het rapport 'Schuiven
de Panelen' schetste het partijbestuur de contouren van het nieuwe verkiezings
programma. 
Begin januari 1989 informeerde het partijbestuur de partijraadsleden over de 
aanpak van de partijraadsopdracht met betrekking tot de taken en werkwijze 
van de PvdA in de jaren negentig. De bedoeling was de junipartijraad daarom
trent een nader voorstel te doen. 
In februari van dit verslagjaar koos het congres een nieuw partijbestuur. Wim 
van Velzen werd opgevolgd door ondergetekende. Zo kwam een einde aan een 
boeiende en verdienstelijke ambtsperiode van een zeer gewaardeerd secretaris. 
Het Europese verkiezingsprogramma werd vastgesteld en op de partijraad van 
maart werd de kandidatenlijst vastgesteld. Voorbereidingen werden getroffen 
voor de campagne van het Europees Parlement. 
En toen werd het 2 mei. 's Avonds om twaalf uur wisten we dat alles anders 
zou gaan en worden dan we verwacht hadden: het kabinet viel en een hectische 
periode brak aan. Alles en iedereen werd gemobiliseerd. Schema's overhoop 
getrokken en opnieuw gemaakt. De partij zette zich aan een reeks versnelde 
procedures. Kandidatenlijsten en verkiezingsprogrammàs werden opgesteld. 
Amper vakantie opgenomen. Dit alles met de Europese campagne die steeds 
nationaler trekken ging vertonen. Een teleurstellende uitslag: één zetel verlies. 
Augustus brak aan, een geslaagde campagne, enthousiast en met veel inzet ge
voerd, een uitslag die toch ook weer tegenviel: 49 zetels, "een C&A-prijsje" 
zoals Wim Kok het noemde. 
Enerverende weken -de kabinetsformatie- werden afgerond met de installatie 
van het kabinet-Lubbers/Kok. Bevestigd door een congres dat weliswaar bui
ten deze verslagperiode viel, maar als afsluiting niet onvermeld kan blijven. 
Tussen al deze activiteiten door werden door het partijbestuur nog gesprekken 
gevoerd met tal van maatschappelijke organisaties. 
Samenvattend: drie partijraden, drie congressen, twee campagnes, een kabi
netsformatie. Het was me het jaartje wel. Maar mede dank zij deze enorme 
hoeveelheid werk, verricht door de partij en onze medewerkers, zijn we erin 
geslaagd onze politieke positie te versterken. 
Er gloort een nieuw perspectief, een versterking van de rol van de sociaal-de
mocratie, een sterkere positie van de Partij van de Arbeid. 

Alard Beek 
secretaris 
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PARTUBESfUUR 

Samenstelling 
Het congres van 24 en 25 februari 1989 koos een nieuw partijbestuur en nam 
daarmee afscheid van de partijbestuursleden mw. G. Faber, mw. B. Geugjes, H. 
Ouwerkerk, H. Roethof, W.J. van Velzen en mw. T. Witteveen-Hevinga. 
Tussen 25 februari en 30 september 1989 traden er tweè wijzigingen op. Owen 
Venloo bedankte voor het lidmaatschap van de partij en Leo Schoots werd op 
6 september 1989 verkozen tot lid van de Tweede Kamer, waardoor zijn lid
maatschap van het partijbestuur beëindigd diende te worden. Zij wetden opge
volgd door respectievelijk mw. M.C. Meijvogel en mw. G. Tromp. 

Per 30 september 1989 werd het partijbestuur gevormd door: 
mw. H. d'Ancona 
mw. S.Z. Arda 

*) A.H.B. Beek, secretaris 
J.H. v.d. Berg 
W. Bohle, 2e internationaal secretaris 
J.I. Chandoe 

*) mw. B.M. van Dijk, bestuurslid belast met het werk met vrouwelijke leden 
*) mw. A.M.C. Goedmakers, 2e vice-voorzitter 
*) W. Kok, fractievoorzitter Tweede Kamer 

H.A. Kurvers 
mw. M.C. Meijvogel 
mw. T. Netelenbos 
mw. J. van Nieuwenhoven 
W. Peeters, 2e penningmeester 
mw. W.S.M. Plemper-Veltman 

*) J.P. Pronk, 1e vice-voorzitter 
P. Rombouts 

*) mw. M. Sint, voorzitter 
mw. G. Tromp 

*) W.A. Vermeend, penningmeester 
*) J. v.d. Vlist 
*) J.M. Wiersma, internationaal secretaris 

W. v.d. Zandschulp 
P.G.J. Zelissen 

De met *) aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 

Ingevolge artikel 43 lid 1 sub b van de statuten woonde pg. W. Kok de verga
deringen van het dagelijks bestuur met adviserende stem bij. 
Ingevolge artikel42lid 5 subhen i woonden pg. J.Th.J. v.d. Berg als directeur 
van de Wiardi Beekman Stichting en Marcel Hoogland als voorzitter van de 
Jonge Socialisten de vergaderingen van het partijbestuur met adviserende stem 
bij. 
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Verdeling taken (per 30 september 1989) 
Taakgroepen 
I. Macro-economisch beleid: 

Pronk, Sint, Goedmakers, Vermeend, Van Dijk, Hoogland 
11. Sociale zekerheid en werkgelegenheid: 

Van der Zandschulp, Vermeend, Van Nieuwenhoven, Plemper, Peeters 
en. Van Dijk 

lil. Sociaal-cultureel beleid, volksgezondheid en onderwijs: 
Kurvers, Van Nieuwenhoven, Zelissen, Netelenbos, Schoots, Van der 
Vlist, Posthuma, d~cona en Hoogland 

IV. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu: 
Goedmakers, Van der Vlist en Van den Berg 

V. Binnenlands bestuur, justitie en politie: 
Rombouts, Peeters, Kurvers 

VI. Buitenlands bestuur: 
Wiersma, Bohle, Pronk, Arda, Plemper, Posthuma, Zelissen 

VII. Partij-organisatie: 
Beek, Peeters, Van Dijk, Netelenbos 

VIII. Publiciteit en voorlichting: 
Sint, Beek, Van den Berg 

Werkgroepen, neveninstellingen en (advies-)commissies 
Reglementencommissie: Kurvers 
Financiële commissie: Vermeend, Beek 
Rooie Vrouwen: . Kurvers, Plemper 
Jonge Socialisten: Beek, Van Dijk 
Stichting Vormingswerk Partij: Plemper 
Wiardi Beekman Stichting: Van der Zandschulp, Van Nieuwen

Centrum voor Lokaal Bestuur: 
Evert Vermeer Stichting: 
Redactie Voorwaarts: 
Werkgroep Werkgelegenheid 
en Bedrijfsdemocratisering: 
Werkgroep Onderwijs: 
Werkgroep Milieu en Energie: 
Werkgroep Volkshuisvesting: 
Werkgroep Patiënt Centraal: 
Adviesgroep Ouderenbeleid: 
Commissie Etnische Groepen: 
Trefpunt: 

Brede Commissie Buitenland: 
Commissie Ontwikkelingssamen
werking (Zuid/Noord-cie.) 
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hoven, Zelissen 
Rombouts, Plemper 
Arda 
Sint 
Van der Zandschulp, Van den Berg, 
Rombouts 
vacature 
Goedmakers, Van den Berg 
Van der·Vlist 
Postbuma 
Kurvers 
Chandoe, Arda, Rombouts 
Sint, Netelenbos, Van Dijk, Zeiis
sen 
Bohle, Wiersma, Postbuma 
Wiersma, Postbuma 



Stuurgroep Europese Politiek: 
EG-commissie: 
Grote Steden Overleg: 
Commissie Midden- en Kleinbedrijf: 
Commissie Ombudswerk: 
Progressief Overleg: 

European Nuclear Disarmament (END): 
NOVIB: 
Europese Beweging: 

Plemper, Wiersma 
Plemper, Wiersma 
Rombouts 
Van den Berg 
Arda, Chandoe 
Goedmakers, Van Nieuwenhoven, 
Rombouts 
Bohle 
Bohle 
Van den Berg 

Toedeling aan gewesten (per 30 september 1989) 
Gewest: PB-lid: 
Friesland Joop van den Berg 
Groningen Hein Kurvers 
Drenthe Secil Arda 
Overijssel Walter Bohle 
Gelderland Tineke Netelenbos 
F1evoland Johan Chandoe 
Utrecht Willem v.d. Zandschulp 
Noord-Holland-Noord Chrisla Posthuma-de Bruin 
Noord-Holland-Zuid Wobby Plemper 
Zuid-Holland Willem Vermeend 
Zeeland vacature 
Noord-Brabant-Oost Piet Zelissen 
Noord-Brabant-West vacature 
Limburg Willem Peeters 
Amsterdam Jeltje van Nieuweohoven 
Rotterdam Peter Rombouts 
Den Haag Hans van der Vlist 

Gewestelijke toemees 
Ter voorbereiding van de Europese verkiezingen op 15 juni 1989 is in maart 
1989 een ronde langs een aantal gewesten gemaakt. De bedoeling was de partij 
te motiveren voor de Europese campagne en te voorzien van inhoudelijke en 
praktische informatie. Hiervoor werden afdelings- en gewestelijke besturen, 
raads- en statenleden, Eerste- en Tweede-Kamerleden alsmede burgemeesters 
en Commissarissen van de Koningin uitgenodigd. Tevens namen partijbestuur
ders, Europarlementariërs en medewerkers eraan deel. In totaal zijn dertien 
plaatsen in het land bezocht, te weten Lelystad, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, 
Doetinchem, Weert, Hoorn, Leeuwarden, Arnhem, Middelburg, Amsterdam, 
Rijssen en Groningen. 
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SOC~LJAARVERSLAG 

Doel van bet 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 ontplooiing en ontwikkeling van de me

dewerkers, alsmede het streven naar verbetering van de kwaliteit van het 
werk; 

b. het totstandbrengen en behouden van goede samenwerkingsrelaties. 
Ook in de afgelopen verslagperiode is gepoogd zo goed mogelijk gestalte te ge
ven aan deze 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 Dien
stenbond 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 196 werkuren vakantie c.q. vrije 

uren. 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, 

houden het recht op hun volledige salaris over een termijn van één jaar voor
zover 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 verplichte ziekenfondswet vallen, is 
een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Betrokken medewerkers 
dragen 1/3 bij in de daarvoor te betalen premie. 

- Voor medewerkers die ouder zijn dan 25 jaar is een pensioenverzekering af
gesloten 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 Perso
neelsraad ingesteld. 

- De salarissen worden aangepast aan het prijsindexcijfer dat door het CBS 
wordt berekend. 

Wijziging in de CAO 
In deze verslagperiode is er twee maal een prijscompensatie in de salarisschalen 
verwerkt t.w. per 1 januari 1989 1,02% en per 1 juli 1989 1,2%. Verder heb
ben er geen wijzigingen plaatsgevonden. 
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Personeelsverloop 
Lia van Duyn, administratief medewerkster op de afdeling Voorlichting, heeft 
de dienst verlaten. Aan het einde van deze verslagperiode was de vacature nog 
niet vervuld. 
Op de afdeling boekhouding kwam er wegens arbeidsongeschiktheid een eind 
aan het dienstverband met Harry Veen. 
Tine van Wakeren, boekhoudkundig medewerkster, heeft dit boekjaar gebruik 
gemaakt van onze regeling Vrijwillig Vervroegd Pensioen. De vrijgekomen 
functie werd vervuld door Elly Sekeris, die tot dan toe als tijdelijk medewerk
ster op de boekhouding in dienst was. 
Op de afdeling tekstverwerking kwam een eind aan het dienstverband van de 
medewerkster Geertje Voerman. Haar functie werd in verband met de automa
tisering niet meer vervuld. 
Bij de Rooie Vrouwen vertrok de tijdelijk medewerkster Gerjannie van de 
Weg. 

Bij de SVP heeft Joke Gierveld tijdelijk de dienst verlaten, wegens het tijdelijk 
vervullen van het wethouderschap van de gemeente Purmerend. Haar functie 
wordt nu tijdelijk vervuld door de dienstweigeraar Jaap Kronemeyer. 
De vormingsconsulente Hil Costerveld is al geruime tijd arbeidsongeschikt. 
Haar functie wordt tijdelijk waargenomen door Anne Geerdink. 

Bij de EVS vertrok Maartje van Putten naar het Europees Parlement. Aan het 
einde van deze verslagperiode was de vrijgekomen functie van vormingsconsu
lente nog niet vervuld. 
De dienstweigeraars Ad Manders en Rob Peschier kregen groot verlof. Zij wer
den opgevolgd door Marcel Berk en Frank Jan Borst. 

Bij de CLB vertrok wetenschappelijk medewerkster Marja Kroef. Haar functie 
wordt overgenomen door Hans Wansink. 

Bij de JS werd dienstweigeraar John van Dijk te werk gesteld. 

Reorganisatie afdeling administratie 
In de loop van het boekjaar kwam wegens arbeidsongeschiktheid een einde aan 
het dienstverband met Harry Veen, tot dan hoofd van de afdeling Administra
tie. Door herschikking van taken, wijziging in de organisatiestructuur en toe
passing van verdere automatisering kon de ontstane vacature intern worden 
vervuld. 
De administratie werd opgedeeld in een afdeling Financiële administratie en 
een afdeling Ledenadministratie, terwijl een aantal taken van de administratie 
werd overgenomen door de afdeling Personeel en Organisatie. 
Bert Vahl, tot dan plaatsvervangend hoofd van de administratie, werd be
noemd tot hoofd van de Financiële administratie en Wouter Wolterbeek, daar
voor coördinator van de ledenadministratie werd hoofd van de afdeling Leden
administratie. 
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Conflicten 
In deze verslagperiode ontstond er op de afdeling Tekstverwerking een conflict. 
Dit conflict spitste zich toe op een meningsverschil tussen een medewerkster en 
het hoofd van de afdeling. Op grond hiervan besloot de werkgever de werk
neemster op staande voet te ontslaan. De arbitragecommissie, die op verzoek 
van de werkneemster werd ingesteld (art. 22 uit de CAO), kwam tot de con
clusie dat een ontslag op staande voet niet terecht was. De commissie was wel 
van mening dat de werksfeer dermate verstoord was, dat verdergaande samen
werking onmogelijk was. Zij besloot derhalve akkoord te gaan met een ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een schadevergoeding 
aan de betrokken medewerkster. 

Ovenicht overwerk kalenderjaar 1989 
Partij 

Totaal Overuren Uitbetaalde Uitbetaald 
afdeling aantal in vrije overuren bedrag 

overuren tijd 

P&O 167 167 -,-
Boekhoud. 257 257 -,-
Ledenadm. 213 213 -,-
Secretarie 633 315 318 12.729,-
Tekstverw. 262 216 46 734,-
Techn.d. 415 65 350 11.736,-
Huisdr. 397 260 137 4.972,-
Graf.coörd. -,-
Huish.d. 38 38 -,-
Voorl. 293 202 91 2.718,-
Voorwaarts ' Medew. best. 1035 569 466 18.953,-
Medew.RV 165 165 -,-

Totaal: 3875 2467 140 51.842,-

Neveninstellingen 

WBS/CLB 38 38 
EVS -,-
SVP 264 174 90 3.731,-
JS -,-

Totaal: 302 212 90 3.731,-
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Het aantal gewerkte overuren steeg in 1989 ten opzichte van 1988 van 2338 
naar 4177. 
Van 4177 overuren werden er 2679 in vrije tijd gecompenseerd en 1498 uur 
werden uitbetaald. In 1988 bedroegen deze aantallen respectievelijk 1866 en 
472. In geld uitgedrukt betekent dit, dat in 1989 f 55.573,- overwerk werd uit
betaald, tegen f 27.052,- in het jaar daarvoor. Het aant8:1 gewerkte overuren 
was in 1989 ten opzichte van 1988 hoger, doordat er in 1989 twee verkiezingen 
hebben plaatsgevonden. 

Ziekteverzuim 1989 
Partij 

aant.ziektedagen %van het 
aant. werkd. 

P&O 50 3,8 
Boekhouding 66 6,3 
Ledenadm. 204 15,6 
Secretarie 169 13,-
Tekstverwerking 43 4,4 
Technische dienst 
Huishoudelijke d. 
Grafisch coörd. 8 3,1 
Huisdrukkerij 86 8,2 
Voorlichting 187 14,3 
Voorwaarts 
Medew. bestuur 152 6,5 
Medew. RV 158 18,2 

Totaal: 1123 8,6 

Opmerking: 
- Het hoge percentage op de afdeling Ledenadministatie, op de afdeling Secre

tarie en bij de Rooie Vrouwen is het gevolg van een langdurige arbeidsonge
schiktheid van één van de medewerkers op die afdelingen; 

- Op de afdeling voorlichting komen 142 ziektedagen voort uit een zwanger
schaps/bevallingsverlof. 
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Neveninstellingen 

WBS/CLB 
EVS 
SVP 
JS 

Totaal: 

Opmerking: 

aant.ziektedagen 

430 
204 

81 
14 

729 

%van het 
aant. werkd. 

11,-
18,1 
5,8 
1,8 

10,1 

- Bij de WBS komen 90 ziektedagen voort uit een zwangerschaps/bevallings
verlof. Verder is een medewerker langdurig arbeidsongeschikt; 

- Het hoge percentage bij de EVS is het gevolg van een landurige arbeidsonge
schiktheid van een van de medewerkers. 

Buitengewoon verlof 

I. v.m. ziekte huisgenoot 
I.v.m. overlijden verwanten 
I.v.m. bevalling echtgen. 
I. v.m. huwelijksjubileum 
I.v.m. verhuizing 
I.v.m. studieverlof 

Personalia 

1986/87 1987/88 
1 2,5 

1 
6 15 

13 13,5 

1988/89 
2 
1 
5 
2 
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Bij het afsluiten van de verslagperiode waren de diverse personeelscommissies 
als volgt samengesteld: 

Personeelsraad 
Inez Abell (secretaris) 
Gregor Niessen (voorzitter) 
HenkStijl 
Gina Siegel 

Bestuur Bedrijfsledengroep Dienstenbond FNV 
Bemard Hollebrand (voorzitter /lid onderhandelingsdelegatie) 
Victor J ammers (secretaris/lid onderhandelingsdelegatie) 
Aart vanDam 
DokeMenger 
Pamela Terlien 
Siebrand Wiedijk 
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Commissie Functieclassificatie 
Betnard Hollebrand 
Willy Monnikendam 
Leo van Lierop 

Werkgroep Financiën 
Bemard Hollebrand 
Jan Smid 
Rob van Esseveld 
Siebrand Wiedijk 

Sociaal Fonds 
Margot Gunderman (secretaris) 
Willem Harlaar (penningmeester) 
Gina Siegel 

Bestuur Stichting Vrijwillig Vervroegd Pensioen 
Margot Gunderman (voorzitter) 
Leo van Lierop (secretaris) 
Bert Vahl 
Riet van de Zedde 

Overzicht personeelssterkte per 30 september 1989 

Partij 

Afdeling 

Pers. en org. 
Boekhouding 
Ledenadm. 
Secretarie 
Tekstverwerking 
Techn. dienst 
Huish. dienst 
Graf. coörd. 
Huisdrukkerij 
Voorlichting 
Voorwaarts 
Medew. bestuur 
Medew. Rooie Vr. 

Totaal30-9-89: 
Totaal 30-9-88": 

Fullt. 

1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 

21 
22 

Partt. 

4 
1 
4 
5 
2 

2 
2 
5 
3 

28 
31 

Tot. Tot. FT 

5 3,8 
4 4-

' 5 4,5 
5 3,9 
3 2,4 
1 1-

' 1 1-
' 1 1-
' 4 4-
' 5 4,8 

3 2,3 
9 6,9 
3 2,2 

49 41,8 
53 45 
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De 49 vaste medewerkers van de partij zijn verder nog op te splits&m in: 
28 vrouwen, waarvan 21 part-time en 7 full-time; 
21 mannen, waarvan 7 part-time en 14 full-time. 

Neveninstellingen 

Instelling Fullt. Partt. Tot. 

WBS/CLB 8 5 13 
SVP 5 1 6 
EVS 4 4 
JS 3 3 
Totaal 30-9-89: 13 13 26 
Totaal 30-9-88: 13 13 26 

Tot. FT 

11,3 
5,5 
2,7 
2,3 

21,8 
21,7 

Het totaal aantal vaste medewerkers bij de neveninstellingen is 26~,\waarvan: 
14 vrouwen, 7 full-time en 7 part-time 
12 mannen, 6 full-time en 6 part-time. 

Samenstelling partijbureau op 30 september 1989 

Medewerkers bestuur 
bestuursassistente 
med. bestuursass./ ass. v.d.secr. 
assistente van de voorzitter 
assistente van de secretaris 
assistent van de secretaris 
assistente van de intem.secretaris 

beleidsmedewerker 

dienstweigeraar 

Voorlichting 
hoofd voorlichting 
coördinator voorlichting 
medewerkster tbv prod. en proj. 
medewerkster pubHeksvoorlichting 
medew. perm. campagne en actie 

Voorwaarts 
hoofdredacteur 
redactrice 
redactieassistente 

16 

Margot Gunderman 
Marjo Weterings 
Tiny Lindeman 
Jenny van Ringen1 

Rob van Esseveld 
Gina SiegeJI 
Riet v.d. Zedde1 

Rene Cuperus1 

Aart van Dam 1 

Rene van Heli 

Peter Kramer 
Annelies Kolk 
Jopie Rikkelman1 

Inez Abe!Jl 
Victor Jammers 

Oebele de Jong 
Tjarda Harmsma 1 

Doke Menger1 



Rooie-Vrouwenbureau 
coördinator 
medewerkster 
beleidsmedewerkster 
projectmedewerkster 

Service-apparaat 
beheerder 
secr. medew. personeelsbeh. 

personeelsfunctionaris 
financ. beleidsmed. 
hoofd boekhouding 
salarisadm/boekh. medew. 
medew.boekh./kassier 
medew.boekh. 
hoofd ledenadministratie 
coördinator ledenadministratie 
medewerkers ledenadministratie 

technisch medewerker 
grafisch coördinator 
hoofd huisdrukkerij 
medewerkers huisdrukkerij 

hoofd tekstverwerking 
medewerkers tekstverwerking 

hoofd secretarie 
medewerkers secretarie 

telefoniste/ receptioniste 

conciërge/kantinebeheerder 

Jonge Socialisten 
bureaucoördinator 
bureaumedewerkster 
scholingsmedewerker 
dienstweigeraar 

Stichting Vormingswerk 
coördinator 
vormingswerker I plv. coördinator 

Sera Kooyman 1 

Inez Pluijlaar1 

Marka Spit1 

Diana Vermeulen 

Piet Knollema 
Hennie Hollebrand1 

Lida v.d. Voorst1 

Leo van Lierop1 

Willem Harlaar1 

Bert VahP 
Ingrid Landegent 
Jan Smid 
Elly Sekeris 
Wouter Wolterbeek 
lda Meijer1 

Tamira Agsteribbe1 

Leonie de Lange1 

Saskia v.d. Ben1 

Johan Smitz 
Rinus v.d. Meulen 
Henk Brinkman 
HenkStijl 
Richard Vries 
Frans Wouters 
Maaike Rittershaus 
Coby Admiraal1 

Maria Dijkman 1 

Willy Monnikendam 1 

Denys Segond von Banchet1 

Jan van Hensbergen1 

Peggy Fofana 1 

Pamela Terlien 1 

Eddy van Schagen 

Walter Hoogbierostra 1 

Loes Tuinder1 

Eelko van den Boogaard 1 

John van Dijk 

Frans Becker 
Bemard Hollebrand 
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vormingswerksters 
secretariaatsmedewerkster 
administratief medewerkster 
tijdelijk medewerkster 
dienstweigeraar 

Wiardi Beekman Stichting 
directeur 
secretaresses 

wetenschappelijk medewerkers 

medewerksters bibliotheek 

Centrum voor Lokaal Bestuur 
wetenschappelijk medewerkers 

secretaresse 

Evert Vermeer Stichting 
coördinator 
welzijnswerker 
alg. veldwerkster 
vormingswerksters 
dienstweigemars 

1 = part-timer 
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Hil Oosterveld 
Tineke Schrander 
Anja Seite1 

Anne Geerdink1 

Jaap Kronemeyer 

Joop v.d. Berg 
Vera van Lingen 
Ria Nijholt 
Paul de Beer1 

Pieter van DrieP 
An Buitzing 
Paul Kalma 
Paul Scheffer 
Riet de Lange1 

Line Vijlbrief1 

Anton Schuurman 
Karen van Elk1 

Lies Vellekoop1 

Hans Wansink1 

Erika Versteeg 

Wout Nijland 1 

Siebmnd Wiedijk1 

Marinke Ros1 

Barbam Swart1 

Arend J. Alberts 
Marcel Berk 
Frank Jan Borst 



LEDENADMINISTRATIE 

Overzicht ledenverloop boekjaar 1988/1989 

Gewest 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 8162 391 538 -4 8011 - 151 -1,9% 
Groningen 6692 421 471 -76 6566 - 126 -1,9% 
Drenthe 5421 288 363 + 57 5403 - 18 -0,3% 
Overijssel 6572 423 484 -27 6484 -88 -1,3% 
Gelderland 10016 687 759 + 10 9954 -62 -0,6% 
Flevoland 1239 93 145 +45 1232 -7 -0,6% 
Utrecht 6111 387 531 + 241 6208 +97 +1,6% 
Noord-Holland-Noord 6884 375 597 +21 6683 -201 -2,9% 
Noord-Holland-Zuid 5769 339 479 +34 5663 - 106 -1,8% 
Zuid-Holland 14820 666 103 - 150 14304 -516 -3,5% 
Zeeland 2428 165 177 +6 2422 -6 -0,2% 
Noord-Brabant-West 3088 231 294 + 15 3040 -48 -1,6% 
Noord-Brabant-Oost 3780 425 340 -7 3858 +78 +2,1% 
Limburg 3545 533 428 +7 3657 + 112 +3,2% 
Amsterdam 6502 648 685 -79 6386 - 116 -1,8% 
Rotterdam 3589 254 350 -5 3488 - 101 -2,8% 
DenHaag 3065 196 337 -26 2898 - 167 -5,4% 
Algemene leden 158 21 28 +20 171 + 13 +8,2% 
Adres tijdelijk onbekend 160 3 37 -82 44 - 116 -72,5% 

TOTAAL 98001 6546 8075 0 96472 -1529 -1,6% 

1. Ledenstand per 01-10-1988 5. Ledenstand per 30-09-1989 
2. Ingeschreven nieuwe leden 6. Winst 
3. Afgevoerde leden 7. Winst in procenten 
4. Verhuiswinst 
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Overzicht ledenverloop per kwartaal boekjaar 1988/1989 

Gewest 01-10-1988 01-01-1989 01-04-1989 01-07-1989 30-09-1989 

Friesland 8162 8064 8008 8002 8011 
Groningen. 6692 6620 6580 6569 6566 
Drenthe 5421 5347 5358 5378 5403 
Overijssel 6572 6482 6458 6476 6484 
Gelderland 10016 9940 9886 9943 9954 
Flevoland 1239 1214 1235 1223 1232 
Utrecht 6111 6043 6218 6223 6208 
Noord-Holland-Noord 6884 6786 6717 6700 6683 
Noord-Holland-Zuid 5769 5668 5649 5670 5663 
Zuid-Holland 14820 14567 14292 14338 14304 
Zeeland 2428 2404 2392 2407 2422 
Noord-Brabant-West 3088 3059 3047 3055 3040 
Noord-Brabant-Oost 3780 3757 3761 3836 3858 
ümburg 3545 3528 3554 3595 3657 
Amsterdam 6502 6422 6356 6382 6386 
Rotterdam 3589 3519 3474 3475 3488 
DenHaag 3065 2996 2949 2959 2898 
Algemene leden 158 158 158 159 171 
Adres tijdelijk onbekend 160 148 40 43 44 

TOTAAL 98001 96722 96132 96433 96472 
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

Beroepscommissie 
De beroepscommissie zoals die in 1987 gekozen werd door het congres, bestaat 
nog steeds uit A.J. Cnoop Koopmans, S. Patijn en I. Samkalden. In het ver
slagjaar heeft de commissie geen werkzaamheden behoèven te verrichten. 

Commissie Etnische Groepen (CEG) 
Leden van de stuurgroep 
Thanasis Apostolou (voorzitter), Sabri Bagci, Flip Buurmeijer, Keith Carlo, 
Ahmet Daskapan (v.a. 16 mei 1989), Ineke van Dijk (v.a. 1 september 1989), 
Kris Kanhai (v.a. 16 februari 1989), Jim Lopulalan, Irene Sandel (tot 1 septem
ber 1989), Gino Scalzo (v.a. 1 februari 1989), Henk Smeets en Owen Venloo 
(16 februari-1 september 1989). 
Vanuit het partijbureau werd ondersteuning verleend door Victor Jammersen 
René van Heli. 

Inhoud 
1. Doelstelling van de Commissie Etnische Groepen 
2. Taken van de commissie 
3. Structuur van de Commissie Etnische Groepen 
4. Taken van de stuurgroep 
5. Activiteiten van de stuurgroep najaar 1988 - december 1989 
6. Bijeenkomsten van de commissie 
7. Vertegenwoordigingen 

Doelstelling van de Commissie Etnische Groepen 
De Commissie Etnische Groepen stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen 
die ertoe moeten leiden dat meer mensen uit etnische groepen actief worden in 
de partij, dat meer mensen lid worden van de PvdA, dat meer mensen uit etni
sche groepen bij verkiezingen op verkiesbare plaatsen terecht komen en dat de 
PvdA in haar programma rekening houdt met de etnische groepen in Neder
land. 

Taken van de commissie 
De Commissie Etnische Groepen heeft drie taken: 
1. Discussieplatform voor de vraagstukken met betrekking tot etnische groe

pen; 
2. Adviesgroep voor PvdA-beleid op lokaal en regionaal niveau; 
3. Coördinatiepunt voor lokale en regionale werkgroepen etnische groepen. 

Structuur en samenstelling van de commissie etnische groepen 
Om deze taken goed te kunnen vervullen, is de samenstelling van de Commis
sie Etnische Groepen (CEG) gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: 
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1. Regionale spreiding 
2. Spreiding over de etnische groepen 
3. Vertegenwoordiging van Tweede-Kamerfractie en partijbestuur. 
Op de commissievergadering van 13 oktober 1988 heeft de commissie besloten 
haar structuur te wijzigen. Deze structuurwijziging beoogt de relatie tussen de 
CEG en de gewesten en memorandumgemeenten te versterken. Een uitvloeisel 
daarvan is dat de leden van de CEG niet meer zoals voorheen op persoonlijke 
titel worden benoemd, maar worden voorgedragen door de besturen van ge
westen en afdelingen, in samenspraak met regionale CEG's. De commissie 
streeft daarbij naar één contactpersoon per gewest of memorandumgemeente. 
In de commissie is afgesproken dat deze voordracht als bindend wordt be
schouwd. Er wordt gestreefd naar een spreiding over de etnische groepen. 
Daarnaast bestaat de commissie uit vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, 
het partijbestuur, de Rooie Vrouwen en de Jonge Socialisten. 
Met het oog op de continuïteit is in 1988 besloten dat de zittende leden hun 
plaats nog een jaar behouden. Op de commissievergadering van 7 december 
1989 zullen de nieuwe leden voor een periode van twee jaar benoemd worden. 
De Commissie Etnische Groepen vergadert ongeveer vier maal per jaar. Om 
de twee jaar vraagt de commissie aan de gewesten en de afdelingen in de me
morandumgemeenten of zij wijzigingen willen aanbrengen in de vertegenwoor
diging. 
De Commissie Etnische Groepen kiest om de twee jaar een stuurgroep. Tevens 
stelt zij jaarlijks een werkplan vast waarin de bovengenoemde taken worden 
uitgewerkt. De CEG bespreekt ook het werkplan van de stuurgroep. 

Taken van de stuurgroep 
De taken van de stuurgroep zijn: 
1. Volgen van de politieke actualiteit en het lange-termijn-beleid, waarover zij 

Tweede-Kamerfractie en partijbestuur adviseert; 
2. Voorbereiden van de vergaderingen van de Commissie Etnische Groepen, 

waaronder ook het opstellen van een concept-werkplan voor de Commissie 
Etnische Groepen. De stuurgroep informeert de Commissie Etnische Groe
pen regelmatig over haar activiteiten; 

3. Organiseren van conferenties en andere landelijke activiteiten; 
4. Vaststellen van een werkplan, waarin ook de activiteiten van het secreta

riaat van de commissie en het coördinatiepunt etnische groepen op het par
tijbureau worden opgenomen. Daartoe behoren ook de scholings- en vor
mingsactiviteiten. 

De stuurgroep bestaat uit ongeveer 10 tot 14 deskundigen die maandelijks bij
een komen. Er moeten in de stuurgroep deskundigen zijn voor de volgende be
leidsterreinen: binnenlandse zaken, WVC, sociale zaken en werkgelegenheid, 
justitie, emancipatie, onderwijs, volkshuisvesting. 
De voorzitter van de Commissie Etnische Groepen is tevens voorzitter van de 
stuurgroep. De leden van de stuurgroep worden om de twee jaar gekozen. 
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Activiteiten stuurgroep 
Inleiding 
De afgelopen periode stond in het teken van vier verkiezingen: partijbestuur, 
Europees Parlement, Tweede Kamer en de gemeenteraad. Een belangrijk mo
ment om vorm te geven aan een van onze doelstellingen: meer mensen uit etni
sche groepen op verkiesbare plaatsen. Daarnaast liep ook nog onze interne be
noemingsprocedure voor de commissie. De taken van stuurgroep en commissie 
zijn in oktober 1988 duidelijker afgebakend dan voorheen, in het begin van 
1989 is het aantalleden van de stuurgroep uitgebreid en is een opzet gemaakt 
voor een werkplan voor 1989. Bij het opstellen van ons werkplan gingen we er
van uit dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1990 zouden plaatsvin
den; toen het kabinet-Lubbers 11 in mei 1989 demissionair werd hadden we 
een gelukkige aanleiding om ons werkplan aan te passen. 
Het demissionair worden van het kabinet heeft ook gevolgen gehad voor de 
werkwijze van de stuurgroep. Eén van de belangrijke taken van de stuurgroep 
is het volgen van de politieke actualiteit en het lange-termijn-beleid, waarover 
zij de Tweede Kamer adviseert. Toen het kabinet demissionair werd is de be
handeling van alle enigszins controversiële zaken uitgesteld. Met andere woor
den: nog voordat de stuurgroep aan het adviseren toekwam was het kabinet ge
vallen. Dit is één van de redenen waarom de afgesproken taakverdeling in de 
stuurgroep over relevante beleidsterreinen nog te weinig tot concrete resultaten 
heeft geleid. Er is een aantal belangrijke momenten geweest waarop de stuur
groep tot actie is overgegaan; zo valt te denken aan gesprekken met onder an
deren Joho Lilipaly over het OETC, voorbesprekingen met Margo Vliegenthart 
over jongerenbeleid, het WRR-rapport en het akkoord van Schengen met 
Maarten van Traa. Op die momenten heeft de CEG invloed uitgeoefend op het 
beleid. 
Maar over het geheel genomen heeft de stuurgroep haar adviserende taak 
(kwalitatief) onvoldoende waargemaakt. Hiervoor is een aantal redenen te ge
ven: 
- de noodzakelijke uitbreiding van de stuurgroep kreeg pas in maart 1989 zijn 

beslag (Daskapan, Kanhai, Scalzo, Venloo); 
- gekoppeld aan een relatief groot absenteïsme was er in feite sprake van een 

onderbezetting tot maart, waardoor een onevenredig groot aantal werkzaam-
heden ten laste kwam van de voorzitter; · 

- onvoldoende continuïteit: tussentijds zijn Irene Sandel en Owen Venloo uit 
de stuurgroep gegaan. 

De opmerking over het absenteïsme slaat op het effect op de kwaliteit van de 
werkzaamheden van de stuurgroep, uiteraard niet op de vraag welke (goede) 
redenen hieraan ten grondslag lagen. 

Contacten met partijbestuur 
In contacten met het partijbestuur bleek dat onze ideeën vaak op instemming 
konden rekenen. Een goed voorbeeld is de notitie Etnische groepen en de ge
meenteraadsverkiezingen; de daarin gedane aanbevelingen zijn overgenomen. 
Recentelijk hebben we contact opgenomen met het partijbestuur over de stand-
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puntbepaling van afdelingen ten aanzien van OETC, die plaatselijkKmogal eens 
afwijkt van de landelijke lijn. 

Contacten met de fractie 
De agenda van de Tweede Kamer wordt vaak nogal ad-hoc vastgesteld; dit 
maakt het systematisch volgen van de Kameragenda niet gemakkelijk. Er was 
voor de commissie geen vast aanspreekpunt, waardoor wij niet stelselmatig op 
de hoogte werden gehouden van de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. 

Contacten met regionale groepen 
Het is een goed teken dat in de afgelopen periode het aantal vertegenwoordig
de gewesten en afdelingen in de CEG is uitgebreid. We hebben meer malen te
lefonisch contact gehad met secretarissen van niet-vertegenwoordigde gewesten 
en afdelingen. Het blijkt in sommige gewesten en afdelingen nog steeds moei
lijk mensen bereid te vinden zich in te zetten voor de commissie. Uit mondelin
ge rapportage op de commissievergadering kwam een wisselend beeld naar vo
ren: bij voorbeeld actieve groepen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht, Twente en Noord-Brabant-Oost. 

Verkiezingen 
Er zijn het afgelopen jaar drie verkiezingen geweest, de voorbereidingen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen zijn volop in gang. Steeds is het uitgangspunt 
van de stuurgroep geweest zich in te zetten voor het vergroten van het aantal 
mensen uit etnische groepen op verkiesbare plaatsen, zonder daarbij voor indi
viduen aparte acties/lobbys te ondernemen. Het is duidelijk dat individuele ac
ties om mensen op een verkiesbare plaats te krijgen belangrijk zijn en ook vaak 
effectief. De plaats waar dat moet gebeuren is echter de afdelingsvergadering of 
de gewestelijke vergadering. Daar kunnen lokale of regionale werkgroepen et
nische groepen hun invloed uitoefenen. 
De stuurgroep heeft in verschillende gesprekken met het partijbestuur bena
drukt dat het aantal mensen uit etnische groepen op politieke functies moet 
worden vergroot op basis van evenredigheid. In die gesprekken bleek dat er op 
dit punt overeenstemming is tussen partijbestuur en CEG. Het partijbestuur is 
niet bereid over te gaan tot een vorm van quotering, of de invoering van een 
variant op de 25%-norm voor vrouwen. 
De stuurgroep is niet op voorhand voor een uniforme norm, wel acht zij het 
van groot belang dat in de profielschets een richtlijn wordt opgenomen, met als 
doel het vergroten van kandidaten uit etnische groepen. 

a. Partijbestuur 
De CEG heeft via pamfletten op het congres en gesprekken met gewestelijk af
gevaardigden erop aangedrongen opnieuw drie leden uit etnische groepen te 
kiezen. Het is verheugend en tekenend voor de stemming in de partij dat de 
drie zittende leden (Arda, Chandoe, Venloo) opnieuw werden gekozen. 
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b. Europese verkiezingen 
De activiteiten hiervoor hebben zich beperkt tot inhoudelijke zaken zoals de 
bespreking en reactie op bet manifest van socialistische partijen. 

c. Tweede Kamer 
Er is door de commissie een aantal amendementen voor bet verkiezingspro
gramma opgesteld die door een groot aantal afdelingen zijn overgenomen en 
ingediend. Alle leden van de CEG en geïnteresseerden hebben een schriftelijke 
oproep gekregen etnische kandidaten te noemen voor de ontwerp-kandidaten
lijst van de Tweede Kamer. Op dit moment zijn er in de fractie twee leden 
(Apostolou, Lilipaly) uit de etnische groepen. Joyce Overdijk is aanbevolen 
door de onafhankelijke commissie en staat in Noord-Holland-Zuid relatief 
boog op de lijst. 

d. Gemeenteraad 
Op grond van gesprekken met zittende raadsleden heeft de stuurgroep een no
titie opgesteld die is besproken en vastgesteld in de commissievergadering van 
14 april1989. Vervolgens is deze notitie aangeboden aan het partijbestuur, die 
de daarin gedane beleidsaanbevelingen heeft overgenomen en deze in een brief 
beeft aanbevolen aan de afdelingen. Daarnaast zijn de volgende activiteiten on
dernomen: 
1. Brief van Alard Beek namens bet partijbestuur, waarin de afdelingen wor

den opgeroepen migranten op verkiesbare plaatsen te zetten. 
2. Brief aan de grote verzendlijst van de CEG, waarin de leden van de CEG I 

belangstellenden worden opgeroepen namen te noemen voor de gemeente
raden. In de brief is vermeld dat vanaf januari 1990 de SVP een leergang 
Gemeenteraadspolitiek en kadercursussen in bet voorjaar organiseert. Te
vens vooraankondiging bijeenkomst 18 november 1989. 

3. Enquête onder zittende raadsleden over ervaringen, continuering raadslid
maatschap, evt. behoefte aan scholing. Met telefonische follow-up. 

4. Inventarisatie aspirant etnische raadsleden: afdelings- en gewestelijk secre
tarissen bellen; wat is bet vooruitzicht, boeveel zullen zich kandideren. 

5. Bijeenkomst voor (aankomende) raadsleden op 18 november 1989. Doel: 
informatie-uitwisseling, onderlinge contacten, leren van elkaars ervaringen 
in gemeenteraad. 

6. Leergang Gemeenteraadspolitiek en kadercursus voor etnische groepen; 
wordt georganiseerd in overleg met de SVP. 

Ambtelijke ondersteuning 
Een punt van zorg blijft de structurele ondersteuning van de commissie door 
bet partijbureau. In de situatie tot 1 oktober 1989, was er een medewerker 
(Victor Jammers) die in principe voor twintig uur een taak bad voor bet werk 
ten behoeve van etnische groepen. Daarnaast leverde een dienstweigeraar (Re
né van Hell) administratieve/ organisatorische ondersteuning aan de commissie. 
In de huidige situatie zijn de twintig uur van Victor Jamroers overgegaan naar 
René van Hell. In meer gesprekken met het partijbestuur heeft de stuurgroep 
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erop aangedrongen dat de ondersteuning moest worden gegarandeerd en be
langrijker, dat een vaste medewerker hiermee moet worden belast. De onder
steuning voor de commissie is tot de gemeenteraadsverkiezingen geregeld. 
Daarna zit René van Hells dienstperiode erop en dan zal een vaste kracht de 
werkzaambeden moeten overnemen. 

Voorbereiding commissievergadering/landelijke activiteiten: 
De commissie zelf beperkt zich tot het aangeven van hoofdlijnen van beleid. In 
dat kader past het organiseren van studiedagen over het minderhedenbeleid. In 
het werkplan voor 1989 waren drie commissievergaderingen en een conferentie 
opgenomen, met als thema's respectievelijk: etnische groepen en gemeente
raadsverkiezingen, inspraak, het WRR-rapport, en jongerenbeleid. In plaats 
van inspraak is een commissievergadering gewijd aan de Tweede-Kamerverkie
zingen en in plaats van jongerenbeleid is een studiedag voor (aankomende) 
raadsleden georganiseerd. In samenwerking met de adviescommissie Onderwijs 
is een studiebijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de nota Kleur Be
kennen - over intercultureel onderwijs. 

Bijeenkomsten van de commissie 
De commissie is op de volgende data bijeengekomen en heeft de volgende the
ma's besproken: 
13 oktober 1988 
16 februari 1989 

13 april 1989 
8juni1989 

OETC en structuurwijziging 
Werkplan 1989, gewestelijke activiteiten, verkiezingspro
gramma 1990, verkiezing pb-leden. 
Etnische groepen en gemeenteraadsverkiezingen. 
Amendementen opgesteld voor het verkiezingsprogram-
ma. 

21 september 1989 WRR-rapport- inzet van de CEG. 

Landelijke bijeenkomsten 
26 november 1988 Conferentie Minderhedenbeleid in de jaren '90 
11 maart 1989 Studiebijeenkomst i.s.m. de adviescommissie onderwijs 

n.a.v. de discussienota Kleur Bekennen, over intercultu
reel onderwijs. · 

18 november 1989 Dag voor (aankomende) raadsleden uit etnische groepen. 
26 november 1989 Deelname aan de Brassadé 

Vertegenwoordigingen 
Vertegenwoordigde gewesten 
Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland-Zuid, Zuid-Hol
land, Zeeland, Noord-Brabant-Oost, Noord-Brabant-West, Umburg, Amster
dam, Rotterdam en Den Haag. 

Niet-vertegenwoordigde gewesten 
Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland-Noord. 
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Memorandumgemeenten 
Vertegenwoordigde gemeenten 
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Den Haag, 
Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Spijkenisse. 

Niet-vertegenwoordigde gemeenten 
Almelo, Deventer, Groningen, Utrecht, Zaandam. 

Toelichting: 
In de afgelopen periode zijn de volgende gewesten en gemeenten voor het eerst 
in de CEG vertegenwoordigd: 
Flevoland, Noord-Brabant-West, Limburg, Alkmaar, Arnhem, Leiden, Nijme
gen. 

Financiële commissie 
Aan het begin van de verslagperiode bestond de door de partijraad gekozen fi
nanciële commissie uit de volgende leden: AP Ranner (voorzitter), J.B. An
driessen (vice-voorzitter), J. Brok, mw. H. Snijders-Borst, mw. L. Steneker, 
mw. M. Vonk, en J. de Vries. 
De leden Snijders-Borst en Steneker traden tijdens de junipartijraad af en wer
den opgevolgd door mw. M. Koopman-Krijt en P. Knollema. 
Namens de partij namen aan de vergaderingen van de commissie deel: W.J. 
van Velzen tot het februaricongres, daarna A Beek (secretaris), W.A Ver
meend (penningmeester), P.J. Knollema (beheerder), en W. Harlaar (financieel 
beleidsmedewerker/commissie-secretaris). De leden van de personeelscommis
sie Werkgroep Financiën hadden toegang tot de vergaderingen van de finan
ciëele commissie. De financiële commissie kwam in deze verslagperiode vijf 
maal bijeen. 
Het begrotingsjaar 1987/1988 werd met een negatief resultaat afgesloten. Naar 
aanleiding van het accountantsrapport over dat boekjaar en de management
letter van de accountant werd door de accountant aandacht gevraagd voor het 
doel en de hoogte van de voorziening Bijzondere verplichtingen personeel. 
Eveneens werd door de accountant gewezen op de structurering van het cam
pagnefonds. Uit dit fonds worden verkiezingen gefinancierd, alsmede jaarlijkse 
bestedingen zoals ledenwerving, ledenblad e.d. Overschrijdingen op laatstge
noemde uitgaven zullen tot gevolg hebben dat het stukje van de verkiezingsre
servering wordt 'opgegeten' zonder dat dit in de staat van baten en lasten van 
de partij tot uitdrukking komt. Beide punten waren eveneens onderwerp van 
bespreking bij behandeling van de partijbegroting op de junipartijraad van 
1989. 
Mede naar aanleiding van het accountantsrapport is, op initiatief van de finan
ciële commissie, uitgebreid gesproken over de wijze van verslaglegging. Als ge
volg van deze discussie is aan de accountant gevraagd voortaan de grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling te formuleren. 
Zoals gebruikelijk is de financiële commissie sterk betrokken geweest bij de be
grotingsopstelling 1989 I 1990. Deze begroting is de tweede begroting die on-
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derdeel uitmaakt van het beleid, zoals dat in de nota Meerjarenperspectief 
1988/1992 is geschetst. In het advies aan de junipartijraad van 1989 heeft de 
financiële commissie erop gewezen, dat door de ongunstige ontwikkeling van 
het ledental maximale flexibiliteit in de begroting nodig is. Hetgeen betekent, 
dat door reorganisatie vrijvallende middelen niet zonder meer in de personele 
sfeer vastgélegd moeten worden. Voorts heeft de commissie aandacht gevraagd 
voor het campagnefonds en de voorziening Bijzondere verplichtingen perso
neel. De financiële commissie is van mening dat het campagnefonds opgesplitst 
moet worden in middelen ten behoeve van de verkiezingscampagne en overige. 
Waarbij eventuele tekorten van overige niet ten koste mogen gaan van de ver
kiezingscampagne. Ten aanzien van de voorziening Bijzondere verplichtingen 
personeel heeft de commissie onderzoek gevraagd naar de wenselijke hoogte 
van de voorziening. Tijdens de partijraad is de penningmeester akkoord gegaan 
met opsplitsing van het campagnefonds en is er onderzoek toegezegd naar de 
hoogte van de voorziening Bijzondere verplichtingen personeel. 
Voor het overige kon de commissie instemmen met de begroting. 
Andere onderwerpen die in de financiële commissie aan de orde zijn geweest 
zijn reorganisatie drukkerij/tekstverwerking, de begrotingen van de Europese 
verkiezingen, waarbij akkoord is gegaan met een garantie van f 100.000,- als 
eventuele partijbijdrage, en de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen en de 
vermogens positie van de gewesten. Ten aanzien van het laatste punt kan nog 
opgemerkt worden dat aan het einde van het verslagjaar een aanvang werd ge
maakt met een onderzoek naar de totstandkoming van de vermogens en het 
verloop daarvan. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal bekeken 
worden in hoeverre de afdelingen hierbij betrokken moeten worden. 

Commissie Midden- en Kleinbedrijf 
Weliswaar betreft deze commissie in naam een partijcommissie, maar deze 
commissie functioneert voornamelijk als adviescommissie van de Tweede-Ka
merfractie. Sinds Jan Schaefer eerste woordvoerder is voor het midden- en 
kleinbedrijf treedt hij ook op als voorzitter van de partijcommissie midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Het secretariaat wordt gevoerd door Boudewijn Bruil, me
dewerker economische zaken en MKB bij de Tweede-Kamerfractie, terwijl de 
administratieve ondersteuning geleverd wordt door Stella Spiro, fractiemede
werkster. 

Het verslagjaar was een bijzonder jaar. Omdat in het voorjaar van 1989 het ka
binet-Lubbers 11 ten val kwam, werden lopende zaken min of meer afgebroken 
en was er vanuit de adviesfunctie die de commissie vervult geen noodzaak om 
vanaf dat moment nog bijeen te komen. De commissie kwam daarom slechts 
drie maal bijeen. . 
In november 1988 vergaderde de commissie over de inbreng van de woord
voerder voor de begroting MKB. Het bleek dat veel van de zaken die aan de 
orde kwamen door de uitvoerige behandeling van de nota 'Ruim Baan' voor · 
ondernemen al waren uitgediept 
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In januari 1989 heeft de commissie zich gebogen over een scala van onderwer
pen waaraan notities ten grondslag lagen. Zo werd onder andere aandacht be
steed aan de noodzaak tot herziening van de faillissementswet, met name de 
kwestie van de levenslange veroordeling die door het faillissement wordt uitge
sproken. Als een kleine startende ondernemer mislukt, krijgt die in ons systeem 
geen herkansing. Dat leidt tot verstarring van onze economie. 
Het initiatief van de commissie samen met de NCOV-Vrouwenraad om te ko
men tot een bedrijfsverzorgingsdienst is aan de orde gesteld. Voorts vond er 
discussie plaats over de herziening van de vestigingswet. 
Er was een vergadering gepland op 16 mei 1989 waarin de nota 'Werk in goe
de banen' aan de orde zou komen. Deze vergadering is afgeblazen vanwege de 
val van het kabinet. In de rest van de periode is de commissie niet meer bijeen 
geweest. 
Twee leden hebben de commissie verlaten in verband met verandering van 
werkterrein. Een nieuw lid is toegetreden. 

Adviescommissie Milieu en Energie 
In het dagelijks bestuur van de commissie hadden in de verslagperiode de vol
gende mensen zitting: 
Peter Visser (voorzitter), Annemarie Goedmakers, Fred Baerselman, Gerard 
Peet, Ruud de Bruyne, Lourens Burgers en Frans Nauta. De ambtelijke onder
steuning vanuit het partijbureau werd geleverd door René van Heli 

De adviescommissie Milieu en Energie kwam in de verslagperiode vijf maal 
bijeen. In deze bijeenkomsten werden de volgende onderwerpen besproken: 
kernenergie, mestoverschotten en mestverwerking, het rapport 'Zorgen voor 
morgen', het fractie-rapport 'Honderd over groen', het Nationaal Milieubeleids
Plan en de PvdA-inzet voor de kabinetsformatie. Op grond van de laatste bij
eenkomst is een advies opgesteld voor de kabinets(in)formateurs. 
Tevens is de adviescommissie betrokken geweest bij de inhoudelijke voorberei
dingen van een tweedaagse milieuconferentie in Havelte. 
De adviescommissie heeft rond de voorbereidingen voor het opstellen van de 
verkiezingsprogramma's voor Europa en de Tweede Kamer adviezen opgesteld. 
Zowel voor het Europese verkiezingsprogramma als voor het verkiezingspro
gramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen zijn amendementen opgesteld, 
die door een groot aantal afdelingen zijn overgenomen. 
In de verslagperiode verschenen twee nummers van het blad Milieu Actueel, 
waarin onder andere aandacht werd besteed aan landbouwoverschotten, mest
overschotten en verwerking, het agrarisch congres van de Anne Vondeling 
Stichting, mobiliteitsbeheersing, een reactie op de landbouwbegroting en het 
rapport 'Honderd over groen'. 
Een subwerkgroep, de werkgroep Ecologie en ontwikkeling, probeert de poli
tieke aandacht te versterken voor de ecologische en sociale aspecten van groot
schalige ontwikkelingsprogramma's. In de bijeenkomsten van de werkgroep zijn 
de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de relatie tussen milieu en 
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schuldenproblematiek, tropisch houtgebruik in gemeenten, export vmn water
bouwkundige expertise, ACP en Lomé IV. 

Werkgroep. Ombudswerk 

Inleiding 
De werkgroep Ombudswerk kijkt met tevredenheid terug op haar werkzaam
heden tijdens de hier te bespreken periode. Belangrijk is, dat het zelfbewustzijn 
van de werkgroep werd gesterkt door het rapport Bewogen Beweging, welke 
het partijbestuur in juni 1988 uitbracht. Het daarin onderstreepte belang van 
het ombudswerk galmt nog na in het ombudswerk. Duidelijk is dat de behoefte 
aan een ondubbelzinnige erkenning van het ombudswerk groot is. 
De werkgroep presenteerde zich in een breed scala aan, soms gedurfde, activi
teiten. Zo werd in oktober 1988 een ambitieus en geslaagd congres gehouden 
over de (inkomens-)positie van ouderen. Daarnaast werd bij voorbeeld het op
bouwwerk, het realiseren van gewestelijke werkgroepen, krachtig ter hand ge
nomen. 
Onzekerheid werd daarentegen veroorzaakt door de financiële situatie waarin 
de werkgroep verkeerde. Mede door bovengenoemde activiteiten kwam het 
budget van de werkgroep in de loop van het verslagjaar in de knel: de ter be
schikking gestelde middelen bleken niet toereikend. 

In dit verslag zullen bovenstaande en overige werkzaamheden van de werk
groep Ombudswerk beschreven worden. Daaraan voorafgaand wordt in de pa
ragraaf Algemeen kort stilgestaan bij samenstelling, bijeenkomsten en algeme
ne doelstellingen van de werkgroep. 

Algemeen 
Het zwaartepunt van het ombudswerk ligt bij de ombudsteams in de afdelin
gen. Overeenkomstig de organisatie van de rest van de partij vormen de afde
lingen de basis van alle activiteiten. Ten behoeve van de landelijke coördinatie 
is er een werkgroep Ombudswerk ingesteld. Ondersteuning vindt plaats door 
middel van een grote verscheidenheid aan activiteiten. Jaarlijks wordt daartoe 
door de werkgroep een werkplan opgesteld. 
Aan het einde van het verslagjaar, 30 september 1989, telde het PvdA-om
budswerk ongeveer 155 teams. In dit aantal hebben zich in het desbetreffende 
jaar weinig schommelingen voorgedaan. Alhoewel de groei van het aantal om
budsteams (waarvan in de voorafgaande jaren sprake was) tot stilstand is geko
men, mogen we ons verheugen over de levensvatbaarheid en continuïteit van 
bestaande teams. 
De werkgroep komt in de regel elke zes of zeven weken bij elkaar. Om ver
schillende redenen (veel afmeldingen, weinig agendapunten) is hiervan in het 
verslagjaar enigszins afgeweken. Uiteindelijk heeft de werkgroep in het verslag· 
jaar een vijftal keren vergaderd: november, januari, februari, juni, september. 
In de personele samenstelling van de werkgroep hebben zich enkele wijzigingen 
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voorgedaan. Guus Maat en Willen Rutten hebben om persoonlijke redenen af
scheid genomen van de werkgroep; nieuw zijn Aart van Letten van Rossen en 
Jan Venema. Zodoende bestaat de werkgroep op 30 september 1989 uit de 
volgende leden: 
Peter Gemmeke (secretaris/penningmeester), Hans Kosmeijer, Jo Koks-Bou
wens, Aart van Letten van Rossen, Thea Schuurman, Jan Venema, Merlijn van 
den Wittenboer (voorzitter) en Ale Zichtema. 
Daarnaast nemen deel aan de werkgroep Secil Arda, afgevaardigde van partij
bestuur, en René Drost, dienstweigeraar die werkzaam is als uitvoerend secre
taris. Hier moet opgemerkt worden, dat de voorgenomen hernieuwde partici
patie van een partijbestuurslid als winst wordt beschouwd. 

Ombofoon 
Een van de belangrijkste ondersteunende activiteiten van de werkgroep is het 
uitbrengen van de Ombofoon, het informatie- en contactorgaan voor ombuds
medewerkers en belangstellenden. De inhoud van dit blad kan worden samen
gevat onder drie noemers: informatie over nieuwe wetgeving, met name op het 
terrein van sociale zekerheid; berichten over en voor het ombudswerk binnen 
de partij (interne communicatie); persberichten die ombudsteams aan de plaat
selijke pers kunnen aanbieden. 
Het aantal ambofoon-geabonneerden bedroeg op 30 september 1989 onge
veer 830 (een toename van 30 ten opzichte van 1 oktober 1988). Dit aantal 
bestond uit ongeveer 615 ombudsmedewerkers en 215 belangstellenden. 
De Ombofoon is in het te behandelen verslagjaar verschenen in de maanden 
oktober, januari en april/mei. We kunnen constateren, dat het streefaantal van 
5 Ombofoons per jaar niet gehaald is. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken 
aangewezen worden. In de eerste plaats was er de val van het CDA/VVD
kabinet. Hierdoor is een aantal controversiële wetswijzigingen in laatste instan
tie niet doorgegaan. Als gevolg daarvan moesten ambofoonartikelen over deze 
kwestie ingetrokken worden. Daarnaast kampte de werkgroep met een begro
tingstekort (zie paragraaf Financiën). Dit dwong tot snoeien in uitgaven aan, 
onder andere, de Ombofoon. 

Vormingsweekeinden 
In de maanden maart en april organiseerde de werkgroep een tweetal vor
mingsweekeinden. Doel van dergelijke, jaarlijks terugkerende, bijeenkomsten is 
tweeërlei. Ten eerste moeten we ombudswerkers de gelegenheid bieden kennis 
te nemen van de verschillende ombudspraktijken en te discussiëren over de ve
le aspecten van het ombudswerk. Ten tweede bevatten de weekeinden elk jaar 
een informatief gedeelte, met in 1989 als thema Arbeidsongeschiktheid. 
De vormingsweekeinden bestrijken drie dagdelen: vrijdagavond, zaterdagmor
gen en -middag. Ze werden in 1989 bezocht door in totaal 46 mensen. 

Opbouwwerk 
Het opbouwwerk van de werkgroep heeft als doel de oprichting van gewestelij
ke werkgroepen ombudswerk. Gebleken is, dat in gewesten waar het ombuds-
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werk ook op gewestelijk niveau actief is, bestaande ombudteams meer onder
steuning krijgen en nieuwe teams eerder opgericht worden. 
Een gewest waar de gewestelijke werkgroep voorbeeldig werk verricht is Zuid
Holland. Over het reilen en zeilen van de gewestelijke werkgroep in Overijssel 
is minder bekend. De indruk bestaat dat men ook hier volwaardig functioneert. 
In Limburg staat de gewestelijke werkgroep, na een periode van zelfstandig 
functioneren, op non-actief; hier kampt men met personele tekorten. In Fries
land is op initiatief van het gewestelijk bestuur opnieuw een gewestelijke werk
groep ombudswerk opgericht. 
De contacten tussen werkgroep en het gewestelijk bestuur van Gelderland heb
ben nog niet geleid tot de oprichting van een gewestelijke werkgroep. Wel is in 
Gelderland een 'voortrekker' aangewezen en staat het gewestelijk ombudswerk 
op de agenda. In Groningen heeft de werkgroep een tweede gewestelijke bij
eenkomst belegd. De belangstelling hiervoor stelde teleur, gezien de verwach
tingen naar aanleiding van de eerste bijeenkomst. Dit was reden om de interes
se voor en de behoefte aan een gewestelijke werkgroep in Groningen door 
middel van een enquête te peilen. (Deze enquête is in oktober 1989 uitge
voerd; de resultaten wezen op een smalle basis voor gewestelijk ombudswerk in 
Groningen.) 
Met het gewest Noord-Holland-Noord zijn de eerste contacten gelegd. Dit 
heeft geresulteerd in het aanwijzen van een 'voortrekker' uit het ombudswerk 
en een contactpersoon uit het gewestelijk bestuur. 

Hetcongres 
Op 29 oktober 1988 organiseerde de werkgroep Ombudswerk een congres met 
als thema De inkomenspositie van ouderen: Voor dit thema is gekozen vanwe
ge de verslechterde inkomenssituatie van ouderen. Sprekers waren onder ande
ren Elske ter Veld, Wim Kok en de heer Rengelink (van de Adviesgroep Ou
derenbeleid). Congresvoorzitster was Annemarie Grewel. 
Het congres mag in veel opzichten een succes genoemd worden. In de eerste 
plaats vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst. Deze was zodanig, 
dat er een aanmeldingsstop moest worden ingesteld. Uiteindelijk bezochten on
geveer 170 mensen de bijeenkomst. 
In de tweede plaats was het congres in inhoudelijk opzicht geslaagd. In ver
schillende bewoordingen onderkenden sprekers de verslechterde inkomenssi
tuatie van ouderen en de noodzaak hierin verbetering te brengen. Daartoe wer
den verschillende voornemens en (direct) bruikbare suggesties geuit. 
Ten slotte is niet onbelangrijk dat de positie van het ombudswerk door het con
gres werd versterkt. Zo onderstreepten meer sprekers het belang van het om
budswerk. Daarnaast heeft het congres de beeldvorming over het ombudswerk 
gunstig beïnvloed. Het heeft duidelijk gemaakt dat het ombudswerk niet alleen 
aan de zijlijn, maar ook in het centrum van het partijgebeuren functioneert. Po
litici, partijgenoten en kiezers werden geconfronteerd met signalen die het om
budswerk opvangt. 
Het congres was voor de werkgroep aanleiding zich te beraden op vervolgacti
viteiten voor ouderen. Dit heeft geleid tot verschillende voornemens, waarvan 
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er één in dit verslagjaar (in concept) vorm heeft gekregen: een huis-aan-huis 
folder voor ouderen. Met behulp van deze folder worden ouderen gewezen op 
rechten, voorzieningen en het PvdA-ombudswerk. 
Besloten is om met een grotere regelmaat congressen of themabijeenkomsten te 
organiseren. Zodoende heeft in oktober 1989 een reeks van drie regionale bij
eenkomsten plaatsgevonden met als thema de belastingherziening 'Oort'. Om
dat hier het accent lag op scholing is gekozen voor drie kleinere in plaats van 
één grote bijeenkomst. De organisatie hiervan heeft in het (hier te behandelen) 
verslagjaar een groot beslag gelegd op de werkgroep. 

Financiën 
Eind 1988 werd een fikse overschrijding van de activiteitenbegroting van de 
werkgroep voorzien. Aan deze overschrijding lagen verschillende legitieme re
denen ten grondslag. 
In overleg met de secretaris en de penningmeester van de partij, Alard Beek 
respectievelijk Willem Vermeend, werd naar een oplossing gezocht. Overigens 
was al in een eerder stadium het budget van de werkgroep voor 1989/1990 
verhoogd. De extra inkomsten zullen echter volledig besteed worden aan de 
duurder geworden dienstweigeraar die werkzaam is voor de werkgroep. 
Een oplossing voor tekorten op de activiteitenbegroting werd gevonden in een 
ten dele gewijzigde financiering van werkgroepactiviteiten. Naast financiering 
van vaste activiteiten uit eigen middelen (subsidie) zal de werkgroep voor an
dere activiteiten een beroep doen op middelen van het partijbestuur. Deze laat
ste activiteiten zullen projectmatig (van geval tot geval) gefinancierd worden. 
Het budget van de werkgroep wordt dus niet structureel verhoogd ten behoeve 
van haar activiteiten. De werkgroep is van mening dat hier wel naar gestreefd 
moet worden. Met andere woorden: werkgroepactiviteiten moeten in de toe
komst volledig gebudgetteerd worden op naam van de werkgroep. De project
matige financiering van een aantal activiteiten ziet men als een tijdelijke rege
ling. 

Diversen 
Tot de taken van de werkgroep behoorden verder het bevoorraden van om
budsteams met materialen als briefpapier, enveloppen en affiches. 
Daarnaast deden ombudsteams meermalen een beroep op ondersteuning van 
het secretariaat naar aanleiding van concrete ombudskwesties. De werkgroep 
fungeerde hier als vraagbaak. 

Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europees Parlement 
Tijdens dit verslagjaar bestond de commissie uit de partijgenoten A.L. ter Beek 
(voorzitter), A.J. Cnoop Koopmans, W. Etty, mw. S. v.d. Gaast-Bakker Schut, 
A. van der Hek, S.L. Mansholt, A.P. Oele, mw. C. van Rest-Nieuwkerk, mw. 
S.J. Stuiveling, M. van Traa (vice-voorzitter) en namens het partijbestuur inter
nationaal secretaris J.M. Wiersma. Ambtelijke ondersteuning werd verleend 
door B.J. van den Boomen en B. de Ruiter. 
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Zoals in bet vorige verslag werd gemeld verscheen eind oktober 1988 het door 
de onafhankelijke commissie opgestelde advies over de meest gewenste samen
stelling van de Eurofractie. Dit advies werd gepubliceerd in de Ledenkrant van 
november 1988, gelijktijdig met de mededeling van bet partijbestuur, dat leden 
namen en adressen van mogelijke kandidaten konden noemen. 
In totaal werden er 138 namen genoemd, waarvan 7 5 personen zich bereid ver
klaarden een kandidatuur te aanvaarden. De commissie heeft hen uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek in de eerste week van januari 1989. De commissie 
heeft vervolgens op basis van deze gesprekken een ontwerp-kandidatenlijst van 
40 kandidaten en een alfabetische lijst van niet-geplaatsten opgesteld en zond 
deze, vergezeld van een toelichting, half februari 1989 naar de leden van de 
partijraad en de overige partijorganen. Op 11 maart 1989 vond de partijraads
vergadering plaats die de definitieve kandidatenlijst vaststelde. De ontwerplijst 
werd daarin verdedigd bij monde van de voorzitter van de onafhankelijke com
missie. Met deze vaststelling kwam een einde aan de werkzaamheden van de 
onafhankelijke commissie. 

Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer 
De commissie onderging qua samenstelling in het verslagjaar één wijziging: de 
q.q. deelnemende partijsecretaris Wim van Velzen werd vervangen door Alard 
Beek. De overige leden waren mw. A. Grewel, mw. S. Langedijk-de Jong 
(voorzitter), C. Poppe, mw. A. Salomons, mw. P. Schröder en mw. M. Smeets
Janssen. Ambtelijke ondersteuning werd verleend door A.R van Esseveld. 

Het tempo waarin de werkzaamheden van de commissie dienden te worden 
verrichten was afgestemd op de reguliere Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
1990. In een ontspannen sfeer vonden er vanaf november 1988 gesprekken 
met mogelijke kandidaten plaats. In oktober 1988 was er nog een overleg met 
de gewestelijke delegaties over de voortgang en over het advies meest gewenste 
samenstelling van de Tweede-Kamerfractie. 
Begin mei 1989 werd een en ander plotseling versneld vanwege de val van het 
kabinet-Lubbers 11. Daardoor diende de commissie haar werkzaamheden vóór 
15 juli 1989 te hebbeo afgerond. Op die datum namelijk werden de kandida
tenlijsten in de gewesten vastgesteld. In een bijeenkomst op 27 mei 1989 werd 
de advieslijst van de commissie aan de delegaties van de gewesten voorgelegd 
en besproken. Vervolgens presenteerde de commissie het advies meest gewen
ste samenstelling aan de partijraad van 24 juni 1989. Na het partijcongres van 
6 en 7 juli 1989 werden de formele werkzaamheden voor die periode afgeslo
ten en kon worden begonnen met de evaluatie en de plannen voor de volgende 
termijn. 

Werkgroep Onderwijs r, 

In het dagelijks bestuur van de werkgroep hadden in de verslagperiode de vol:. 
geode mensen zitting: Fred van Witsen (voorzitter), Gert Geitenbeek, Roos 
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Praning, Berend Prenger, Ed Schüssler en Leo Schoots. 
De ambtelijke ondersteuning vanuit het partijbureau werd verzorgd door René 
van Heli. 

De werkgroep Onderwijs heeft in de verslagperiode vier landelijke bijeenkom
sten georganiseerd. 

In samenwerking met de Commissie Etnische Groepen is een bijeenkomst 
georganiseerd naar aanleiding van de door de werkgroep gepubliceerde nota 
Kleur bekennen - intercultureel onderwijs. Naar aanleiding van deze bijeen
komst is de nota aangepast en aangeboden aan het partijbestuur. 
De werkgroep heeft in samenwerking met leden van de Tweede-Kamerfractie 
adviezenopgesteld over het beroepsonderwijs en de invoering van de basisvor
ming. Bij het advies over de basisvorming heeft de werkgroep zich gebaseerd 
op eerdere publikaties over dit onderwerp. In maart en mei zijn naar aanleiding 
van deze onderwerpen discussiebijeenkomsten georganiseerd. 
Namens Nederland heeft de werkgroep twee vertegenwoordigers in de organi
satie van socialistische onderwijsinstanties (een onderdeel van de Socialistische 
Internationale), waarvan Berend Prenger voorzitter is. 
In juni is een wethoudersoverleg georganiseerd over de fusie-operatie SVM en 
de inhoudelijke en organisatorische aspecten van de basisvorming en het be
roepsonderwijs. 

Adviesgroep Ouderenbeleid 

Samenstelling 
De adviesgroep bestond in de verslagperiode uit 19 personen. Er is in dezelfde 
periode één van de leden vertrokken. De leden komen uit de volgende provin
cies: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Er zitten twee leden uit de Tweede-Kamerfractie en een lid uit het partijbe
stuur in de groep. 
Voorzitter is J.T. Vellenga. 
Secretaris is J.C. Moolekamp. 

Vergaderingen 
De adviesgroep is in de verslagperiode zeven maal bijeen geweest te Amers
foort. 

Behandelde onderwerpen/zaken 
a. Seniorenraden 
b. Nieuwe leden van de groep 
c. Positie, taken en werkwijze adviesgroep 
d. Rapport Raad Ouderenbeleid 
e. Ouderenbeleid met betrekking tot: 
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- Europese verkiezingen 
- Gemeenteraadsverkiezingen 

f. Gewestelijke bijeenkomst Zuid-Holland (Rotterdam) over ouderembeleid 
g. Overheidsrapport Grenzen aan de zorg 
h. Landelijk verkiezingsprogramma 
i. Nota Heerma aan de Tweede Kamer 
j. Voortbestaan blad Leeftijd 
k. Financiën adviesgroep 
l. Verslag landelijke bijeenkomst Ombudswerk over ouderenbeleid 
m. Gewestelijke dag Friesland over ouderenbeleid 
n. Mogelijke bijeenkomsten met kader en andere geïnteresseerden over oude

renbeleid via CLB Amsterdam. 

Activiteiten 
a. Correspondentie, gesprekken met partijbestuur en notities over positie, ta

ken en werkwijze adviesgroep 
b. Correspondentie en discussie over landelijke bijeenkomst Ombudswerk met 

betrekking tot ouderenbeleid 
c. Centrum Lokaal Bestuur heeft in samenwerking met de adviesgroep een 

brochure samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen, getiteld 'Een 
goede raad bij het ouderenbeleid' 

d. Mededelingen uit de Tweede-Kamerfractie over voor de adviesgroep van 
belangzijnde punten 

e. Tekst voor de desbetreffende commissie over voor de adviesgroep relevante 
punten voor het landelijk verkiezingsprogramma 

f. Correspondentie met COSBO over seniorenraden 
g. Correspondentie en discussie over een memorandum van COSBO met be

trekking tot de landelijke verkiezingen. Brieven aan COSBO en partijbe
stuur. 

Administratie 
We hebben prima hulp gehad van René van Heli, partijbureau Amsterdam. 

Slot 
De adviesgroep is in deze periode doorgegaan om samen met het partijbestuur 
duidelijkheid te krijgen over taken en functioneren van de adviesgroep. Het 
kost veel tijd om deze duidelijkheid te krijgen. De adviesgroep vindt een en an
der te lang duren. Wij hopen, dat in de volgende verslagperiode de zo noodza
kelijke duidelijkheid er zal komen. 

Ac-hoc commissie Plattelandsbeleid 
De ad-hoc commissie Plattelandsproblematiek is in 1989 zes maal bijeen geko
men. Hoewel de wenselijkheid van het voortbestaan van de commissie een 
aantal malen ter discussie is gesteld -het gaat hier uiteindelijk om een ad-hoc 
commissie waarvan de resultaten te lang op zich laten wachten- is een besluit 
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over opheffing vooralsnog niet gevallen. De grootste problemen die de voort
gang van de werkzaamheden van de commissie emstig bemoeilijkt hebben wa
ren de volgende: 
- een heldere afbakening van het onderwerp; 
- het verkrijgen van inzicht in de zeer sterk uiteenlopende aandachtsgebieden 

binnen het onderwerp; 
- het inventariseren van de reeds bestaande partijopvattingen over de verschil

lende deelaspecten van het onderwerp (landbouw, natuurbeleid, regionaal 
beleid, verkeer en vervoer, kleine kernen, milieu, infrastructuur, e.d.); 

- het komen tot een standpuntbepaling (de aanwezige kennis in de commissie 
spoort niet met de breedte van het onderwerp, regelmatig moest en moet ex
pertise van buiten de commissie gezocht worden). 

Een praktisch probleem betrof het gegeven, dat een relatief groot aantal com
missieleden persoonlijk sterk betrokken was bij de twee verkiezingscampagnes 
die in 1989 gevoerd moesten worden, hetgeen hun inzetbaarheid voor het werk 
van de commissie onder druk zette. Niettegenstaande genoemde problemen is 
de commissie thans weer voortvarend aan het werk. Wel is duidelijk, dat de 
commissie in de loop van dit jaar aan het partijbestuur moet kunnen rapporte
ren, dan wel het partijbestuur moet verzoeken haar op te heffen. 
Het secretariaat van de ad-hoc commissie wordt gevoerd door Jan van Zijl. 

Reglementencommissie 
Door het vertrek van partijsecretaris W.J. van Velzen ondervond de reglemen
tencommissie een wijziging in haar samenstelling. De nieuwe partijsecretaris 
A.H.B. Beek ging deel uitmaken van de commissie, zodat deze per 30 septem
ber 1989 als volgt was samengesteld: A.H.B. Beek, mw. M.S. Gunderman, B. 
Kandel, H. Kurvers, J.J. Rietveld, mw. W. Swildens en mw. I. Vorrink. 

De commissie kwam in deze samenstelling één maal bijeen. Tijdens deze verga
dering is gesproken over de wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk regle
ment en de amendementen daarop, zoals die aan de partijraad van 24 juni 
1989 zijn voorgelegd. Voorts vormde artikel 12 van de statuten (de gelijke ver
tegenwoordiging van vrouwen en mannen) onderwerp van discussie. Daarbij 
herbevestigde de commissie haar eerdere zienswijze, die mede heeft geleid tot 
de toelichting van het partijbestuur d.d. 20 mei 1988 inzake artikel 12. Ten 
slotte adviseerde de commissie het partijbestuur bij de interpretatie van regle
menten en statuten betreffende de aanvang van het partijlidmaatschap. 

Trefpunt voor Levensovertuiging in de PvdA 
Het bestuur van Trefpunt wordt gevormd door: H. de Lange, voorzitter; B. Ba
rends, secretaris; A. den Broeder, K. v.d. Bruggen, L Hagenaar, M. Hardon, 
mw. E. Herfkens, mw. I. v.d. Heuvel, P. van Hoof, A. Lascaris, J. Plasman, W. 
de Pree, J. van Putten, C.J. de Ronde, E. Schillebeeckx, mw. M. Sint, mw. S. 
Strikwerda-van Klinken, R. Tielman, J. Wijbrandi, J. van Workum en P. Zelis-
sen, leden. 37 



Het Trefpunt adviseert het partijbestuur op het brede vlak van ethische en le
vensbeschouwelijke aspecten. De commissie is samengesteld uit PvdA-leden 
die ook een functie bekleden in kerken of Humanistisch Verband. 
Hoogtepunt van dit jaar was het congres over armoede, dat samen met het par
tijbestuur is georganiseerd. Er waren 300 deelnemers. Het had een katalyseren
de functie in de Nederlandse politiek. Armoede werd erkend, zelfs door het 
CDA. 
Daarnaast een inleiding van prof. dr. P. Thoenes (HV). Een discussie over eu
thanasie, het voorstellen van een conferentie over ouderen en vele andere za
ken. 
Ook is Trefpunt een belangrijk uitwisselpunt voor nieuws uit kerken en HV. 
Vanuit het ideeëngoed van Bewogen Beweging heeft het partijbestuur zich in
tensief bezig gehouden met het zogeheten Conciliair Proces. Dat is een bewust
wordingsproces in alle kerken rond de themàs gerechtigheid, vrede en heelheid 
van de schepping. Het Trefpunt bemiddeld formeel en informeel in zulke ont
moetingen. 

Graag wil het Trefpunt melding maken van de inspirerende en belangstellende 
houding van Matjanne Sint. Er was sprake van echte belangstelling. Dat stimu
leerde Trefpunt zeker. 

Werkgroep Volksgezondheid 
Voor het eerst treft u in deze bundel een verslag aan van de partijwerkgroep 
Volksgezondheid. De partijwerkgroep is officieel ingesteld in mei 1989 als ver
volg op de actualisering van de adviesgroepenstructuur rond het partijbestuur. 
Hiermee is een reeds lang bestaande wens van de Stichting Werkgroep Patiënt 
Centraal vervuld. Patiënt Centraal was reeds in 1980 opgericht met als doel het 
stimuleren van discussies over de volksgezondheid binnen de Partij van de Ar
beid. 

Al jaren organiseerde de uit rond de 16 leden bestaande werkgroep studie- en 
scholingsdagen, veelal gericht op lokale bestuurders en andere geïnteresseerden 
in overleg met leden van de kamerfractie. 
Voor de bekendmaking van deze bijeenkomsten maakt de werkgroep steeds 
gebruik van een eigen adressenbestand dat ongeveer 250 adressen omvat. 
Naast de voorbereidingsvergaderingen heeft de werkgroep in de verslagperiode 
de volgende activiteiten ontplooid: 
- 10 september 1988 een grote bijeenkomst, plusminus 200 aanwezigen, onder 

het motto Uw zorg, onze zorg. Dit was een bijeenkomst die georganiseerd 
was in het kader van de strategie richting het maatschappelijk middenveld. 
Gericht uitgenodigd waren behalve geïnteresseerde partijgenoten mensen die 
werkzaam zijn in de gezondheidszorg en dan vooral verpleeg- en verzorgen
den. 

- 5 november 1988 de jaarlijkse studiedag met als thema de rijksbegroting. Dit 
maal gaven eerst deskundigen uit het veld hun visie op onderdelen van de 
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begroting waarna kamerleden konden reageren en er ruimte was voor discus
sie. 

- 18 maart 1989 vond een studiedag plaats over de (on)mogelijkheden van het 
voeren van gezondheidsbeleid door de lokale overheden. Na een inleiding 
van een wethouder uit een grote stad en een raadslid is aan de hand van een 
aantal casus gewerkt aan de praktische beleidsmogelijkheden. Als afronding 
werden de resultaten plenair gepresenteerd en de verschillen besproken. 

- Tijdens het rumoer en de acties van de verpleegkundigen heeft de partij
werkgroep een gesprek gehad met de partijvoorzitter over de gevolgde en te 
volgen lijn van de partij in deze kwestie. 

- 17 juni 1989 is een studiedag gewijd aan het advies-conceptprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen en een vergelijking gemaakt van de verkie
zingsprogramma's voor de Tweede-Kamer. 

Een tweetal activiteiten van de werkgroep is nog niet afgerond. Ten eerste de 
produktie van een videoband, welke gebruikt kan worden voor discussies en 
scholing in de afdelingen. Deze video wordt geproduceerd in samenwerking 
met de SVP en het CLB. 
Ten tweede wordt gewerkt aan een advies aan het partijbestuur aangaande de 
vormgeving van het gezondheidsbeleid op lokaal niveau. 

Een algemeen probleem dat ook door de advieswerkgroep Volksgezondheid is 
geconstateerd, is dat er voor de uitvoering van de middenveldstrategie en de 
ondersteuning van de werkgroepen eigenlijk geen reëel budget is. Goede 
ideeën komen daarom vaak niet, of sterk verlaat, van de grond. 
Met de vorming van het kabinet-Lubbers/Kok heeft de werkgroep haar werk
wijze geactualiseerd. De voorbereidende bijeenkomsten zullen in de toekomst 
meer strategisch van aard worden. 
Het komend jaar zullen lacunes in de aanwezige kennis binnen de werkgroep 
worden opgevuld door nieuwe mensen en ligt het in de bedoeling wederom een 
grote bijeenkomst te houden in het kader van de strategie richting het maat
schappelijk middenveld. 

Werkgroep Volkshuisvesting 
In de verslagperiode bestond het dagelijks bestuur van de werkgroep uit: Chris 
van der Schoot, André Thomsen en Tineke Netelenbos. Ondersteuning vanuit 
het partijbureau werd verzorgd door René van Heli. 

In december 1988 is de nota Volkshuisvesting in de jaren '90 - om solidariteit 
en emancipatie uitgekomen, opgesteld door de werkgroep Volkshuisvesting. 
Een aantal volkshuisvestingdeskundigen uit de PvdA hebben daarin een visie 
neergelegd over het te voeren volkshuisvestingsbeleid in de jaren negentig. De 
nota concentreert zich op de uitgangspunten/ doelstellingen van het te voeren 
beleid. In de werkgroepnota staan twee thema's centraal: individuele keuzevrij
heid en solidariteit, die zich laten uiteensplitsen in de kemelementen: 
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- kwaliteit; 
- betaalbaarbeid; 
- beschikbaarheid; 
- zeggenschap. 
Naar aanleiding van de nota zijn in februari en maart vijf regionale discussiebij
eenkomsten georganiseerd, in Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Deventer 
en Eindhoven. De opzet van deze bijeenkomsten was dat een lid van de werk
groep, een kamerlid en een wethouder korte toelichtingen/inleidingen gaven, 
waarna plenaire discussie volgde. 
Volkshuisvesting is een hoofdpunt van sociaal-democratische politiek. Heerma 
heeft duidelijk gemaakt een trendbreuk te (willen) zetten. Op de regionale bij
eenkomsten bleek dat de PvdA niet bereid is hem te volgen. De opkomst voor 
de regionale bijeenkomsten (gemiddeld 45 mensen per bijeenkomst) was goed. 
Naast deze regionale bijeenkomsten heeft de werkgroep in mei een evaluatie
bijeenkomst georganiseerd. 

Werkgelegenheid en Bedrijfsdemocratisering (WBO) 
In het dagelijks bestuur van de WBD badden in de verslagperiode de volgende 
mensen zitting: 
Meine Pit (voorzitter a.i.), Wibo Koole (secretaris), Stan Poppe, Ruud Vree
man, Kitty Roozemond, Sirnon van der Pol en Willem van de Zandschulp. 
In het bestuur: Tineke Witteveen-Hevinga, Frans Leijnse, Jan Pronk, Ed van 
Eijbergen, Giep Hagoort, Loekie Hendriks, Gerrit Lahuis, Nelly Kukler, Frank 
Pot, Rob Schuitemaker, Ineke van Dijk, Jan Dirk van de Ven, Cor Inja, Joop 
van de Berg, Aart Verscbuur, Adriaan Wirtz en Gerrit van de Veen. 
Op 26 september 1989 is de samenstelling van de werkgroep veranderd en 
werd een nieuw DB gekozen. 
De ambtelijke ondersteuning vanuit het partijbureau werd verzorgd door René 
van Heli. 

In deze verslagperiode heeft de werkgroep Werkgelegenheid en Bedrijfsdemo
cratisering wederom een succesvol startweekend georganiseerd. Themàs waren 
lokaal werkgelegenheidsbeleid, Europa 1992 - de toekomst van de sociale ver
houdingen en het werkplan van de WBD. 
Een belangrijke activiteit van de WBD was bet discussieproject Om de kwali
teit van de flexibele arbeid, over flexibilisering van arbeidsrelaties, contracten 
en tijden. Dit project is aangeboden aan de afdelingen, in het kader van Bewo
gen Beweging. Speciaal voor dit project is een stagiaire aangesteld, Karin Wagt, 
studente politicologie aan de Universiteit van Nijmegen. Voor dit project zijn 
een brochure en een vragenlijst samengesteld. Op grond van de ervaringen 
vanuit de verschillende afdelingen die hebben meegewerkt aan dit project, is 
een verslag gemaakt dat op een landelijke conferentie in de volgende verslag
periode (op 14 oktober 1989, te Ede) aan de orde zal komen. 
Daarnaast is een projectgroep Investeren in sociaal beleid en betere arbeidsver
houdingen aan het werk geweest, die een beleidsopvatting heeft gepresenteerd 
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over met name de kwaliteit van de arbeid en de zeggenschap van de onderne
mingsraad. Op grond hiervan is in februari 1989 een advies gegeven voor het 
verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen. 
Als reactie op het verkiezingsprogramma Kiezen voor kwaliteit heeft de WBD 
eind september 1989 een notitie gepubliceerd getiteld Concretisering verkie
zingsprogramma Bedrijfsdemocratie. 
In samenwerking met De Balie en de redacties van zeven bladen en organisa
ties heeft de WBD op 19 mei 1989 een conferentie georganiseerd met als the
ma Kapitaal en arbeid - aan de vooravond van 1992. 
In de bijeenkomsten van de werkgroep zijn de volgende onderwerpen behan
deld: de nieuwe Arbeidswet, de rij- en rusttijdenregeling, de tripartisering van 
de arbeidsbemiddeling, de relatie tussen de overheid, politiek en sociale part
ners en de relatie tussen de PvdA en de vakbeweging. 
In de verslagperiode is een WBO-bulletin verschenen, met daarin de volgende 
onderwerpen: lokaal werkgelegenheidsbeleid Eindpunt Baan, De FNV en de 
reorganisatie van het vakbondswerk, de arbeidsmarkt en de rede van Kok voor 
de OR-dag van 13 september 1989. 
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CONGRESSEN 

24 en 25 februari 1989 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 1989 kwam het tweeëntwintigste congres 
van de Partij van de Arbeid in het RAl-Congrescentrum te Amsterdam bijeen. 
Het congres· behandelde huishoudelijk zaken, zoals het verantwoorden van het 
beleid van partijbestuur en Jonge Socialisten over de periode 1 oktober 1986 
tot en met 23 februari 1989, het verantwoorden van het beleid van de Eerste
en Tweede-Kamerfractie over dezelfde periode en het verkiezen van een nieuw 
partijbestuur en een nieuw congrespresidium. Ook werden er wijzigingen in de 
statuten aangebracht ten aanzien van de samenstelling van het partijbestuur 
(q.q.-zetel voorzitter PvdA-delegatie in de socialistische fractie van het Euro
pees Parlement). Voorts nam het congres moties. aan over een onvoorwaardelij
ke keuze voor het milieu, schadelijke radio-actieve stoffen, jeugdwerkgarantie
plan, Namibia, Roemenië, het vermijden van onnodig moeilijke woorden en de 
Berufsverbote. 

6 en 7 juli 1989 
In verband met de vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen van 6 september 
1989 werd op donderdag 6 en vrijdag 7 juli 1989 in het Congresgebouw te Den 
Haag een congres bijeengeroepen ter vaststelling van het verkiezingsprogram
ma. Tevens koos het congres Wim Kok tot landelijke lijsttrekker. 
Tijdens dit congres werden moties aangenomen over de herziening van het 
strafrecht, China, de Friese taal, en actualisering 'Honderd over Groen' voor 
sanering van bodemverontreiniging. · 
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PARTDRADEN 

11 maart 1989 
Ingevolge artikel 40 lid 2 sub a. 2 van de statuten kwam op 11 maart 1989 in 
Zutphen de partijraad bijeen ter vaststelling van de definitieve kandidatenlijst 
voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. De ontwerp
kandidatenlijst was opgesteld door de onafhankelijke commissie kandidaatstel
ling Europees Parlement en werd bij monde van haar voorzitter Relus ter Beek 
verdedigd. 
De partijraad stelde de definitieve kandidatenlijst als volgt vast: 
1. P. Dankert 
2. mw. H. d~cona 
3. E. Woltjer 
4. H. Muntingh 
5. mw. M. van Putten 
6. W. van Velzen 
7. B. Visser 
8. A. Metten 
9. mw. A. Goedmakers 
10. mw. M. van den Brink 
11. mw. A. Brosse 
12. mw. M.J. Grotenhuis 
13. mw. W. Ruygrok 
14. J.N. Scholten 
15. H. Wolters 
16. J. de Boer 
17. B. Koenders 
18. S. Keulen 
19. H. Tromp 
20. A. Burger 
21. J.H. Brasmus 
22. mw. A. Jongedijk-Welles 
23. G. Poortinga 
24. mw. A. Groenendaal-Kuipers 
25. F. Westenbrink 
26. A. Kuiper 
27.J.W.H.J. Loonen 
28. mw. M.J.G. Besselink-Eeftink 
29. mw. M.C. Meijvogel 
30. mw. M.E. Minkes 
31. J.J.G. Palmen 
32. W.J. Lenstra 
33. J. Berkouwer 
34. P.A. Boot 
35. mw. A.A.M. Wezenbeek 
36. H. van Borselen 
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37. R.J. Russ 
38. P. Visser 
39. B.A.G.M. Tromp 
40. L.J. Emmerij 

Tot slot werd toegezegd, dat het partijbestuur zal bezien of een evaluatie van 
het 'instituut' onafhankelijke commissie moet plaatsvinden en hoe één en ander 
zich verhoudt tot de rol van het partijbestuur. 

24 juni 1989 
Deze vergadering was gewijd aan de huishoudelijke zaken van de partij. Zo 
werd de tussentijdse rapportage van de Tweede-Kamerfractie goedgekeurd, 
stelde de partijraad het advies over de meest gewenste samenstelling van de 
Tweede-Kamerfractie vast, werd het organisatorische en financiële verslag van 
de partij over de periode 1 oktober 1987 tot en met 30 september 1988 be
sproken waarbij tevens décharge werd verleend aan de penningmeester, werden 
wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangebracht (in het artikel over on
verenigbaarheid van functies), koos de partijraad nieuwe leden van de financië
le commissie en werden ten slotte de begrotingen voor 1989/1990 vastgesteld 
van achtereenvolgens de partij en het Centrum voor Lokaal bestuur en de ver
deelsleutel voor de uitkering uit het spaarfonds voor de afdelingen. 

9 september 1989 
Naar aanleiding van de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 september 1989 
kwam de partijraad op 9 september 1989 bijeen ter advisering van de Tweede
Kamerfractie inzake de uitgangspunten voor de kabinetsformatie (artikel 40 lid 
2 sub e.1 van de statuten). De partijraad nam daarover de volgende motie aan: 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 9 septem
ber 1989 te Amsterdam 
1. stelt vast, dat de Partij van de Arbeid met de behaalde 49 zetels het ver

trouwen heeft gekregen van bijna éénderde van het totale electoraat; 
2. betreurt ten zeerste, dat de Centrum-Democraten met een zetel in het par

lement zijn teruggekeerd en ziet hierin een aansporing voor alle democrati
sche partijen om een beleid te voeren dat de voedingsbodem voor racisme 
wegneemt en dat het vertrouwen in de politiek weer doet terugkeren; 

3. is teleurgesteld over de relatief tegenvallende opkomst, met name in de 
Randstad en de grote steden; 

4. stelt vast, 
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a. dat CDA en VVD thans over een meerderheid van slechts één zetel in 
de volksvertegenwoordiging beschikken; 

b. dat, gezien de maatschappelijke vragen van de jaren negentig op het ge
bied van milieu, werkgelegenheid, sociaal-economische vernieuwing en 
de kwaliteit van de voorzieningen, een nieuw kabinet dient te kunnen · 
vertrouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordi-



ging en dient te kunnen rekenen op een breed maatschappelijk draag
vlak; 

5. is daarom van mening, dat de verkiezingsuitslag van 6 september jl. reden 
geeft tot de vorming van een coalitie waaraan PvdA, CDA en D66 deelne
men; 

6. stelt vast, 
a. dat de mogelijkheid een dergelijk kabinet te vorinen bestaat, wanneer 

de PvdA zich programmatisch in het regeerakkoord en de samenstelling 
van een dergelijke coalitie voldoende kan herkennen; 

b. dat het voor de deelname van de PvdA aan een dergelijk kabinet van 
bijzonder belang is dat bij de coalitie-onderhandelingen voldoende re
kening wordt gehouden met de uitgangspunten, zoals neergelegd in het 
verkiezingsprogramma Kiezen voor Kwaliteit; 

7. en gaat over tot de orde van de dag. 

Tevens nam deze partijraad het besluit de partijraadsvergadering van 30 sep
tember 1989, waarvoor geagendeerd staan de Troonrede en Miljoenennota 
1990, vanwege de kabinetsonderhandelingen niet te laten doorgaan. 
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VOORLICHTING 

Inleiding 
In tegenstelling tot het vorig verslagjaar stond het jaar 1988/1989 wat de afde
ling Voorlichting betreft geheel in het teken van verkiezingscampagnes: de 
campagne voor de Europese verkiezingen, die al in het voorgaande verslagjaar 
in gang was gezet, en de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen na de 
val van het kabinet-Lubbers 11 in mei 1989. 

De afdeling voorlichting bestond uit Peter Kramer (hoofd), Annelies Kolk 
(coördinator), Jopie Rikkeiman (tv, radio en ledenblad), Victor Jammers (le
denwerving en etnische groepen), lnez Abell (publieksvoorlichting, informatie
stroom) en Lia van Duyn (administratieve ondersteuning en pubHeksvoorlich
ting Europa, 10 uur per week voor voorlichting en 10 uur voor de AVS). Gre
gor Niessen was namens de Anne Vondeling Stichting op de afdeling gedeta
cheerd voor de informatie- en verkiezingscampagne Europa. 
In verband met zwangerschapsverlof van Jopie Rikkeiman heeft Edward Ste
renborg de produktie van het ledenblad waargenomen vanaf februari 1989 tot 
het eind van het boekjaar. In verband met langdurige ziekte van Inez Abell 
heeft Lia van Duyn uiteindelijk nagenoeg fulltime gewerkt. 

Aan het eind van het verslagjaar werd de relatie met het reclamebureau Saatchi 
& Saatchi verbroken. 

Hoofd voorlichting Peter Kramer verliet na de Tweede-Kamerverkiezingen op 
6 september 1989 de partij en trad in dienst bij het organisatie-adviesbureau 
Andersson, Elffers en Felix. 

Persvoorlichting 
In de persvoorlichting is meer aandacht besteed aan de ondersteuning van met 
name het internationaal secretariaat en de Anne Vondeling Stichting in hun 
perscontacten, naast de tak~n die op dit gebied al verricht werden ten behoeve 
van het partijbestuur in het algemeen en partijvoorzitter in het bijzonder. 
In het verslagjaar is een aantal persconferenties georganiseerd: 
- Gezamenlijk met de AVS ter gelegenheid van het uitbrengen van het NIPO

rapport over De Nederlandse boer(in) en de PvdA. 
- Rondom de (vanaf mei versnelde) vaststelling van het verkiezingsprogram, 

voorafgegaan door het uitbrengen van de pb-verklaring 'Om de kwaliteit van 
de toekomst', in januari 1989. 

- Ook is een aparte persbriefing gehouden waarin uitleg gegeven werd over de 
gevolgen van de val van het kabinet voor Eurocampagne, kandidaatstelling, 
opstelling program en campagne Tweede Kamer. 

- Voor het congres van begin juli 1989 is een persbriefing georganiseerd. 
- Op 14 augustus 1989 is de Tweede-Kamercampagne aan de media gepresen~ 

teerd. 
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Belangrijke verbeteringen werden aangebracht in het adressenbestand van de 
pers. Grote aantallen lokale en regionale media werden aan het bestaande be
stand toegevoegd en vergaande selectiemogelijkheden geïntroduceerd. 

Advisering afdelingen en gewesten 
De advisering van afdelingen en gewesten had met name betrekking op leden
werving, ledenbehoud en verkiezingscampagnes. Voor cim deel kan deze advi
sering schriftelijk geschieden via Witsenkader of het Campagnebulletin, maar 
vaak is de problematiek van een afdeling of een gewest dermate specifiek, dat 
een bezoek noodzakelijk is. 

Informatiestroom en voorlichtingsmateriaal 
De in het vorige verslagjaar voorgenomen modemisering van de informatie
stroom is niet van de grond gekomen doordat alle aandacht dit verslagjaar uit
ging naar de twee verkiezingscampagnes. Het PartijPersBureau (ten behoeve 
van de redacties van afdelings- en gewestbladen) is wegens gebrek aan belang
stelling gestopt, evenals de serie standpuntenfolders. De modernisering is nu 
voorzien voor het jaar 1989/90. 

De afdeling voorlichting heeft gewestelijk secretarissen en partijbestuursleden 
regelmatig schriftelijk op de hoogte gesteld van de partij in de media, het ver
loop van de opiniepeilingen en ander nieuws. 

Ledenwerving en ledenbehoud 
Op 1 oktober 1988 telde de partij 98.001leden, op 1 oktober 1989 96.472, 
een netto verlies van 1.529. Er kwamen 6.546 nieuwe leden bij, 8.075 mensen 
werden afgevoerd, waarvan 1.430 wegens contributieschuld en ongeveer 2.000 
wegens overlijden. Vergeleken met vorig jaar steeg het aantal afvoeringen met 
1.002, het aantatnieuwe leden met 2.613, het aantal afvoeringen wegens con
tributieschuld daalde met 689. Hoewel de werving dus ruim 60% meer leden 
opleverde, daalde het aantalleden door de zeer hoge uitstroom. Pas als die tot 
staan wordt gebracht kan de partij in ledental groeien. 
Nog steeds hebben ledenwerving en -behoud een te lage prioriteit bij de afde
lingen. In het algemeen beschouwen de afdelingen het verlies van enkele leden 
niet als verontrustend. Maar omgerekend over heel Nederland betekenen al die 
kleine beetjes wel een verlies van enkele duizenden leden. In het voorjaar van 
1989 is daarom de gewesten gevraagd een ledenwerfconsulent aan te stellen die 
afdelingen kan stimuleren om in actie te komen. 
De afdelingen ontvangen sinds oktober 1988 uitgebreidere informatie ten be
hoeve van ledenbehoud, maar de indruk bestaat dat zij deze informatie onvol
doende benutten. 
In het najaar van 1988 werd de gebruikelijke ledenwerfactie gehouden, in 1989 
werd in alle daarvoor geschikte campagnematerialen een ledenwerfbon opge
nomen. Bovendien ontvingen de afdelingen zowel in de Europese campagne 
als in de Tweede-Kamercampagne ledenwerffolders. 
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Etnische groepen 
In samenwerking met de SVP werden opnieuw kadercursussen voor leden uit 
etnische groepen georganiseerd. Op basis van de ervaringen in 1988 werden in 
1989 twee groepen geformeerd: beginners en gevorderden. Probleem bij deze 
cursussen blijft de werving, het is erg moeilijk om de leden uit etnische groepen 
te interesseren voor deze kadercursussen. 

E~pese inforotatiecammpagne 
Voorafgaand aan de verkiezingscampagne in 1989 werd van september 1987 
tot en met december 1988 op initiatief van de Socialistische Fractie in het Eu
ropees Parlement een zogenaamde informatiecampagne gehouden. Het staartje 
van deze informatiecampagne viel in dit boekjaar. Er zijn conferenties georga
niseerd over Europees landbouwbeleid, over de toekomst van de sociaal-demo
cratie en over de sociale dimensie van de interne markt. Oktober 1988 werd 
opnieuw Euromaand met aandacht in de zendtijd voor politieke partijen op ra
dio en tv en advertenties in landelijke bladen en in Opzij. Ook de Eurokrant 
bleef verschijnen en er is een diaserie over milieu gemaakt. Nieuwe brochures 
over milieu, energie, natuur, sociale dimensie interne markt en landbouw zagen 
het licht en er werd een informatiebrochure voor jongeren vervaardigd. Een 
uitgebreide omschrijving van de informatiecampagne is opgenomen in het jaar
verslag van de Anne Vondeling Stichting d.d. 31 maart 1989. 

Publieksvoorlidlting 
Tijdens verkiezingscampagnes neemt ook het aantal telefoontjes en brieven toe 
van mensen die informatie vragen. Europa stond daarbij sterk in de belangstel
ling. Met de landelijke en Europese verkiezingsprogramma's, de pb-verklaring 
Om de kwaliteit van de toekomst en de publikaties van de socialistische fractie 
uit de informatiecampagne Europa kon aan dergelijke verzoeken veelal worden 
voldaan. 

De Toekomst 
De krant die sinds drie jaar nu onder de titel De Toekomst naar alle leden gaat, 
heeft sinds het vorige boekjaar weinig verandering ondergaan. De Toekomst 
heeft in het seizoen 1987/88 een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwings
discussie rondom het verschijnen van de rapporten Schuivende Panelen ( no
vember 1987) en Bewogen Beweging (juni 1988). In deze jaargang is de over
gang begeleid van informatiecampagne naar Europese verkiezingscampagne. 
Dat gebeurde aan de hand van interviews met Europarlementariërs en het uit
diepen van thema's als het milieuplan en de interne markt 1992. Een speciale 
campagnekrant met als titel Tijd voor een ander beleid luidde de campagne in 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 september 1989. 
Ook omvang, formaat en de indeling van de krant zijn ongewijzigd gebleven. 
De openingspagina werd weer gereserveerd voor de politieke actualiteit, het 
verenigingsnieuws was als van ouds te vinden op de achterpagina, columns 
werden afwisselend door Marjanne Sint, WilD Kok en gastcolumnist Henry 
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Faas geschreven. Ook de rubriek Aandacht Voor voorzag nog immer in een 
behoefte. 
De redactie bestond afgelopen jaar uit: partijvoorzitter Marjanne Sint, hoofd 
voorlkhting Peter Kramer, fractievoorlichter Ben Heinrichs, free-lance jouma
list Rien Robijns en produktiemedewerkster Jopie Rikkelman. 
Het zetwerk en de opmaak was in handen van de huisdrukkerij PvdA. 
De druk werd ook nu weer door drukkerij Brouwer in Delft verzorgd. 

Radio 
Van oktober 1988 tot maart 1989 werd de 10 minuten radio-zendtijd volgens 
de volgende formule gevuld. In elk programma werden twee tot drie onderwer
pen uit de politieke actualiteit behandeld aan de hand van vraaggesprekken 
met kamerleden, partijbestuursleden of Europarlementariërs. Clairy Polak ver
richtte de studio-interviews, Jopie Rikkeiman tekende voor de produktie ervan. 
Sinds 1 maart 1989 verzorgt het Haags Bureau, een persbureau dat radiopro
grainma's voor de regionale omroepen maakt, ook onze veertiendaagse partij
uitzendingen op radio V. Uit oogpunt van efficiency en professionaliteit is deze 
keuze een terechte geweest. 

Televisie 
Op 3 oktober en 28 november 1988 was een tweetal tv-uitzendingen gepro
grammeerd. De uitzending van 3 oktober bestond uit een aantal door actrice 
Nelleke Burg levensecht gespeelde situaties waarin op een speelse manier aan
dacht werd gevraagd voor een aantal problemen in onze samenleving, zoals cri
minaliteit, milieu, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Wim Kok werd na af
loop van elk onderdeel door Nelleke Burg om uitleg gevraagd. De uitzending 
sloot af met een oproep om lid te worden. 
De uitzending van 28 november was een herhaling van de Bolero-uitzending 
van april van hetzelfde jaar. Voor de uitzending van 23 januari 1989 stond 
Wim Kok en zijn optreden binnen de Socialistische Internationale centraal. De 
vorm bleef beperkt tot een simpel doch indringend vraaggesprek over interna
tionale solidariteit, Europa '92 en de rol van de PvdA in de oppositie. Op 20 
maart 1989 werd de reeds eerder uitgezonden film Eurosocialisten voor een 
menselijk Europa in gewijzigde vorm uitgezonden. De uitzending van 16 mei 
1989 was ook gewijd aan Europa. Het betrof een ronde-tafel-gesprek met Wim 
Kok, Marjanne Sint, Piet Dankert en Hedy d~cona. 
Op 31 mei, 5 en 8 juni 1989 had de partij extra zendtijd vanwege de Europese 
verkiezingen. Bij wijze van experiment is de zendtijd toen opgesplitst in 2 x 5 
minuten en 1 x 10 minuten. Een verplaatsing naar een ander net dan Neder
land lil met het oog op de kijkdichtheid is pas in de Tweede-Kamercampagne 
bereikt, toen van de vijf extra uitzendingen er twee uitgezonden werden op Ne
derland I en 11. De spots werden uitgezonden op 21, 25, 28 en 31 augustus 
1989 en op 2 september 1989 en duurden 2 of 5 minuten. 
Voor de zendtijd in verband met de Europese verkiezingen zijn drie spots ge
maakt, waarin aansluiting werd gezocht bij de actualiteit. Voor de Tweede-Ka
merverkiezingen werd een spotje gemaakt. 
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Den Uyl·lezing 
Op initiatief van het partijbestuur organiseert de onafhankelijke stichting Dr. 
J.M. den Uyl-lezing jaarlijks een lezing. De eerste lezing vond plaats bijna een 
jaar na de dood van Den Uyl, op 14 december 1988 in de Aula van de Univer
siteit van Amsterdam. De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van onder
werp en spreker op het snijvlak van politiek en sociale wetenschappen. Voor 
het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande wetenschappers en politici 
gevraagd van wie een diepgravende en creatieve inbreng wordt verwacht. De 
eerste lezing werd uitgesproken door Dr. Soedjatmoko over De toekomst der 
vrijheid. Soedjatmoko, voormalig Indonesisch diplomaat en lid van de Palme
commissie en de Oub van Rome, zei onder andere dat de internationale ar
moede en het milieuvraagstuk niet kunnen worden aangepakt zonder de uitga
ven voor defensie en bewapening te verminderen. De lezing werd na afloop in 
gedrukte vorm uitgedeeld aan de 300 toehoorders. 
Het bestuur van de stichting staat onder voorzitterschap van W. Kok. Fractie
medewerker Dick Benschop onderhoudt het contact tussen stichtingsbestuur en 
de partij. Jopie Rikkelman, medewerkster van de afdeling Voorlichting, is ver
antwoordelijk voor de organisatorische gang van zaken. 

Europese verkiezingscampagne 
Campagnestaf 
De campagnestaf stond onder leiding van campagneleider Peter Kramer. De 
staf bestond uit: Annelies Kolk, Victor Jammers, Inez Abell, Gregor Niessen, 
Nienke Schmidt, Lia van Duyn, Edward Sterenborg, Jenneke Desaio en lliya 
Soffer. De laatste was stagiaire. · 
De campagnestaf heeft zich bezig gehouden met sprekerscoördinatie, toemee 
van bezoldigde bestuurders en Europarlementariërs, opkomstbevordering, pu
blieksvoorlichting, verkiezingsmateriaal, advisering aan en training van kader, 
informatievoorziening aan de pers, organisatie van werkbezoeken, slingers en 
bijeenkomsten, campagnebulletin, realisatie van advertenties in samenwerking 
met het reclamebureau, produktie van radio- en tv-uitzendingen en sprekersdo
cumentatie. 
Het secretariaat van de PolCa werd vervuld door de assistente van de voorzit
ter, Tiny Lindeman. 

Verkiezingsmateriaal 
Afdelingen bestelden het verkiezingsmateriaal via de gewesten en ontvingen 
hun deel in twee zendingen via de gewestelijke depots. Behalve de spiegels en 
kralen, was alle materiaal gratis, tot een bepaald maximum per lid. De afdelin
gen konden van de meeste materiaalsoorten meer bestellen tegen betaling. De 
verwerking van de bestellingen en de financiële afrekening verliep geautomati
seerd. Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken, dat de afdelingen en gewesten 
tevreden waren over de wijze van verspreiding van het materiaal. Zeer te spre
ken was men over het Europaspoort, ontevreden echter over het affiche, dat te 
weinig zichtbaar was. 
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Adviseren, informeren en training 
Ook bij deze campagne is veel aandacht besteed aan de advisering van afdelin
gen en gewesten. 
In de periode vanaf het Europacongres tot eind maart 1989 zijn 14 toemeebij
eenkomsten gehouden, waarmee 300 afdelingen (700 partijgenoten) bereikt 
werden. Het programma bevatte een welkomstwoord door de gewestelijk voor
zitter, inleidingen van een van de zittende Europarlementariërs, van campagne
leider Peter Kramer, van een bezoldigde bestuurder en een afsluiting door de 
gewestelijk voorzitter. De inleidingen werden steeds gevolgd door discussie met 
de zaal. 
Voor de deelnemers aan de toemee werd een handboek samengesteld met 
daarin zowel de praktische informatie over de toemee als inhoudelijke infor
matie voor de verschillende inleidingen. 
Vanaf januari tot en met mei 1989 zijn er 5 reizen met campagnevertegenwoor
digers/sters van alle gewesten naar de plenaire zitting in Straatsburg geweest. 
Op het programma stonden gesprekken met Europarlementariërs en een be
zoek aan het parlement. 
Het Campagnebulletin verscheen vanaf januari 1989 in totaal 8 keer tot de Eu
ropese verkiezingen. Alle voor afdelingen belangrijke campagne-informatie is 
in deze bulletins opgenomen. 
Het campagnehandboek was medio maart 1989 gereed en is in tweevoud aan 
alle afdelingen toegezonden. 
Nieuw was de campagne-telefoon. Via een apart nummer konden afdelingen 
adviezen voor en informatie over de campagne vragen, ook buiten kantooru
ren, met behulp van een antwoordapparaat. De belangstelling voor deze service 
was zeer gering. 
Dank zij de financiële steun van de Anne Vondeling Stichting kon de Leergang 
Campagneleider worden opgezet, een experiment bedoeld om lokale campag
neleiders op een intensieve wijze kennis te laten maken met moderne campag
netechnieken. Het gewest Zuid-Holland werd uitgekozen als proefgebied, om
dat daar de uitslagen voor de PvdA al een aantal verkiezingen een dalende ten
dens vertonen. 
Gedurende tien weekeinden werden de deelnemers, 21 partijgenoten uit 15 af
delingen, vertrouwd gemaakt met onderwerpen als: campagnestrategie; mobili
seren medewerkers; brainstormen; onderhandelen; optreden in het openbaar; 
publiciteit; grafische hulpmiddelen; budgetbewaking en coaching. 
De cursisten hebben de leergang positief beoordeeld en de afdeling Voorlich
ting heeft de beschikking gekregen over materiaal waarmee zij andere afdelin
gen en gewesten kan adviseren. 
Met die ervaring is ten slotte nog een trainingsdag georganiseerd, waaraan zo'n 
30 afdelingen deelnamen. Aan de orde kwamen de campagnestrategie en -the
ma's; opkomstbevordering via huisbezoek; telefooncampagne en de laatste
dag-actie. 

Opkomstbevordering 
Gezien de slechte ervaringen met de opkomst bij Europese verkiezingen, heeft 
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opkomstbevordering sterk de nadruk gekregen tijdens deze campagne. Niet 
voor niets werd het Europees paspoort ontwikkeld als aandachtstrekker in de 
laatste dagen van de campagne. 
In Maarssen en Almere werd geëxperimenteerd met opkomstbevordering. In 
beide gemeenten werden in vergelijkbare wijken wel en geen laatste-dagpas
poorten verspreid en werd wel of niet aan huisbezoek gedaan. 

~eede-~ercan~page 
Organisatorisch was er nauwelijks een ongelukkiger mon~ent denkbaar voor het 
op poten zetten van een zo belangrijke campagne. Het kabinet viel vlak voor
dat de campagne voor de Europese verkiezingen de beslissende fase zou in
gaan; de vakanties stonden voor de deur en de kiezers in een aantal voor de 
PvdA belangrijke regio's zouden pas enkele dagen voor 6 septen~ber 1989 van 
vakantie terug kon~en. Dat heeft de organisatie zwaar onder druk gezet. 

Campagnestaf 
De campagnestaf stond onder leiding van can~pagneleider Alard Beek. De staf 
bestond uit Peter Kran~er, Annelies Kolk, Victor JaD~D~ers, Riet van de Zedde, 
Inez Abell, Rob van Esseveld, Gregor Niessen, Madeleine de Vries, Nera Ot
sen, René van Heli en Illya Softer (stagiaire). De sprekerscoördinatie werd ver
zorgd door Maarten Visser, Jan Jaap Sn~ilde, Boudewijn de Blij, Winl Kooistra 
en Betty Schuur01an. 
Het secretariaat van de Pol Ca werd vervuld door Tiny Lindeman. 
Bij de campagne-organisatie berustte de verantwoordelijkheid voor de organi
satie en de informatievoorziening aan pers en publiek van de grote bijeenkoUI
sten en de campagnetour, de sprekerscoördinatie, de produktie en verspreiding 
van verkiezingsmateriaal, advertising, advisering van partijkader over de cam
pagne, produktie van radio- en tv-uitzendingen, het secretariaat van de PolCa, 
het can~pagnebulletin en de budgetbewaking. 

Verkiezingsmateriaal 
Tijdens de Europese campagne is al ingespeeld op de kon~ende kanierverkie
zingen n~et een tussenaffiche Al (oplage 30.000) en een inlegvel bij het Euro
paspoort (oplage 1.220.000). 
De bestelling en verspreiding van verkiezingsn~ateriaal is op dezelfde wijze ge
regeld als in de Eurocampagne en opnieuw tot tevredenheid. 
Het affiche -een con~binatie tussen het traditionele cijferaffiche en een foto-af
fiche- is zeer goed ontvangen. Analoog aan het succes van het paspoort in de 
Euroca01pagne is ook nu gezocht naar een 'bijzonder' campagnen~iddel. Dat 
werd de strippenkaart. Aan de kaart werd een slagzinwedstrijd verbonden, zo
dat het n~ateriaallanger bewaard zou worden. De actie leverde zo'n 7.000 slag
zinnen op, een respons van ongeveer 2,5 protnille. Alle verkiezingsn~ateriaal 
bevatte ledenwerfbonnen. Dat heeft 600 nieuwe leden opgeleverd. 

Adviseren, informeren en training 
Het campagnebulletin verscheen drie keer en bevatte zoals gebruikelijk alle be-
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langrijke campagne-informatie. 
De Campagnetelefoon werd ook in deze campagne gehandhaafd, maar er was 
weinig belangstelling voor. 

Opkomstbevordering 
In samenwerking met het gewest Rotterdam is geprobeerd via korte telefoonge
sprekken de opkomst van PvdA-kiezers positief te beïnvloeden. Daartoe selec
teerde het gewest op basis van vorige verkiezingsuitslagen delen van de stad die 
voor opkomstbevordering in aanmerking kwamen. 
De reacties waren overwegend positief, veel mensen wilden nadere informatie 
ontvangen, veel mensen wilden lid worden. Om te kunnen bepalen of de actie 
geslaagd is, zijn voor de desbetreffende stembureaus de uitslagen van 1986 en 
1989 vergeleken. In dê districten waar is gebeld, was de opkomst ongeveer 4 à 
5% hoger en het percentage voor de PvdA 1 à 2% hoger dan in de stemdis
tricten waar niet is gebeld. Nader statistisch onderzoek is echter nodig om te 
kunnen vaststellen in hoeverre deze verschillen significant zijn. 
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VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Europees Parlement, 15 juni 1989 
Partij Eur. Parlement 1989 Eur. Parlement 1984 

% stemmen zetels % stemmen zetels 

Opkomst 47,2 5243911 25 50,5 5296749 25 

PvdA 30,7 1609830 8 33,7 1785165 9 
CDA 34,6 1814792 10 30,0 1590218 8 
WD 13,6 715274 3 17,4 1002685 5 
Regenboog 7,0 365596 2 5,6 296488 2 
SGP/GPV/ 
RPF 5,9 309017 1 5,2 275786 1 
D66 5,9 312100 1 2,3 120826 
SP 0,7 34316 
GMO 0,4 18896 0,5 23291 
IDE 0,4 23304 
Janmaat 0,8 40786 
Overige 3,8 202290 

Tweede Kamer, 6 september 1989 
Partij Tweede Kamer 1989 Tweede Kamer 1986 

% stemmen zetels % stemmen zetels 

Opkomst 80,1 8891508 150 85,5 9172159 150 

CDA 35,3 3141157 54 34,6 3172918 54 
PvdA 31,9 2833266 49 33,3 3051678 52 
WD 14,6 1296049 22 17,4 1596991 27 
D66 7,9 700863 12 6,1 562466 9 
SGP 1,9 166662 3 1,7 159740 3 
GroenLinks 4,1 361274 6 3,3 305230 3 
GPV 1,2 109570 2 1,0 88381 1 
RPF 1,0 85225 1 0,9 83582 1 
Janmaat 0,9 81215 1 0,1 12277 
Overige 1,2 116227 1,6 138896 

Bron: ANP Verkiezingsdienst 
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INTERNATIONAAL SECRETARIAAT 

Samenstelling 
De samenstelling van het internationaal secretariaat was als volgt: Jan Marinus 
Wiersma, internationaal secretaris; Gina Siegel en Riet van der Zedde, mede
werksters van het internationaal secretariaat en Hans Wolters, medewerker Eu
ropese zaken. Daarnaast was gedurende een aantal maanden een stagiaire van 
de Brasmus Universiteit werkzaam op het internationaal secretariaat. Walter 
Bohle was vanuit het partijbestuur tweede internationaal secretaris. 

Europese en nationale verkiezingen 
In het verslagjaar werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de Europese 
en de nationale verkiezingen. De internationaal secretaris was secretaris van de 
onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europees Parlement en coördineer
de de inhoudelijke voorbereiding van het februaricongres waarop het Europese 
verkiezingsprogramma werd vastgesteld. Hij was lid van de campagnecommis
sie voor de Europese verkiezingen. 
De internationaal secretaris was voorzitter van de werkgroep die een concept 
schreef voor het buitenlandhoofdstuk van het nationale verkiezingsprogramma. 
Het internationaal secretariaat organiseerde in de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen optredens van SPD-voorzitter Vogel, Louis Tobback, de 
Deense partijleider Svend Atiken, Neil Kinnock en de Zweedse premier Carl
son. Op 1 september 1989 werd in Amsterdam een speciale bijeenkomst rond 
het thema Oost-Europa gehouden. Daar spraken Wim Kok en de Pool Jan Li
tynski, lid van het Poolse parlement voor Solidariteit. 

Activiteiten in Europees verband 
Belangrijkste activiteit binnen de Federatie van Socialistische en Sociaal-demo
cratische partijen in de EG was het opstellen van een gezamenlijk verkiezings
manifest. Jan Marinus Wiersma en Hans Wolters waren lid van de manifest
commissie. Zij woonden de vergaderingen in Madrid, Straatsburg en Brussel 
bij. De PvdA nam deel aan de voorbereidende themaconferenties. Het mani
fest werd vastgesteld op het Federatiecongres dat in februari 1989 plaats vond. 
Dat congres koos de Waalse partijleider Guy Spitaels tot nieuwe Federatie
voorzitter. De PvdA-delegatie bestond uit: Wim Kok, Marjanne Sint, Piet Dan
kert, Eisso Woltjer, Hedy d'Ancona, Wim van Velzen, Walter Bohle, Wobbie 
Plemper, Peter de Ruiter en Jan Marinus Wiersma. 
In het verslagjaar vonden twee partijleiders-conferenties van de Federatie 
plaats. In juni 1989 nam Wim Kok deel aan de bijeenkomst in Parijs. In no
vember 1989 was er in Berlijn een ontmoeting van de partijleiders uit de EG
landen en de landen van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA). Op voor
stel van de PvdA werd besloten de banden tussen EG- en EVA-partijen struc
tureel te versterken in het kader van een verdieping van de samenwerking van 
de Federatiepartijen in het licht van '1992'. Dit voorstel werd nadien door de 
PvdA nader uitgewerkt en leidde tot de instelling van een werkgroep onder lei
ding van Wim Kok, die in februari 1990 aan het Federatiecongres zal rapporte-
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In het verslagjaar waren Maarten van Traa en Jan Marinus Wiersma lid van het 
Bureau van de Federatie, dat meer malen bijeen kwam. 
Tenslotte valt op deze plaats nog te vermelden de betrokkenheid van het inter
nationaal secretariaat bij de conferentie van de Wiardi Beekman Stichting en de 
Socialistische Fractie in het Europees Parlement over De toekomst van de so
ciaal-democratie in Europa (december 1988). 

Activiteiten in de Socialistische Internationale 
De Raad van de Socialistische Internationale vergaderde in december 1988 in 
Parijs. In maart 1989 vond in Wenen eenSI-partijleidersbijeenkomst plaats. In 
juni van dat jaar vierde de SI in Zweden het honderdjarig bestaan tijdens het 
driejaarlijkse congres. De PvdA-delegatie werd gevormd door Ww Kok, 
Maarten van Traa, Jan Marinus Wiersma en Joris Jurriens. 
Willy Brandt werd herkozen als voorzitter van de SI. Ww Kok werd één van 
de vice-voorzitters. Het congres nam een nieuw beginselprogramma aan. Jan 
Marinus Wiersma was lid van de commissie die de congresresolutie voorbereid
de. Op het congres werd mede door de PvdA aangedrongen op meer coördina
tie van Oost-Europa-activiteiten. 
De PvdA nam deel aan de bijeenkomsten van verschillende SI-commissies zo
als de Midden-Oostencommissie, de mensenrechtencommissie, de sociaal
economische commissie en de commissie vrede en veiligheid. 

Oost-West 
In het verslagjaar was er sprake van een verdere omslag in de Oost/Westbe
trekkingen, hoewel niemand de revolutionaire ontwikkelingen, die zich in de 
herfst van 1989 in Oost-Europa zouden voordoen, kon voorspellen. Veilig
heictsvraagstukken kregen relatief veel aandacht. Er werd in het verband van 
Eurolux (de socialistische partijen uit alle NAVO-landen) twee keer vergaderd 
over Europees veiligheidsbeleid (Rome, november 1988 en Bonn, september 
1989). Maarten van Traa en Paul Scheffer waren hierbij betrokken. De proble
matiek van de modemisering van de korte-afstandskernraketten vroeg om spe
ciaal overleg in SCANDILUX-verband (de partijen uit Noord/West-Europa). 
Dat werd op 17 april1989 in Amsterdam gehouden. Daar kwam de nodige 
coördinatie tot stand die ertoe leidde dat de sociaal-democratische partijen op 
één lijn bleven in de aanloop naar de NAVO-top van voorjaar 1989, waar werd 
besloten modemisering in ieder geval uit te stellen. 
De ontwikkelingen in een aantal Oosteuropese landen leidden tot een verande
ring van de aard en de inhoud van de contacten met dit deel van Europa. De 
dialoog concentreerde zich meer en meer op maatschappelijke ontwikkeling, 
democratie en mensenrechten en minder op veiligheidsvraagstukken. Er wer
den contacten gelegd met nieuwe groeperingen in Midden- en Oost-Europa 
(met de Sloveense, Russische en Hongaarse sociaal-democraten en met Solida
riteit), terwijl de dialoog met een aantal communistische partijen, die de her
vormingslijn afwezen, feitelijk stokte. Alle hiervoor genoemde ontwikkelingen 
stonden ook centraal tijdens de END-conventie in Spanje, waaraan door een 
PvdA-delegatie werd deelgenomen. 
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In het najaar van 1988 bezochten Marjanne Sint en Jan Marinus Wiersma Joe
goslavië. In december van dat jaar namen Jan Marinus Wiersma en Paul Schef
fer deel aan een conferentie over de relatie tussen sociaal-democratie en com
munisme, die werd gehouden in de Bondsrepubliek. In 1989 werden door de 
PvdA vertegenwoordigers van Solidariteit en de Sloveense Sociaal-democrati
sche Unie naar Nederland uitgenodigd. 
Verschillende malen bezochten vertegenwoordigers van de PvdA, waaronder 
de internationaal secretaris, Tsjechoslowakije voor het geven van lezingen aan 
Charta-aanhangers, waaronder mensen als Jiri Dienstbier, Martin Palovs en de 
sociaal-democraat Battek. De vanouds bestaande goede contacten met de Tsje
choslowaakse sociaal-democratische partij in ballingschap werden voortgezet. 
In september 1989 werd door CDA, PvdA, IKV en Pax Christi voor de tweede 
keer een Oost/West-seminar georganiseerd met als thema 'De rol van bewe
ging en de rol van de politiek in Oost-Europa', waaraan vele Oost-Europeanen 
meededen. In het verslagjaar werd door Jan Marinus Wiersma, Paul Scheffer, 
Marnix Krop en Jurjen Keessen een voorstel uitgewerkt voor een meer structu
rele aanpak van de Oost-Europa-activiteiten van de PvdA. 

Midden Oosten 
In het verslagjaar werd een tijdelijke commissie onder leiding van Max van der 
Stoel ingesteld met als opdracht voor het partijbestuur een rapport over het Pa
lestijns-Israëlisch conflict te schrijven. In het kader van de voorbereiding van 
het rapport bezochten Max van der Stoel en Jan Marinus Wiersma in april 
1989 Israël en de bezette gebieden. Ook vonden gesprekken met PLO-verte
genwoordigers plaats. De commissie zal haar rapport in 1990 afronden. 

Activiteiten rond het thema Noord/Zuid 
Met de Evert Vermeer Stichting werden regelmatig actuele ontwikkelingen 
doorgesproken. EVS-voorzitter Nico Schrijver vertegenwoordigde de PvdA in 
het Derde-Wereld-forum van de Socialistische Internationale. 
In het verslagjaar werd relatief veel aandacht besteed aan activiteiten met be
trekking tot Zuidelijk Afrika. Ook daarover was regelmatig overleg met de 
EVS, maar ook met de anti-apartheidsbeweging. 
De Zuidelijk Afrika Commissie van de SI, waarvan de leiding in handen van 
de PvdA is, organiseerde in februari 1989 een grote conferentie in Harare, 
Zimbabwe. Deze conferentie werd bijgewoond door partijleiders en partijverte
genwoordigers uit West-Europa en Senegal (Carlson, Auken, Kok) en door de 
presidenten van verschillende Frontlijnstaten (Mugabe uit Zimbabwe, Chissano 
uit Mozambique, Kaunda van Zambia, Massire van Botswana). Ook Oliver 
Tambo van het ANC en Julius Nyerere uit Tanzania namen aan de conferentie 
deel. Wim Kok zat de conferentie, die vooral bedoeld was om uitdrukking te 
geven aan de betrokkenheid van de SI bij de regio, voor. De PvdA-delegatie 
werd verder gevormd door Jan Marinus Wiersma en Dick Benschop. 
De Zuidelijk Afrika Commissie die in juni 1989 in Amsterdam vergaderde trof 
in het verslagjaar ook de voorbereidingen voor het zenden van een tweetal de
legaties naar Namibia. 
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De internationaal secretaris was betrokken bij het overleg van enkele Noord/ 
Westeuropese havensteden over een eventuele gezamenlijke boycot van Zuid
afrikaanse kolen. 

Het einde van de dictatuur in Chili was één van de meest opvallende ontwikke
lingen in deze regio. Peter Gelauff was in Chili actief in de campagne voor het 
referendum tegen Pinochet. Samen met Maarten van Traa en Eveline Herfkens 
was hij als waarnemer aanwezig bij de volksstemming op 5 oktober 1989. 
Veel aandacht vroeg ook de zorgwekkende situatie in Midden-Amerika. Bin
nen en buiten het kader van de SI waren er veel contacten met mensen uit de 
regio. Bert Koenders bezocht in de zomer van 1989 Guatemala en Nicaragua. 

In 1988 werd een delegatie uit China ontvangen waarmee veel werd gesproken 
over Derde-Wereldproblemen. Overigens werd na de onderdrukking van het 
studentenprotest in juni 1989 elk contact met de Chinese partij verbroken. 

Bilaterale contacten 
In het verslagjaar werden de congressen van de Britse Labourparty in oktober 
1988 en september 1989 bezocht door respectievelijk Hein Kurvers en Jan Ma
rinus Wiersma en Joop v.d. Berg (WBS). In maart 1989 bezocht de internatio
naal secretaris het congres van de Noorse socialisten. Veel zusterpartijen waren 
vertegenwoordigd op het PvdA-congres in februari 1989. Een delegatie van de 
PvdA bezocht in november 1988 Bonn voor een discussie met de beginselpro
gramcommissie van de SPD. In juni 1988 vond er in Brussel een bijeenkomst 
plaats van SP en PvdA met als doel te komen tot coördinatie van het Zuid
Afrika-beleid. 

Tenslotte valt nog te vermelden dat in het verslagjaar de adviesstructuur bui
tenland werd gewijzigd. De belangrijkste elementen waren het verbreden van 
het mandaat van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, die werd omge
doopt in de Zuid-Noord commissie, en het besluit een Oost-Europa stichting/ 
werkgroep in het leven te roepen. 
Net als in voorgaande jaren vonden weer veel gesprekken met diplomatieke 
vertegenwoordigers en met actie- en landengroepen plaats, bereidde de inter
nationaal secretaris verschillende discussies in het partijbestuur voor, werden 
spreekbeurten gehouden en werd aan verschillende conferenties deelgenomen. 

Azië commissie 
De commissie heeft de naam Verre-Oostencommissie gewijzigd in Azië com
missie. De commissie heeft 24 leden, deskundigen op velerlei gebied. Er is in 
de periode negen maal vergaderd. 
Een verslag van de studiedag van april 1988 is verschenen. Het laatste hoofd
stuk van de bundel De Lotus in de Vuist is uitgewerkt in een concept-analy
tisch kader, dat een aantal keren besproken en herschreven is en in de volgende 
verslagperiode definitief zal worden vastgesteld. 
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Ook is een eerste aanzet gegeven voor stukken over multinationale onderne
mingen, de rol van NGO's in Azië, sociaal-democratische partijvorming en 
over de vakbeweging in Azië, die zullen uitmonden in aanbevelingen. 
Verder zijn de actuele ontwikkelingen gevolgd in het gebied: onder andere in 
China, Vietnam, Cambodja, Birma, Singapore. In november 1988 is een dele
gatie ontvangen uit China. Commissieleden hebben bezoeken gebracht aan Ja
pan en Cambodja en Vietnam en daarvan bericht. 
De commissie is betrokken bij de oprichting van een instituut in Brussel voor 
Zuid- en Zuid/Oostaziastische studies, gelieerd aan de Federatie. 

Comité tegen de Bemfsverbote 
Ook deze verslagperiode gaf nog geen beëindiging van de praktijk van de Be
rufsverbote te zien. De hoop dat het opperste gerechtshof voor ambtenaren van 
de Bondsrepubliek, het Bundesverfassungsgericht te Berlijn, een mildere koers 
zou gaan varen, werd eveneens de bodem ingeslagen. Op 1 maart 1989 ont
sloeg het hof een beambte, de Femmeldobersekretär Aexel Brück, met verlies 
van alle pensioenrechten, nadat hij de Bundespost dertig jaar lang had gediend. 
Het was, zoals we al eerder bij processen van dit hof vaststelden, weer een 
showproces, om de indruk te wekken dat er recht werd gesproken volgens de 
principes van een rechtsstaat. Het betoog van de in de Bondsrepubliek gere
nommeerde rechtsgeleerde professor Ridder, die uiteenzette dat de Bondsrepu
bliek geen recht heeft om in West-Berlijn recht te spreken, gezien de verdragen 
van Potsdam en Berlijn van respectievelijk 1945 en 1971 tussen de vier bezet
tingsmachten, legde het hof naast zich neer. 

Het aantal Berufsverbote dat wordt opgelegd is kleiner geworden, al is moeilijk 
na te gaan hoeveel Berufsverbote vermomd zijn achter zogenaamde zakelijke 
argumenten. 

Vele zaken slepen zich al jaren voort, zoals die van douaneambtenaar Scheer 
uit Hamburg, die in mei 1985 werd geschorst. In november 1989 dient zijn 
zaak voor het Bundesdisziplinargericht in Hamburg. 
Er zijn ook enkele lichtpunten. Een rechtszaak in tweede instantie (tegen 
Schachtschneider) werd terugverwezen naar de eerste instantie wegens "ernsti
ge formele fouten", die zo emstig werden bevonden dat de zaak niet naar de
zelfde rechtbank werd terugverwezen. In een ander geval werd een reeds drie 
jaar bestaande schorsing opgeheven, echter met degradering van de desbetref
fende, omdat de rechtbank vond dat zij door het lidmaatschap van de DKP een 
ernstige overtreding had begaan. Van een principiële ommezwaai is hier geen 
sprake: de rechtbank vindt dat de DKP enigszins is veranderd en daarom zijn 
de straffen iets milder. Dat echter politieke gezindheid geen rol mag spelen is 
bij het overgrote deel van de rechterlijke macht nog steeds geen gemeengoed. 
In de Länder die door de SPD worden geregeerd zijn er geen Berufsverbote 
meer, evenmin als in Hessen. Ook buiten de Bondsrepubliek, in West-Berlijn, 
worden geen nieuwe Berufsverbote meer uitgesproken. 
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De Internationale Arbeids Organisatie te Genève berispte in mei 1989 de 
Bondsregering nogmaals inzake Berufsverbote en maande haar aan er een eind 
aan te maken. De Bondsregering blijft hier echter mensenrechten aan haar laars 
lappen. 

Het comité tracht zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de politieke processen. 
Zo was het comité in deze verslagperiode vertegenwoordigd bij drie processen 
in Berlijn en Lüneburg. Ook waren we in mei aanwezig op een bijeenkomst in 
Bonn, onder de titel 40 Jahre Grundgesetz, 17 Jahre Berufsverbote, jetz muss 
Schluss sein! In andere gevallen heeft het comité van zijn solidariteit doen blij
ken per brief of telefoon. 
Op verzoek van de secretaris van het comité was het Tweede-Kamerlid voor 
het CDA WlDl Mateman bereid zich in zijn functie van voorzitter van de Duits
Nederlandse parlementaire vereniging tot de president van de Bondsrepubliek 
te richten ter bepleiting van de inwilliging van een Gnadenersuch van de ont
slagen ambtenaar van de Bundespost, Herhert Bastian. Ook anderen in en bui
ten de Bondsrepubliek hebben zich in deze tot de Bondspresident gericht. Een 
antwoord is nog niet ontvangen. 
Dat onze activiteiten op prijs worden gesteld bleek uit een waarderende brief 
die het coördinerend comité in de Bondsrepubliek, de Initiative Weg mit den 
Berufsverboten, te Hamburg begin dit jaar aan het partijbestuur richtte. De 
taak van het comité lijkt helaas nog niet ten einde. 

Brede Kommissie Buitenland • BKB 
De BKB heeft tijdens deze verslagperiode negen keer vergaderd. De commissie 
is een overleg van vertegenwoordigers van de gewesten (één per gewest), van 
de diverse gespecialiseerde partijcommissies op buitenlands-politiek gebied en 
van het partijbestuur, kamerfractie en Europarlementariërs. Voorzitter is Jan 
Marinus Wiersma, de internationaal secretaris, Peter de Ruiter fungeerde als 
vergadervoorzitter. Secretaris van de commissie is Riet van der Zedde, mede
werkster van het internationaal secretariaat. 
Aan de vergaderingen namen gemiddeld tussen 20 en 25 personen deel. De 
volgende onderwerpen waren (onder andere) besproken: 
In verband met de Europese verkiezingen is uitvoerig gesproken over het ver
kiezingsprogramma en Europa na 1992. 
Daarnaast is het onderwerp Perestroika behandeld, verder de modernisering 
van de tactische kernwapens en een discussie over het (landelijke) verkiezings
programma. 
Ook de ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika met name Namibia in verband met 
de verkiezingen in het laatstgenoemde land werden besproken. Verder heeft de 
BKB dit jaar een brochure uitgebracht, getiteld Meebouwen aan het huis Euro
pa, PvdA-ers over Europa 1992. 
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EG-commissie 
De EG-commissie kwam in de verslagperiode zeven keer bijeen. De volgende 
onderwerpen werden besproken: 
- Het Europese verkiezingsprogramma 
- Relatie EG-EFTA; inleider Herman de Lange 
- Externe handelsrelatie van de EG tegen de achtergrond van de GATI-be-

spreking · 
- Nederland: deelstaat van Europa; inleider Sam Rozemond 
- Rapport Europa Plus; sociale dimensie van de interne markt; inleider Hedy 
d~cona 

- De Schengenproblematiek (asiel-, vervolgingsbeleid e.d.); inleider Maarten 
van Traa 

- Ontwikkeling Oost-Europa en de consequenties voor de West/West-relatie; 
inleider André Gerrits 

De EG-commissie werd in de verslagperiode voorgezeten door Piet Dankert en 
had als secretaris Hans Wolters. Gemiddeld bezochten ongeveer 20 personen 
de vergaderingen. Het ledenbestand is inmiddels vernieuwd en enigszins uitge
breid. 
Mede naar aanleiding van de veranderingen in de adviesstructuur buitenland 
van de partij is een voorstel gedaan om de EG-commissie naar opzet en func
tioneren te herstructureren en haar te laten ressorteren onder de Anne Vonde~ 
ling Stichting, samenwerkingsverband van de PvdA-Europarlementariërs. Een 
besluit over deze herstructurering werd nog niet genomen. 

END 
De PvdA is reeds vele jaren lid van de onder de vleugels van de Bertrand Rus
sen Foundation opererende beweging voor European Nuclear Disarmament, 
waarin vele West- en in toenemende mate Oosteuropese onafhankelijke vredes
organisaties elkaar treffen en met elkaar samenwerken. De belangrijkste activi
teit is de organisatie van de jaarlijkse Convention, welke ieder jaar in een ander 
land wordt gehouden. Het Liaison Committee, waarin de PvdA is vertegen
woordigd door Walter Bohle, vergaderde in de verslagperiode vier keer, twee 
keer in de gebruikelijke vergaderplaats Brussel en twee in Vitoria-Gasteiz 
(Spanje), alwaar van 6 t/m 9 juli 1989 de 8e END-Conventie plaats vond. 
Twee PvdA-leden hebben de partij dit keer vertegenwoordigd op de conventie. 
Dat was beduidend minder dan in voorafgaande jaren. Ook zijn er dit keer 
door de PvdA zelf geen conventie-activiteiten georganiseerd. Voor een deel 
was dat toeval, voor een ander deel had dat te maken met de toenemende ont
spanning in Europa, waardoor de END en ook een aantallidorganisaties zich 
herbezinnen over het belang van de END zelf en hun rol daarin. Enerzijds 
heeft deze ontwikkeling geleid tot een verheugende toename van het aantal on
afhankelijke deelnemers uit Oost-Europa en hebben een aantal 'officiële' en 
'grass-root' organisaties zich nu (kunnen) aansluiten bij de END, anderzijds 
richt de aandacht tijdens de conventie zich nu m~r en meer op de civiele as-
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peeten van het gemeentelijke Europese huis en mondiale problemen. Tegelij
kertijd moet worden vastgesteld dat met de jaren de publieke impact van de 
END en de jaarlijkse conventie afneemt. Er zijn afspraken gemaakt om in de 
eerste helft van 1990 ook de rol van de PvdA in de END, door middel van een 
gesprek in de BKB, te heroverwegen. Tevens vindt daarover nog consultatie 
plaats met de zusterpartijen die lid zijn van de END (de Labour Party en de 
SAP). 

Latijns-Amerika Commissie 
Voorzitter: Peter Gelauff 
Secretaris: Wout Nijland, coördinator Evert Vermeer Stichting 
Waarnemend secretaris: Arjen Atberts 

De Latijns-Amerika Commissie bestond uit leden van de Tweede-Kamerfractie 
en het Europees Parlement, mensen uit de kringen van ontwikkelingsorganisa
ties, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Evert Vermeer Stichting, en 
partijleden met een specifieke deskundigheid betreffende het Latijnsamerikaan
se continent of landen daarbinnen. 
De commissie vergaderde in principe één maal per maand, waarbij de agenda 
werd voorbereid door een kerngroep bestaande uit de meest actieve leden. 
Vanwege de aanhoudend teleurstellende opkomst van de leden van de com
missie en het besluit van de Evert Vermeer Stichting om, vanwege overbelas
ting van het secretariaat, de ondersteuning van de commissie te beëindigen, en 
de andere aanpak van de structuur van de commissies vanuit het Internationaal 
Secretariaat, is besloten de Latijns-Amerika Commissie als zodanig op te hef
fen, en te integreren in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (in het ver
volg Zuid-Noord Commissie, ZNC). De Latijns-Amerika Commissie had haar 
laatste vergadering op 15 december 1988. Een achttalleden van de commissie 
is overgestapt naar de ZNC om daar de aandacht voor en behandeling van ont
wikkelingen in Latijns-Amerika te verzekeren en zorg te dragen voor de for
mulering van beleidsadviezen op dit gebied aan het partijbestuur. 

De doelstelling van de Latijns-Amerika Commissie van de Partij van de Arbeid 
is de laatste jaren geweest het partijbestuur van advies te dienen over het beleid 
van de partij ten opzichte van de ontwikkelingen in de verschillende Latijns
amerikaanse landen. 
Anderzijds is gewerkt aan de ontwikkeling van een _beleidsvisie met betrekking 
tot de sociaal-democratische aanwezigheid in Latijns-Amerika, mede in het 
licht van democratiseringsprocessen en de naleving van mensenrechten. 
Als afsluitende grote activiteit organiseerde de Latijns-Amerika Commissie in 
samenwerking met de Evert Vermeer Stichting een studiedag over Democratie 
en mensenrechten in Latijns-Amerika. Sprekers waren: Gunnar Stenarv, inter
nationaal secretaris van de Zweedse sociaal-democratische partij, Patricio Silva 
(docent aan de Rijksuniversiteit Leiden) en Eveline Herfkens, Tweede-Kamer
lid voor de PvdA. In een vijftal werkgroepen werd gesproken over de thema's 
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democratie en mensenrechten, de Europese politieke relaties met Latijns-Ame
rika, de Europese economische- en handelsrelaties met dit continent, het Ne
derlandse hulpbeleid, en het beleid van de SI tegenover Latijns-Amerika. 
De dag verliep organisatorisch en wat betreft opkomst naar tevredenheid; een 
vijftigtal deelnemers bezocht de studiedag. 
De resultaten van de studiedag werden verwerkt in de beleidsnotitie Democra-
tieën in Latijns-Amerika en het Nederlandse beleid. · 

Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
per juni 1989 Zuid-Noord C9mmissie 
Voorzitter: Wouter Tims 
Vice-voorzitter: Eveline Herfkens 
Secretaris: Wout Nijland, coördinator Evert Vermeer Stichting 
Waarnemend secretaris: Arjen Atberts (tot november 1988 en augustus/sep
tember 1989) Frank Jan Borst (november 1988 tot en met augustus 1989), bei
den EVS 

De Zuid-Noord Commissie is de belangrijkste van de commissies die zich be
zighouden met ontwikkelingslanden. 
Vanwege wijzigingen in de adviesstructuur buitenland is de naam van de Com
missie Ontwikkelingssamenwerking veranderd. De commissie koos in juni 1989 
voor de nieuwe naam Zuid-Noord Commissie om aan te geven dat het werk
terrein van de commissie niet uitsluitend de ontwikkelingssamenwerking betreft 
maar ook de politieke onderwerpen in het Noord/Zuid-beleid. 
De commissie bestaat uit particuliere deskundigen en leden afkomstig uit onder 
meer: de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, het Internationaal 
Secretariaat, de Evert Vermeer Stichting, universiteiten, overheidsinstellingen 
en ontwikkelingsorganisaties. 
De vergaderingen, een achttal in de periode oktober 1988 tot en met septem
ber 1989, werden gemiddeld door twintig leden bezocht. De commissie draait 
uitstekend. In de loop van dit verslagjaar is bovendien de Latijns-Amerika 
Commissie geïntegreerd in de ZNC en er zijn gesprekken gevoerd met de Suri
name Commissie over de toekomstige structuur van beide commissies. 
De commissie adviseert het partijbestuur over actuele en structurele zaken op 
de beleidsterreinen van ontwikkelingssamenwerking en Noord/Zuid-beleid en 
is een klankbord voor de leden van de Tweede-Kamerfractie. 
In deze verslagperiode zijn samengevat de volgende thema's aan de orde ge
weest: 
- Bevolkingspolitiek in ontwikkelingslanden 
- Europees verkiezingsprogram 
- Begroting ontwikkelingssamenwerking 1989 
- Europa 1992 en ontwikkelingssamenwerking 
- De handel in tropisch hardhout 
- PvdA en Suriname 
- Structurele aanpassingsbeleid van Wereldbank en IMF 
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- Ecologie en ontwikkelingssamenwerking 
- Omvang en betekenis van de medefinancieringsprogramma's 
- Derde-Wereldcomponent in het verkiezingsprogramma 1990, later 1989 

Landenbeleidsdocumenten (Indonesië, Midden-Amerika/ Andes, Tanzania, 
Pakistan, Zuidelijk Afrika) 
Verschuivingen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid gezien vanuit de 
uitvoering 
Schuldenproblematiek; Plan-Brady en verdere initiatieven 

Kwalitatieve en kwantitatieve economische groei en ontwikkeling 

Stuurgroep Europese Politiek (SI'EP) 
De Stuurgroep Europese Politiek kwam in de verslagperiode vier keer bijeen. 
Een veelheid van onderwerpen werd besproken. Het betrof onder andere: 
- Projectgroep Europa 
- Voorbereiding partijlandentop 
-EG-EFTA 
- Voorbereiding algemene beschouwingen 
- Europees verkiezingsprogramma 
- Begroting Europese Gemeenschap 1989 
- Voorbereiding jaarverslag Nederlandse regering - Europese Gemeenschap 
- Voorbereiding Federatiecongres 
- Wijze van behandeling nota Bouwen aan Europa 
- Rapport-Metten inzake btw-harmonisatie 
- Verkiezingscampagne 
- CPB-nota Effecten '92 
- PvdA-fractienota Europa 
- TV zonder grenzen 

De commissie werd voorgezeten door Maarten van Traa. Hans Wolters was se
cretaris. De STEP vormde een nuttig instrument voor informatie-uitwisseling. 
Tegelijk groeide de opvatting dat de STEP onvoldoende was toegerust voor 
haar eigenlijke taak: politieke sturing en inhoudelijke coördinatie. 
Het belang van een dergelijke sturing en coördinatie is toegenomen nu het Eu
ropese integratieproces zich heeft versneld onder invloed van de realisatie van 
de interne markt in 1992. 
Om die reden is Wim Meijer, voormalig voorzitter van de STEP en voorzitter 
van de Vaste Kamercommissie Europese Zaken, gevraagd een advies uit te 
brengen over de mogelijkheden van een verbetering van de politieke samen
werking tussen de PvdA Eurodelegatie, de Tweede-Kamerfractie en het partij
bestuur. Dit advies kwam vlak voor de zomer van 1989 gereed. Het partijbe
stuur heeft het stuk vervolgens voor commentaar voorgelegd aan de Tweede
Kamerfractie en de Eurodelegatie. Deze hebben inmiddels dit commentaar ge
geven. 
Op korte termijn zal het partijbestuur op basis van de Nota-Meijer en de com
mentaren een nieuwe werkwijze voor politieke samenwerking vaststelling. Naar 
verwachting kan deze per 1 januari 1990 zijn beslag krijgen. 
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ROOIE VROUWEN 

Landelijk Bestuur 
Het bestuur van de Rooie Vrouwen bestaat uit elf vrouwen. 
Aan het begin van de verslagperiode was de samenstelling als volgt: 
Voorzitter: Geke Faber; tweede voorzitter: Ineke van Dijk; 
leden: Yvonne Barnard, Marlène Haas, Nanke Hartsuyker, Elly de Jeu, Annet
te Lecomte, Ria Meyvogel, Engeline Nas, Willemien Ruygrok en Irene Sandel. 

Op 1 maart 1989 trad het nieuwe bestuur, gekozen door het congres van 27 en 
28 januari 1989, aan. De samenstelling is nu als volgt. 
Voorzitter: Ineke van Dijk; tweede voorzitter: Elly Pastoors; 
leden: Mieke van der Burg, Wil Gubbels, Marlène Haas, Nanke Hartsuyker, 
Ans van Hell, Engeline Nas, Willemien Ruygrok, Irene Sandel en Margo 
Vliegenthart Sinds Irene Sandel in augustus haar lidmaatschap heeft beëindigd 
neemt Nels de Vries haar plaats in het bestuur in. 

Samenstelling Rooie Vrouwenbureau 
Coördinator: Sera Kooyman (32 uur per week), Inez Pluylaar (28 uur per 
week); beleidsmedewerker: MarkaSpit (18 uur per week). 
De vacature die met het vertrek van Gerjannie van der Weg (32 uur per week) 
op 1 april 1989 is ontstaan, is tijdelijk niet ingevuld. 

Landelijk bestuur 
Het landelijk bestuur vergadert in principe eens per drie weken op de dinsdag
avond in Amsterdam. In drukke perioden is dit vaker. De overige dinsdag
avonden zijn bestemd voor vergaderingen van werkgroepen (1990, Toekomst, 
Lokale politiek, Sociale veiligheid, parlementair en internationaal). 

Gewesten 
Elk gewest heeft een Rooie-Vrouwenbestuur. Met dit bestuur heeft het lande
lijk bestuur regelmatig contact. De contactpersoon uit het bestuur bezoekt de 
gewestelijke vergaderingen en is aanspreekbaar voor spreekbeurten in het ge
west. 
In het voorjaar van 1989 hebben de beide voorzitters de gewesten bezocht, met 
de besturen gesproken over het reilen en zeilen van de Rooie Vrouwen in de 
gewesten en wensen geïnventariseerd. 
Daarnaast is er vier keer per jaar een vergadering van het landelijk bestuur met 
de gewestelijk voorzitters. Soms zijn dit avondbijeenkomsten, soms zaterdagen 
in combinatie met een themabijeenkomst die voor meer vrouwen toegankelijk 
is. 
Daarnaast is er het jaarlijkse weekeinde van landelijk bestuur en gewestelijke 
voorzitters op De Born. 
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Contacten in de partij 
De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur van de partij. 
De tweede voorzitter bezoekt de gewestelijke secretarissen- en delegatieverga
deringen. Leden van het landelijk bestuur zijn aanwezig bij vergaderingen van 
de partijraad en uiteraard op congressen. 
De voorzitters hebben regelmatig overleg met de Stichting Vorming Partij 
(SVP) en er is een vertegenwoordiger in het bestuur van het Centrum voor Lo
kaal Bestuur (CLB). De voorzitter is daarnaast bestuurslid van de Evert Ver
meer Stichting (EVS), lid van de Werkgroep Bedrijfsdemocratisering (WBD) 
en de Commissie Etnische Groepen (CEG). 
Ook bestaan er vaste contacten met de kamerfracties en de PvdA-leden in de 
Emancipatieraad. 

Activiteiten 
14 Oktober 1988 is in Zaanstad de officiële start geweest van het kortlopende 
actiegerichte project Sociale veiligheid. De bedoeling van dit project is dat lo
kaal actieve vrouwen c.q. afdelingen in samenwerking met andere plaatselijke 
organisaties werken aan de verbetering van de sociale veiligheid in hun woon
plaats. Een map met achtergrondartikelen en suggesties voor acties is voor dit 
doel samengesteld door een werkgroep in het landelijk bestuur. Leden van het 
landelijk bestuur hebben over dit onderwerp veel spreekbeurten gehouden in 
afdelingen, onder andere met het doel hierover passages in gemeenteraadspro
gramma's op te nemen. Na een inventarisatie van activiteiten overal in het land 
zal het project in januari 1990 worden afgesloten. 

Het Rooie- Vrouwencongres op 27 en 28 januari 1989 had als onderwerp Rol 
en taken van de overheid. Een resolutie met dezelfde naam is daar vastgesteld. 
In de randbijeenkomsten op het congres is gesproken over kunstmatige voort
plantingstechnieken, sociale veiligheid en de toekomst van de Rooie Vrouwen. 

De werkgroep Lokale politiek belegde in samenwerking met het CLB op 8 
april1989 in Utrecht een druk bezochte themabijeenkomst voor (toekomstige) 
gemeenteraadsleden. Hier stonden de onderwerpen wonen, werken en welzijn 
centraal. Op diezelfde dag ging het 's middags om sociale veiligheid. 
Op 30 september 1989 was er een vervolgbijeenkomst op de drie genoemde 
thema's. Bij wonen ging het om wijk- en buurtbeheer, werken had als onderde
len personeelsbeleid bij de gemeente en het arbeidsvoorzieningenbeleid/tripar
tisering, en de decentralisatie van de emancipatiegelden was het onderwerp bij 
welzijn. 
Daarnaast zorgde de werkgroep Lokale politiek voor informatie over voor 
vrouwen van belangzijnde punten in gemeenteraadsprogramma's. Dit gebeurde 
via de bladen Rooie Vrouw en Lokaal Bestuur en via een brief aan afdelings
besturen en gemeenteraadsfracties. 

Het 1990/meisjesbeleid zou het eerstvolgende kortlopende aktiegerichte project 
worden. Door de val van het kabinet is hieraan niet in de vorm van een project 
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gewerkt. De werkgroep heeft zich op het standpunt gesteld dat een en ander 
eerst goed in ons verkiezingsprogram geregeld diende te worden en heeft hierin 
veel energie gestoken. Hetzelfde geldt voor de lokale verkiezingsprogramma's. 
Infom1atieoverdracht stond hierbij centraal. Twee regionale bijeenkomsten over 
dit onderwerp zijn op 7 en 8 oktober 1989 in Utrecht en Assen belegd voor 
vrouwen in de partij. Hier is informatie uitgewisseld over verschillende lokale 
initiatieven van gemeenten en bij voorbeeld plaatselijke vrouwenraden. Ook 
vindt regelmatig overleg plaats met de Jonge Socialisten over gezamenlijke 
standpuntbepaling. Aanvragen voor spreekbeurten of voor deelname aan fo
rum- en discussiebijeenkomsten over het 1990-beleid worden zoveel mogelijk 
gehonoreerd. Op dit moment wordt een informatiemap samengesteld. 

Op 3 juni 1989 is een grote discussiedag belegd in Utrecht over De toekomst 
van de Rooie Vrouwen als voorbereiding op het buitengewoon congres van 10 
maart 1990. Op deze dag is nagedacht over de vraag waarmee Rooie Vrouwen 
zich in de jaren negentig zouden moeten bezighouden en de wijze waarop. Op 
grond van de gegevens die deze dag opleverde is het congresstuk geschreven. 
In de gewesten zijn hierover vervolgens dagen georganiseerd waarbij leden van 
het landelijk bestuur aanwezig waren. 

Tweede-Kamerverkiezingen 
Het landelijk bestuur is actief betrokken geweest bij de voorbereiding van het 
verkiezingsprogramma. De wensen van Rooie Vrouwen zijn eerst door de 
voorzitter naar voren gebracht in het partijbestuur. Vervolgens zijn de afdelin
gen op de hoogte gesteld van de tevredenheid over de behaalde resultaten voor 
de 1990-generatie en de teleurstelling over het atv-resultaat. Het door het con
gres vastgestelde programma stemde het landelijk bestuur in grote lijnen tot te
vredenheid, hetgeen ook via de media is benadrukt. 
In verband met de positieve actie heeft de tweede voorzitter intensief contact 
gehad met de voorzitters van de gewesten. 
De Rooie Vrouwen besloten geen eigen verkiezingscampagne te voeren, maar 
actief mee te werken aan de partijactiviteiten. Met het oog op de verkiezingen 
brachten de Rooie Vrouwen een extra nummer van Rooie Vrouw uit, De PvdA 
en de vrouwenzaak. Dit nummer is op de campagnebijeenkomst op 22 augus
tus 1989 in Breda aangeboden aan de partijvoorzitter. 

Samenwerkingsverbanden 
De voorzitter vertegenwoordigt de Rooie Vrouwen in het Politiek Vrouwen 
Overleg (PVO), een samenwerkingsverband van de vrouwenorganisaties van 
CDA, PvdA, VVD, D66, PPR, PSP en CPN. Daarnaast heeft zij namens de 
Rooie Vrouwen samen met het FNV-vrouwensecretariaat het initiatief geno
men tot het Landelijk Platform Kinderopvang (LPK). 
De tweede voorzitter is actief in de Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Vanuit 
de Rooie Vrouwen is zij lid van het Algemeen Bestuur en heeft zij zitting in de 
Commissie betaalde arbeid en strategie. Daarnaast vertegenwoordigt zij de 
Rooie Vrouwen in de Associatie voor herverdeling van betaalde en onbetaalde 
~~ ~ 



Binnen het landelijk bestuur worden verder nog de volgende vertegenwoordi
gingen verdeeld: Bombestuur, Thiele Wibaut Fonds, redactie Rooie Vrouw, 
Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid en Comité Vrou
wen Blijven Eisen. 
Ten slotte zijn de Rooie Vrouwen vertegenwoordigd in de Socialistische Vrou
wen Internationale (SIW). 
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VERSLAG PENNINGMEESTER 

Het voorliggende financiële verslag heeft betrekking op de periode 1 oktober 
1988 tot en met 30 september 1989. Aan dit verslag ligt de begroting 19881 
1989 ten grondslag, die op 18 juni 1988 te Amsterdam door de partijraad werd 
vastgesteld. De partijraad stemde tevens in met de nota Meerjarenperspectief 
198811992. In de voortgangsnotitie, onderdeel van de begrotingsstukken 
199011991, wordt daarover gerapporteerd. 

De begroting 198811989 was de eerste in de rij van begrotingen die mede ge
baseerd zijn op de nota Meerjarenperspectief 198811992. Door het partijbe
stuur werd een sluitende begroting aangeboden met als belangrijkste uitgangs
punten: 
- een geraamd ledental van 100.000 (betalend ledental97.000); 
- een gemiddelde contributieverhoging van ca. 5,5%; 
- een loonkostenstijging van ca. 2%; 
- het zoveel mogelijk bevriezen van uitgaven op het niveau 1987 I 1988; 
- een extra verhoging van het ledenwerfbudget met bijna f 200.000,--. 
Daarnaast stelde de partijraad een afzonderlijke sluitende begroting vast voor 
de drukkerij I tekstverwerking. 

De jaarrekening 198811989laat een voordelig saldo zien van f 535.000,--; 
meer baten f 287.000,-- (2,5%) en minder lasten f 248.000,-- (2,3% ). Dit sal
do is overeenkomstig de meerjarenafspraken toegevoegd aan het kapitaal. Bij 
het resultaat kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 
Wat de batenkant betreft (begroot f 10,926 mln., uitkomst f 11,213 mln.) 
heeft het voordelig saldo in hoofdzaak betrekking op hogere rentebaten dan 
geraamd(+ f 251.000,--). Voor de contributies en CLB-contributies is de uit
komst per saldo+ f 34.000,-- (contributies+ f 113.000,-- en de CLB-contri
butie- f 79.000,--). Vastgesteld kan worden, dat de rentebaten voor de begro
ting 198811989 te laag zijn geraamd. Daarbij dient bedacht te worden dat een 
dergelijke raming met veel onzekerheden is omgeven en heeft plaatsgevonden 
in april 1988 op basis van de toen bekende prognoses voor de periode oktober 
1988 tlm september 1989. Vooral door rentestijgingen en hoger belegde saldi 
is een aanzienlijk hogere renteopbrengst gerealiseerd dan geraamd. Hierbij kan 
worden opgemerkt, dat de rentebaten de afgelopen jaren ca. 2,5%- 5% van de 
totale begrotingsbaten hebben belopen. De meeropbrengst aan contributies is 
in belangrijke mate te danken aan de contributie-inschalingsactie najaar 1988. 

De extra inspanningen op het terrein van de ledenwerving hebben niet kunnen 
voorkomen dat het ledental in het verslagjaar per saldo is gedaald met 1.529 
leden (1,6% ). Daarmee wordt duidelijk dat de doelstelling van het meerjaren
perspectief 1988 - 1992 met betrekking tot de ledenwerving niet gehaald zal 
worden. Bij de bespreking van de begroting 198911990 in de junipartijraad 
1989 heeft het partijbestuur daarvan reeds melding gemaakt. Aan de hand van 
de notitie Ledenwerving (bijgevoegd bij de begroting 199011991) zal het par-
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tijbestuur daarover nader van gedachten wisselen met de partijraad van juni 
1990. 

De verschillende uitgaven over het verslagjaar 1988/1989liggen (zeer) dicht 
bij de begrqtingsbedragen. Dat vloeit mede voort uit het feit, dat het bewaken 
van de begroting en het zo mogelijk bijsturen veel aandacht krijgt. De totale 
lasten bleven per saldo f 248.000,-- binnen de begroting. Van dit bedrag heeft 
bijna f 100.000,-- betrekking op de exploitatie drukkerij/tekstverwerking. De 
reorganisatie daarvan (zie voor een toelichting punt 15 van de begroting 1990/ 
1991) heeft bijgedragen tot een verbetering van de exploitatie. Daarnaast bleef 
het blad Voorwaarts ruim (f 56.000,--) binnen het gestelde budget. Als gevolg 
van het lagere ledental en de lagere CLB-contributies lagen de afdrachten en 
bijdragen aan gewesten/ afdelingen en CLB eveneens lager dan de daarvoor 
geraamde lasten (totaal f 94.000,--). 

In het Meerjarenperspectief 1988/1992 (punt 9) is bepaald, dat het beleid erop 
gericht dient te zijn dat er in de komende jaren een gemiddeld werkkapitaal be
schikbaar is van f 4 mln., met als absoluut minimum f 3,5 mln. Aan deze doel
stelling wordt ruim voldaan. Op 30 september 1988 bedroeg het werkkapitaal 
f 4,558 mln. In het verslagjaar nam het werkkapitaal toe met f 610.000,--. De
ze toename is in hoofdzaak het gevolg van de toevoeging aan het kapitaal van 
het voordelig saldo 1988/1989 (f 535.000,--) en de minder benodigde bijdra
gen 1988 aan neveninstellingen (f 69.000,--). 

In het verslagjaar zijn twee verkiezingscampagnes gevoerd: voor het Europese 
Parlement en voor de Tweede Kamer. Met deze laatste, onvoorziene, was in 
het Meerjarenperspectief geen rekening gehouden. De kosten van deze cam
pagnes vallen buiten de begroting/jaarrekening 1988/1989: ze worden recht
streeks ten laste gebracht van het verkiezingsfonds/kapitaal. De secretaris van 
de partij, tevens voorzitter van de politieke campagnecommissie, is- in nauw 
overleg met de financiële commissie van de partij - belast geweest met de op
stelling en bewaking van de campagnebudgetten. Zie het verslag hierna. 

In het accountantsrapport inzake de jaarrekening 1988/1989 wordt opgemerkt, 
dat de uitstekende financiële positie van de Partij van de Arbeid een goed uit
gangspunt is voor de jaren negentig. Bedacht moet worden, dat deze positie in 
belangrijke mate wordt bepaald door de ontwikkeling van het ledental. De no
titie Ledenwerving maakt duidelijk dat op het vlak van ledenbehoud en -wer
ving de partij voor een niet geringe opgave staat die veel creativiteit en inzet zal 
vergen. 

WILLEM VERMEEND 
penningmeester 

70 



VERSLAG VERKIEZINGSFONDS 

In het accountantsrapport inzake de jaarrekening wordt zeer gedetailleerd ver
slag gedaan van de kosten met betrekking tot de Europese verkiezingen en die 
van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kosten van deze verkiezingen 
vallen buiten de begroting 1988/1989 en de daarop betr!'!kking hebbende jaar
rekening. 
In het verslag van de penningmeester over 1988/1989 is al opgemerkt dat voor 
verkiezingskasten een afzonderlijke procedure geldt. Deze procedure is als 
volgt. 
Ten minste 75 dagen voor de dag van de verkiezingen wordt het toegestane be
drag voor uitgaven en inkomsten ten behoeve van de verkiezingen door partij
bestuur en de financiële commissie van de partij in gemeen overleg vastgesteld. 
Vervolgens wordt de gedetailleerde begroting voor de verkiezingen vastgesteld 
door het partijbestuur, na ingewonnen advies van de financiële commissie 
daarover. Het partijbestuur stelt tevens vast wie, namens het bestuur, bevoegd 
is ten laste van de verkiezingsbegroting verplichtingen aan te gaan. Deze be
voegdheid is door het bestuur toegekend aan de secretaris van de partij, in ver
band met het feit dat deze fungerend voorzitter was van de politieke campag
necommissie (=de commissie die leiding geeft aan de verkiezingscampagnes). 
De inkomsten voor de campagne zijn, zoals bekend, afkomstig uit het verkie
zingstands -waarvoor jaarlijkse reserveringen plaatsvinden- en tevens voor een 
belangrijk bedrag uit inzamelingsacties. Aangezien voor deze laatste post voor
af een raming noodzakelijk is, wordt door de financiële commissie een zoge
naamd garantiebedrag vastgesteld. Blijkt achteraf dat dit bedrag bij de inzame
ling niet wordt gehaald, dan wordt het 'tekort' in mindering gebracht op de 
post 'Kapitaal' van de partij. 
In overleg met de financiële commissie zijn zowel de begroting van de Europe
se verkiezingen als die van de Tweede- Kamerverkiezingen vastgesteld. De in
zamelingsacties van beide campagnes hebben het volgende opgebracht: 
Europese verkiezingen f 177.000, Tweede-Kamerverkiezingen f 499.000. De 
kosten van beide campagnes worden gedekt uit het campagnefonds en de inza
melingsacties. Voor een gedetailleerde weergave verwijzen wij u naar het ac
countantsrapport. 
Gedurende de campagnes is over de financiële gang van zaken regelmatig over
leg gevoerd met de financiële commissie. 

Namens het partijbestuur, 

ALARDBECK 
secretaris, tevens voorzitter 
van de campagnecommissie 1988/1989 
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Moret Ernst & Young 

Mor·,~t Er11st & Young. reglsleraccountönls 

Aan de Partijraad van de 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

AMSTERDAM 

Hilversum, 30 januari 1990 

Dames en heren, 

Laapersveld 2 7 
1213 VB Hilversum 
Postbus 766. 1200 AT H1lversum 

Telefoon 035-21 69 54 
Fax 035-4 37 92 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1988/1989 

van de vereniging Partij van de Arbeid. 

Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk 

bureau van de Partij. 

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

vereniging zijn, worden daarin niet opgenomen. 

De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn 

derhalve niet in onze controle begrepen. 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1988 tot en met 

30 september 1989 van het landelijk bureau van de vereniging Partij van 

de Arbeid gecontroleerd. 

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

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 30 september 1989 en van het resultaat 

over het op die datum geëindigde boekjaar. 

A:-.sOO<llrP vdrl l)o;<;loton (berO<!()S) vHrHrootsch<'lppen. qnvestrqcJ tn Rotlf~rd<un 
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Moret Ernst & Young 

Morel Ernst & Young. reg1sternccountants 

INHOUDSOPGAVE 

RAPPORT 

RAPPORT uitgebracht aan 

de Partijraad van de 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

AMSTERDAM 

betreffende 

jaarrekening 1988/1989 

Accountantsverklaring 

Resultaat 

Verkiezingen 

Financiële positie 

BIJLAGEN 

1. Balans per 30 september 1988 

2. Staat van baten en lasten boekjaar 1987/1988 

3. Toelichting balans 

4. Toelichting staat van baten en lasten 

5. Exploitatie blad 'Voorwaarts' 

6. Specificatie Campagnefonds 

Blz. 

2 

7 

8 

10 

11 

12 

22 

31 

32 
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Moret Ernst & Young 

Morel Ernst & Young. registeraccountants 

RESULTAAT 

Het boekjaar 1988/1989 is afgesloten met een voordelig saldo vaan 

f 534.619,42, tegenover f 162.401,11 nadelig in 1987/1988, ofweY een 

verbetering van rond f 697.000. 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over deze beide jaren 

geeft het volgende beeld (in duizenden guldens): 

1988/1989 1987/1988 Meer 

-2-

(Minder) 
Baten 

Contributies 

FBA en CLB 

Rentebaten, per saldo 

Exploitatie gebouw 

Overige opbrengsten 

Lasten 

Organisatiekosten 

Activiteiten 

Overige uitgaven 

Voordelig (nadelig) saldo 

8.909 

1.581 

471 

206 

46 

11.213 
----------

3. 573 

6.984 

121 

10.678 
----------

535 
========== 

8.439 470 

1.599 18) 

369 102 

181 25 

64 18) 

10.652 561 
-·-------- ----------

3.486 87 

6.925 59 

403 282) 

10.814 136) 
---------- ----------

162) 697 
========== ========== 

Voor naèere specificaties verwijzen wij naar de bijlagen 2 en 4 bij dit 

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

1. Het voordelig saldo over 1988/1989 werd voorshands toegevoegd aan 

het kapitaal, het nadelig saldo over 1987/1988 kwam in dat jaar 

daarop in mindering. 

Enige nagekomen baten zijn eveneens aan het kapitaal toegevoegd. 

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

Ledental % t.o.v. 

-3-

vori& jaar 

30 september 1985 100.818 1,5 % 

30 september 1986 103.217 2,4 % 

30 september 1987 101.141 2,0 %) 

30 september 1988 98.001 3,1 %) 

30 september 1989 96.472 1,6 %) 

Het ledental daalde in het verslagjaar per saldo met 1.529 leden. 

3. De inkomsten uit contributies namen toe met 6,0 %. 

Deze stijging is als volgt te analyseren: 

Daling gemiddeld ledental gedurende het jaar 

van 99.474 naar 96.752 

Invloed contributieverhoging op 1 oktober 1988 

Stijging percentage niet ontvangen contributies 

Verschuiving naar hogere contributieschalen 

Per saldo stijging van de ontvangsten 

+ 

+ 

+ 

2,7 % 

5,8 % 

0,5 % 

3,4 % 

6,0 % 
========s= 

Voor het verslagjaar 1988/1989 werd berekend dat het ontvangen 

contributiebedrag 1,8 % lager was dan hetgeen theoretisch ontvangen 

had moeten worden (1987/1988: 1,3 %). 

75 



Moret Ernst & Young 

Moret Ernst & Young. registeraccountants 

Met name door de inschalingsactie onder de leden is per saldo een 

verschuiving opgetreden naar hogere contributieschalen met een 

geldelijk effect in het verslagjaar van 3,4 % ofwel rond f 300.000. 

-4-

4. De ontvangen rentebaten namen toe van f 424.000 naar f 574.000 in het 

verslagjaar, met name door gemiddeld hogere belegde saldi bij een 

licht gestegen rentestand. 

Na aftrek van betaalde rentevergoedingen ad f 104.000 resteerde per 

saldo een bate van f 470.000 (vorige jaar: f 369.000). 

Over het werkkapitaal werd conform de begroting geen rentevergoeding 

berekend. 

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

exclusief neveninstellingen, rond f 3.574.000 betaald tegenover 

76 

f 3.593.000 in het voorgaande boekjaar (- 0,5 %). 

De daling is het gevolg van het feit dat de gemiddelde personeels

bezetting per saldo meer is gedaald dan de kosten per personeelslid 

zijn gestegen. 

Verdeeld over de verschillende kostendragers is de opbouw als volgt 

(in duizenden guldens): 

Bezoldiging bestuurders 

Service-apparaat 

Voorlichting 

Medewerkers bestuur 

Medewerkers Rooie Vrouwen 

Voorwaarts 

1988/1989 
Begroot Effectief 

405 428 

1.819 1.796 

439 414 

553 563 

200 183 

198 190 

3.614 3.574 
========== ========== 

1987/1988 
Effectief 

421 

1.821 

439 

529 

179 

204 

3.593 
========== 
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6. De vergelijking tussen de begroting 1988/1989 en de uitkomsten geeft 

het volgende beeld (in duizenden guldens): 

Baten 

Contributies 

FBA en CLB 

Rentebaten, per saldo 

Exploitatie gebouw 

Overige opbrengsten 

Totaal baten 

Lasten 

Organisatiekosten: 

- part ij bestuur 

- service-apparaat 

- overige organisatiekosten 

Activiteiten: 

- partij-organisatie 

- internationale betrekkingen 

- campagnefonds 

- gewesten en afdelingen 

- instellingen en organisaties 

- drukkerij/tekstverwerking 

Overige uitgaven 

Totaal van de lasten 

Voorde lig saldo 

Begroot 

8. 796 

l. 660 

220 

190 

60 

10.926 

1.751 

l. 771 

76 

3.598 

355 

205 

l. 231 

2.661 

2.328 

432 

7.212 

116 

10.926 

Uitkomsten 

8.909 

l. 581 

471 

206 

46 

11.213 

1.777 

l. 707 

89 

3.573 

387 

208 

l. 231 

2.607 

2.217 

334 

6.984 

121 

10.678 

535 

Meer 
(Minder) 

113 

79) 

251 

16 

14) 

287 

26 

64) 

13 

25) 

32 

3 

54) 

111) 

98) 

228) 

5 

248) 

535 
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Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uittkomsten · 

zijn nog de volgende toelichtingen te geven: 

De begrote contributie-ontvangsten zijn volledig gerealiseerd (+ 1,3 %). 

Deze meeropbrengsten zijn veroorzaakt door het saldo van: 

- gemiddeld ledental 3,3 % lager dan begroot 

-contributie-ontvangst per lid 5,1 %hoger dan begroot 

- eenmalige kosten inschalingsactie (0,4 %) 

De CLB-contributies bleven 5,3 % onder de begroting. 

De rentebaten waren te laag begroot gezien de inmiddels gestegen rente

stand. 

De lasten bleven per saldo f 248.000 binnen de begroting, onder meer door: 

- lagere aandelen gewesten en afdelingen als gevolg 

van het lagere ledental 

-gunstiger exploitatie blad 'Voorwaarts' 

- lager nadelig saldo exploitatie drukkerij/tekstverwerking 

- lagere bijdrage aan CLB door lagere inkomsten 

f 

54.000 

56.000 

98.000 

40.000 

~~~~~~~~~~~~ blijkt het relatief grote voordelige saldo bereikt door: 

- de inschalingsactie voor de contributies 

- de gunstiger rentebaten 

- de lager dan begrote lasten, ten dele samenhangend met de inkomens-

stromen maar vooral ook autonoom. 
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VERKIEZINGEN 

In het verslagjaar hebben twee verkiezingsrondes plaatsgevonden, te weten 

Europa en de Tweede Kamer. De uitgaven en de inkomsten van deze verkie

zingen zijn niet in de jaarlijkse staten van baten en lasten opgenomen, 

maar worden in het verloop van het Campagnefonds (het voormalige Verkie

zingsfonds) zichtbaar. Gebleken is dat de verantwoordelijkheid voor (de 

kosten van) de Europese Verkiezingen in de toekomst eenduidiger dient te 

worden geregeld. 

Het verloop van het Campagnefonds in het verslagjaar was als volgt 

(in afgeronde bedragen): 

Beschikbaar op 1 oktober 1988 

Bijdrage Partij 1988/1989 inzake verkiezingen 

Saldo activiteiten permanente campagne in 1988/1989 

Overige inkomsten 

Af: saldo kosten van de: 

- Europese verkiezingen 

- Tweede Kamer verkiezingen 

Saldo beschikbaar op 30 september 1989. 

f 

305.000 

841.000 

f 

579.000 

441.000 

140.000 

87.000 

1.247.000 

1.146.000 

101.000 

De kostens~ldi van de verkiezingen zijn als volgt opgebouwd: 

Verkiezingskasten 

Af: 

- inzamelingsacties (netto) 

- bijdrage Anne Vondeling Stichting 

Europa 
f 

771.000 

177.000) 

289.000) 

2e Kamer 
f 

1.340.000 

499.000) 

305.000 841.000 
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Nadere specificaties zijn opgenomen in bijlage 6. 

Het ingestelde budgetbewakingssysteem voor de bewakening van de u~itgaven 

blijkt in de praktijk goed te voldoen. 

FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van dde 

financiële positie blijken (in duizenden guldens): 

Dadelijk beschikbare 

middelen 

Vorderingen op korte termijn 

Beleggingen 

Schulden op korte termijn 

Voorzieningen en bestemmings-

reserves 

Fondsen 

Werkkapitaal 

Kapitaal 

Vastgelegd in gebouw 

Werkkapitaal 

80 

30-09-1989 

7.091 

1.510 

1. 025 

2.123 

1.423 

1. 522 

9.626 

5.068 

4.558 

7. 558 

3.000 

4.558 

30-09-1988 

6.094 

1.143 

1. 852 

1. 993 

1. 556 

1.592 

9.089 

5.141 

3.948 

6.948 

3.000 

3.948 
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Het werkkapitaal nam toe met f 610.000, hetgeen als volgt is toe te 

lichten: 

Overschot 1988/1989 

Minder benodigde bijdragen neveninstellingen 1988 

Batig saldo emancipatieproject 

Af: herwaardering effecten per 30 september 1989 

Toename van het kapitaal 

-9-

f 

535.000 

69.000 

7.000 

611.000 

1.000 

610.000 

Door de gunstige uitkomst over het verslagjaar kan de financiële positie 

nog verder worden verbeterd. De uitstekende financiële positie van de 

Partij is in elk geval een goed uitgangspunt voor de negentiger jaren. 

In de wederom geactualiseerde nota meerjarenperspectief is uitgewerkt 

dat deze positie kan worden behouden onder de randvoorwaarde van een 

niet verder dalend ledental. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Moret Ernst & Young, registeraccountants 

"._,..,.....-·-
drs; "W. van der Meer 
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ACTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas en bankrekeningen 

Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Afdelingen en gewesten 

Debiteuren 

Rekeningen-courant instellingen 

Diverse vorderingen en vooruit-

betaald 

BELEGGINGEN 

Effecten 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 

Inventaris en apparatuur 

82 

BALAIINS PER jo 

30-09-1989 30tlt-09-1988 
f f 

768.486,97 971.942' 83 

6.322.500,- 5.122.500,-

7.090.986,97 6.094.442,83 
-------------- --------------

288.924,91 8.515,26 

286.511,57 86.247,36 

205.753,54 223.629,34 

729.589' 80 824.930' 14 

1.510. 779,82 1.143.322,10 
-------------- --------------

1.025.250,- l. 8 51. 500 ' -
-------------- --------------

3.000.000,- 3.000.000,-

p.m. p.m. 

3.000.000,- 3.000.000,-

12.627.016,79 12.089.264,93 
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Bijlage 1 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

SEPTEMBER 1989 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Crediteuren 

Afdelingen 

Gewesten 

Rekeningen-courant instellingen 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVES 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Afdelingen en debiteuren 

Apparatuur en inventaris 

Onderhoud pand 

Congressen 

FONDSEN 

Campagnefonds 

Spaarfonds afdelingen 

KAPITAAL 

30-09-1989 30-09-1988 
f f 

909.628,70 532.941' 54 

220.462,02 235.706,82 

52.274,37 106.972,04 

567.794,03 756.276,20 

372.955,53 361.217,72 

2.123.114,65 l. 993.114,32 
-------------- --------------

325.798,28 509.507,86 

2.426,23 1.781,06 

526.215,71 371.656,32 

560.533,03 528.215,47 

8.559,11 144.386,08 

1.423. 532,36 1.555.546,79 
-------------- --------------

101.335,34 579.512,34 

1.420. 573' 52 1.012. 784,69 

l. 521.908 '86 1.592.297,03 
-------------- --------------

7.558.460,92 6.948.306,79 
-------------- --------------

12.627.016,79 12.089.264,93 
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Bijlage 2 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 1988/1989 

~~gE~~!~g!~~~~E! 
Begroting Uitkomst Uitkomst 
1988/1989 1988/1989 1987/1988 

BATEN f f f 

1.1 Contributies 8.796.000 8.909.235,56 8.438.678,32 
1.2 FBA-bijdragen 120.000 122.799,- 119.104,75 
1.3 CLB-contributies 1.540.000 1.458.040, 78 1.480. 510,79 
1.4 Rentebaten, per saldo 220.000 470.684,14 369.004,49 
1.5 Exploitatie gebouw 190.400 206.306,39 181.185,82 
1.6 Overige opbrengsten 60.000 46.276,23 63.857,03 

10.926.400 11.213.342,10 10.652.341,20 
=========== ===========t=== ============== 

LASTEN. 

Organisatiekosten 

2. Partijbestuur 1. 750.800 1. 776.970,93 1.662. 739,56 
3. Service-apparaat 1. 771.200 1.707.344,20 1. 7 2 7 • 846 • 54 
4. Overige organisatiekosten 76.600 88.569,10 95.555,62 

3.598.600 3.572.884,23 3.486.141, 72 

----------- -------------- --------------
Activiteiten 

5. Partij-organisatie 354.800 387.075,12 286.278,79 
6. Internationale betrek-

kingen 204.700 208.214,08 211.914,10 
7. Campagnefonds 1.231. 300 1.231.300,- 1.080.400,-
8. Gewesten en afdelingen 2.661.000 2.606.660,04 2.511.679,88 
9. Instellingen en 

organisaties 2.328.200 2.216. 711,08 2.257.104,78 
10. Drukkerij/tekstverwerking 432.000 334.323,27 578.399,71 

7.212.000 6.984.283,59 6.925.777,26 
----------- -------------- --------------

11. Overige uitgaven 115.800 121.554,86 402.823,33 
----------- -------------- --------------

10.926.400 10.678.722,68 10.814.742,31 
VOORDELIG (NADELIG) SALDO 534.619,42 ( 162.401,11) 

10.926.400 11.213.342,10 10.652.341,20 
===-=•=•::a=~= ==-=====::s••::a===- :IIS::I=::S::S::S.:::I::S::S::SIISS 84 
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Bij1age 3.1 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Kas en bankrekeningen 

Kas 

TOELICHTING BALANS 

Postbank, girorekening 18218 

Postbank, girorekening 130095 

Postbank, girorekening 3934400 

Postbank, girorekening 3479700 

Postbank, girorekening 2590 

Postbank, girorekening 30624 

Postbank, girorekening 2882 

Postbank, girorekening 451963 

Postbank, girorekening 230000 

Postbank, girorekening 315193 

Postbank, girorekening 7554 

Postbank, girorekening 7558 

Postbank, girorekening 3758684 

Hollandsche Koopmansbank 63 50 11 778 

Hollandsche Koopmansbank 63 50 12 677 

Depositorekeningen 

Postbank, tot 18 oktober 1989 (7,1 %) 

Postbank, tot 16 oktober 1989 (7,1 %) 

Hollandsche Koopmans bank, tot 23 oktober 1989 (6,75 %) 

Hollandsche Koopmans bank, tot 9 oktober 1989 (7,0 %) 

Hol1andsche Koopmans bank, tot 9 oktober 1989 (7 ,0 %) 

Algemene Spaarbank Nederland, fondsenbeleggings-

rekeningen.(7,06 %) 

f 

10.731,20 

600.698,98 

4.662,10 

529,50 

l. 006,

l. 528,-

12.245,25 

500,-

525,-

585,-

500,-

500,-

968,-

500,-

131.366,39 

1.641,55 

768.486,97 

500.000,-

1.500.000,-

700.000,-

1.000.000,-

400.000,-

2.222.500,-

6.322.500,-
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PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Afdelingen en gewesten 

~!~~!i!!&~!! 
Dit betreft voornamelijk de kosten van het bijzondere 

congres gehouden op 6 en 7 juli 1989 die door de afdelingen 

gezamenlijk betaald dienen te worden 

Gewesten --------
Dit betreft met name nog door bepaalde gewesten te betalen 

verkiezingsmateriaal 

Debiteuren 

Betreft een vordering op de Anne Vondeling Stichting in 

verband met de Europese verkiezingen en verder nog vorderin

gen op grond van diverse declaraties. Een voorziening voor 

mogelijk dubieuze vorderingen is opgenomen onder de post 

'Voorziening afdelingen en debiteuren'. 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Evert Vermeer Stichting 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Tweede-Kamerfractie 

GAK 

'De Centrale', inzake pensioenen 

- transporteren -

86 

f 

272.427,53 

16.497,38 

288.924,91 

286.511,57 

33.649,03 

86.372,86 

83.552,70 

2.178,95 

205.753,54 

102.425,92 

71.510,88 

50.447,27 

224.384,07 
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Bijlage 3.3 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Te vorderen couponrente 

Te vorderen overige renten 

Voorschotten en leningen 

Te ontvangen subsidie uitzendingen radio en televisie 

Voorraad papier en andere materialen huisdrukkerij 

Voorraad brochures 

PTT, depotbedrag 

Te vorderen ziekengeld 

Vooruitbetaalde kosten ledenblad 

Vooruitbetaalde kosten blad 'Voorwaarts' 

Vooruitbetaalde congreskosten Rooie Vrouwen 

Stichting Den Uyl, lezing 

Te vorderen inzake collectieve ziektekostenverzekering 

Diversen 

Effecten 

f 400.000 12 % lening Nederland 1981-87/91, 

beurskoers 104,10 

f 625.000 7,5 % lening Nederland 1983-87/90, 

beurskoers 99,80 

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

f 

224.384,07 

53.250,-

135.668,03 

56.905,97 

74.284,40 

51.735,50 

9.714,73 

56.125,-

17.574,74 

16.878,96 

9.627,24 

3.058,49 

5.650,70 

5.991,48 

8.740,49 

729.589,80 

400.000,-

623.750,

l. 500'-

l. 025.250,-

De leningen Nederland worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of 

lagere beurskoers. De lagere waardering ad f 1.250,- is ten laste van 

het kapitaal gebracht. De leningen zijn ingeschreven in het schuldregister 

van het Ministerie van Financiën. In het verslagjaar werd f 825.000,

afgelost. 
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Bijlage 3.4 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

De lening Stichting Fonds voor bedrijven van vrouwen is gewaardeerd tegen 

nominale waarde. Aflossing vindt plaats door middel van uitloting in de 

jaren 1988 t/m 1997. 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in eigen 

gebruik. De onderhandse verkoopwaarde werd op 31 mei 1988 

getaxeerd op eveneens f 3.000.000,-. Op deze boekwaarde 

wordt niet afgeschreven. 

Inventaris en apparatuur 

De aanwezige inventaris en apparatuur wordt pro memorie 

opgenomen. Alle aanschaffingen wórden ten laste van de 

voorziening aanschaf apparatuur en inventaris gebracht. 

Crediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten 

en materialen. 

Afdelingen 

Betreft de schulden in rekening-courant aan de afdelingen, 

voornamelijk uit hoofde van de aandelen in de contributie

ontvangsten over het laatste kwartaal van het boekjaar. 

Gewesten 

Betreft het per saldo nog te betalen aandeel voor de gewes

ten in de contributie-ontvangsten over het laatste kwartaal 

van het boekjaar. 

88 

f 

3.000.000,-

p.m. 

909.628,70 

220.462,02 

52.274,37 
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Bijlage 3.5 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AM!)TERDAM 

Rekeningen-courant instellingen (verschuldigd) 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOW/AWW 

Salariskosten 

Accountantskosten 

Emancipatieproject 

Leningen o/g 

Te betalen subsidie Stichting de Mei 

Cursuskosten 

Portikosten 

Kosten Tweede-Kamerverkiezingen 

Kosten Europese verkiezingen 

Personeelspot feestcommissie 

Oost-Europa actie Fonds Internationale Solidariteit. 

Kosten slagzinactie 

Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening per 1 oktober 1988 

Af: 

- aanvulling WAO-uitkeringen 

- diverse salariskosten 

- kosten onderzoeksrapport GEA 

- gratificaties 

- diversen 

Stand per 30 september 1989 

f 

118.088,14 

19.345,23 

27.298,50 

18.590,-

387.71 

f 

538.349,97 

29.444,06 

567.794,03 

176.524,89 

50.730,64 

26.505,-

20.919,53 

22.500,-

20.000,-

9.200,-

8.981,07 

8. 664,12 

5.575,28 

7.247,85 

3.148,85 

2.634,97 

10.323,33 

372.955,53 

509.507,86 

183.709,58 

325.798,28 
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Bijlage 3.6 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Deze voorziening is onder meer bestemd voor: 

- aanpassing pensioenen, ingegaan onder de vroegere pensioenregeling; 

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

genieten of genoten hebben. 

Voorziening afdelingen en debiteuren 

Voorziening per 1 oktober 1988 

Bij: ontvangen inzake afgeschreven vordering 

Af: afgeschreven diverse vorderingen 

Stand ·per 30 september 1989 

f 

1. 781,06 

1.160,25 

2.941,31 

515,08 

2.426,23 

Deze voorziening is bestemd om sanering van afdelings-financiën mogelijk 

te maken. Tevens kunnen dubieuze vorderingen ten laste van deze voorzie

ning worden gebracht. 

Voorziening apparatuur en inventaris 

Voorziening per 1 oktober 1988 

Bij: doorberekend in 1988/1989: 

- kosten tekstverwerking en drukkerij 

- bureaukosten 

- huisvestingskosten 

- bestuurskosten 

f 

90.400,-

86.321;06 

67.700,-

10.500,-

Af: onttrokken in verband met aanschaffingen en onderhoud 

volgens navolgende specificatie 

Stand per 30 september 1989 

90 

f 

371.656,32 

254.921,06 

626.577,38 

100.361,67 

526.215,71 
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Bijlage 3.7 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

De voorziening is bestemd voor de aanschaf van diverse apparatuur en 

inventaris en voor het onderhoud van de aangeschafte computerapparatuur 

in de komende jaren. 

~~~~~!~~~!~~-~~~!~~~!!~~g~~-~~-~~~~!~~~~ 
Computerapparatuur 

Personenzoeksysteem 

Overige apparatuur 

Divers meubilair 

Diverse reparaties personal computers 

Voorziening onderhoud pand 

Voorziening per 1 oktober 1988 

Bij: 

- gereserveerd ten laste van exploitatie 

1988/1989 

- schade-uitkeringen 

- premie winterschilder 

Af: 

- kosten vloerbedekking 

- schilderwerk 

- toegangssysteem 

- systeemwand administratie 

- overige exploitatiekosten 

Stand per 30 september 1989 

f 

166.200,

l. 380.-

2.625,-

63.982,87 

39.163,50 

21.214,02 

6.351,60 

7.175,45 

f 

56.621,34 

25.505,-

7.905,32 

6.874,64 

3.455,37 

100.361,67 

528.215,47 

170.205,-

698.420,47 

137.887,44 

560.533,03 

91 
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Bijlage 3.8 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AKSTERDAM 

Voorziening Congressen 

Deze voorziening is als volgt opgebouwd: 

~~~~!j~~~~~~!-~e_!~-~~-!~-!~~~~~~!_!2~2 
Voorziening per 1 oktober 1988 

Af: kosten congres (zie specificatie) 

Gebracht ten laste van exploitatie 1988/1989 

Stand per 30 september 1989 

~~~!~-Y~~~~~~~~~i~~!-~E-~-~~-~-!~~~~~~!_!2~2 
Voorzie·ning per 1 oktober 1988 

Af: kosten congres (zie specificatie) 

Gebracht ten laste van exploitatie 1988/1989 

Stand per 30 september 1989 

~~~!~-Y~~~~~~~!~-~E-~-~~~~~-!222 
Gereserveerd ten laste van exploitatie 1988/1989 

Af: vooruitbetaalde kosten 

Stand per 30 september 1989 

Totaal reservering congressen per 30 september 1989 

Zaalhuur en bijkomende kosten 

Aankleding 

Af: doorbe~ekend ten laste van Europese 

verkiezingen 

- transporteren -

92 

f 

78.538,34 

42.423,68 

f 

141.400,-

282.829,05 

141.429,05) 

141.429,05 

-.-

22.300,-

64.023,54 

41. 723,54) 

41.723,54 

-.-

8.700,-

140,89 

8. 559,11 

8.559,11 

28.496,79 

36.114,66 

64.611,45 
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Bijlage 3.9 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Consumpties en maaltijden 

Reis- en verblijfkosten 

Drukwerk 

Verzendkosten 

Kosten receptie 

Kosten technische begeleiding 

Overige kosten 

~e~~!!!~!~!~-~~~~~~-!~~!~_Y!~~~~~~~~~!~~ 
2P-~-~~-~-!~~!~!!i_!2~2 
Zaalhuur en bijkomende kosten 

Reis- en verblijfkosten 

Consumpties en maaltijden 

Drukwerk 

Overige kosten 

Spaarfonds afdelingen 

Stand per 1 oktober 1988 

Bij: 

- gereserveerd uit contributie-opbrengsten, 

4 % 
- rentevergoeding 1988/1989 

f 

357.960,79 

70.715,54 

Af: diverse uitkeringen in verband met gemeentelijke 

herindelingen 

Stand per 30 september 1989 

f 

64.611,45 

44.622,-

28.074,14 

91.593,55 

13.714,60 

9.668,25 

8.197,24 

22.347,82 

282.829,05 

9.438,88 

11.225,30 

15.855,25 

19.796,04 

7.708,07 

64.023,54 

1.012. 784,69 

428.676,33 

1.441.461,02 

20.887,50 

1.420.573,52 
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Bijlage 3.10 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Kapitaal 

Vermogen per 1 oktober 1988 

Bij: 

-minder benodigde bijdrage 1988 Dr. Wiardi 

Beekman Stichting 

- minder benodigde bijdrage 1988 Stichting 

Vormingswerk Partij van de Arbeid 

- minder benodigde bijdrage 1988 Jonge 

Socialisten 

- batig saldo emancipatieproject voorgaande 

boekjaren 

Af: herwaardering effecten per 30 september 1989 

Bij: voordelig saldo 1988/1989 

Saldo per 30 september 1989 

94 

f 

22.602,72 

32.500,-

14.232,84 

7.449,15 

f 

6.948.306,79 

76.784,71 

7.025.091,50 

1.250,-

7.023.841,50 

534.619,42 

7.558.460,92 
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Bijlage 4.1 bij rapport d.d. JO januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Contributies 

Af: kosten inschalingsactie 

f 

8.949.019,94 

J9.784,J8 

8.909.2J5,56 

Betreft de in het boekjaar ontvangen contributies. De contributie-aandelen 

worden conform de begroting onder de lasten verantwoord. 

Rentebaten, per saldo 

Ontvangen rente: 

- rente staatsleningen 

- rente deposito's 

- rente fondsenbeleggingsrekening 

- rente banken 

- rente Tweede-Kamerfractie 

- overige rentebaten 

Af: betaalde rente: 

- spaartegoed afdelingen 

- Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 

Exploitatie gebouw 

f 

70.715,54 

J2.994,99 

Berekende huur van het pand Nicolaas Witsenkade JO aan 

Partij van de Arbeid en neveninstellingen 

Af: exploitatiekosten pand: 

- toevoeging voorziening onderhoud pand 

- onroerend-goedbelastingen 

- transporteren -

f 

166.200,-

12.276,-

178.476,-

f 

12J.lJ5,-

274.J22,65 

150.665,90 

15.647,52 

6.581,16 

4.042,44 

574.J94,67 

10J.710,5J 

470.684,14 

J9J.600,-

J9J.600,-

95 
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Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

- verzekeringen 

- overige exploitatiekosten 

Overige opbrengsten 

Doorberekende administratiekosten: 

- Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie 

- Anne Vondeling Stichting 

Overige opbrengsten 

Partijbestuur 

Salarissen en sociale lasten: 

- bezoldigde bestuurders 

- medewerkers bezoldigde bestuurders 

- voorlichting 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Vaste vergoeding bezold.igd bestuur 

Vergoedingen PB en DB 

Ongevallenverzekering gewestelijke secretarissen 

Vaste vergoeding medewerkers 

Reis- .en verblijfkosten medewerkers 

Abonnementen en documentatie 

Diverse kosten 

96 

f 

178.476,-

7.018,67 

1. 798,94 

f 

393.600,-

187.293,61 

206.306,39 

30.599,98 

9.240,-

39.839,98 

6.436,25 

46.276,23 

326.436,44 

563.128,94 

413.736,29 

1. 303.301,67 

158.677,57 

163.050,32 

53.187,10 

39.155,97 

1.015,65 

23.440,08 

23.198,62 

10.258,61 

1.685,34 

1. 776.970,93 
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PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Service-apparaat 

Salarissen en sociale lasten: 

- personeel en organisatie 

- administratie 

- secretarie 

- technische dienst 

- chauffeur 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Vaste vergoeding medewerkers 

Autokosten 

Reis- en verblijfkosten 

Abonnementen en documentatie 

Diverse kosten 

Computerkosten service-apparaat: 

- telefoonverbindingen 

- kosten bestanden 

- salarisadministratie 

- kosten inning 

- overige kosten 

Af: diverse doorberekeningen: 

- overheadkosten drukkerij en tekstverwerking 

- adressenselectie 

- salariskosten technische dienst 

- brochureverzending 

Totaal kosten service-apparaat 

f 

92.500,-

69.937,95 

3.150,-

2.174,-

f 

349.580,61 

538.111,47 

225.339,62 

94.158,14 

21.150,43 

1. 228. 340. 27 

173.345,89 

112.252,52 

3.200,04 

24.250,03 

11.166,26 

2.332,05 

1.667,42 

1.556.554,48 

146.650,92 

60.504,88 

7.537,50 

90.873,84 

12.984,53 

318.551,67 

167.761,95 

150.789,72 

1. 707.344,20 

97 
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Bijlage 4.4 bij rapport d.d. JO januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Overige organisatiekosten 

Accountantskosten 

Personeelsadvertenties 

Medische keuringen 

Cursussen 

Overige personeelskosten 

Partij-organisatie 

Vergaderkosten 

Kosten programma's Europese verkiezingen 

Kosten overig drukwerk 

Overige kosten 

Commissies 

Functionele werkgroepen: 

- ombudswerk 

- volkshuisvesting 

- salariskosten dienstweigeraar 

- overige kosten 

Partijraden 

Congressen 

Opbouwwerk 

Witsenkader 

Af: diverse doorberekeningen 

Internationale betrekkingen 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Conferenties, 2e Oost-West Seminar 

Af: bijdrage KKN 

- transporteren -

98 

f 

42.737,16 

14.421,27 

20.624,51 

11.909,14 

22.957,67 

2.068,-

11.875,-

11.875,-

f 

44.044,55 

8.146,97 

11.993,-

9.212,82 

15.171,76 

88.569,10 

14.470,92 

8.354,75 

7.966,28 

13.093,39 

43.885,34 

31.897,34 

89.692,08 

20.578,03 

141.429,05 

38.703,61 

20.889,67 

387.075,12 
==•::a::a::a::a==·=·· 

69.877,93 

-.-
69.877,93 
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Bijlage 4.5 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Lidmaatschappen: 

- Socialistische Internationale 

- overige lidmaatschappen 

Overige kosten 

Fonds Internationale Solidariteit: 

- reiskosten conferentie Harare 

- reiskosten Chili 

- diverse bijdragen 

Af: diverse ontvangsten 

Campagnefonds 

f 

81.078,30 

18.879,95 

17.344,62 

8.485,62 

6.785,49 

32.615,73 

568,46 

Betreft de budgetaire bijdrage aan het campagnefonds ten 

behoeve van verkiezingsactiviteiten en activiteiten voor 

de permanente campagne. 

'Gewesten en afdelingen 

Contributie-aandelen 

Gewesten: 

- steunpuntbijdragen 

- activiteitenpot afdelingen 

- overige contributie-aandelen 

Afdelingen 

Spaarfonds afdelingen 

f 

69.877,93 

99.958,25 

6.330,63 

32.047,27 

208.214,08 
=•====s=s•••• 

1. 231.300,-

305.600,-

292.264,84 

746.410,43 

1.344.275,27 

904.423,98 

357.960,79 

2.606.660,04 
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Moret Ernst & Young. registeraccountants Bijlage 4.6 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Instellingen en organisaties 

Betreft de bijdragen aan: f 

-Rooie Vrouwen 502.103,88 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting 179.300,-

- Centrum voor Lokaal Bestuur 889.020,39 

- Evert Vermeer Stichting 73.800,-

- Stichting Vormingswerk 366.606,80 

- Jonge Socialisten 97.500,-

- blad 'Voorwaarts' 108.380,01 

Overige uitgaven 

Extra bijdrage popfestival in verband met Tweede-Kamer

verkiezingen 

Bijdrage Stichting J.M. den Uyl, lezing 

Conferentie Weg uit de armoede 

Af: deelnemersbijdragen 

Diverse cursussen en mediatraining 

Juridische kosten adviezen en arbitrage 

Overige kosten 

Nagekomen lasten: 

- ziekengeld 1985 

- honoraria bewogen beweging 

- overige lasten 

Nagekomen baten: 

- afrekenirtgen ongevallenverzekering 1986 

t/m 1988 

- bijdrage Centrum voor Lokaal Bestuur 

inzake actie gezondheidedag 

- transporteren -

100 

(a) 

f 

13.416,58 

2.749,15 

11.886,25 

3.500,-

1. 512,78 

16.899,03 

10.924,77 

3.000,-

13.924,77 

2.216. 711,08 

47.000,-

15.000,-

10.667,43 

19.011,75 

12.121,34 

15.175,08 

118.975,60 
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Bijlage 4.7 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

(b) 

f 

13.924,77 

395,-

14.319,77 

(a - b) 

f 

118.975,60 

2.579,26 

121.554,86 

Exploitatiesaldo drukkerij/tekstverwerking 

Salariskosten: 

- produktiebegeleiding 

- tekstverwerking 

- drukkerij 

Huisvestingskosten 

Doorberekende overheadkosten 

Reservering apparatuur 

Onderhoud apparatuur 

Kosten papier 

· Kosten overige materialen 

Uitbesteed werk 

Af: doorberekend: 

- drukkerij 

- montage/doka 

- tekstverwerking 

- papier 

- overige materialen 

Exploitatietekort drukkerij/tekstverwerking 

363.528,11 

150.658,60 

246.027,44 

108.554,99 

49.293,80 

(a) 

76.417,73 

192.266,54 

243.928,37 

512.612,64 

116.582,54 

92.500,-

90.400,-

30.983,76 

132.705,65 

55.417,05 

2.877. 94-

1.034.079,58 

918.062,94 

116.016,64 

101 
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Moret Ernst & Young, registeraccountants Bijlage 4.8 bij rapport d.d. 30 januaari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

Klein drukwerk: 

- organisatiekosten partijbestuur 

- organisatiekosten internationale betrekkingen 

- organisatiekosten voorlichting 

- organsiatiekosten service-apparaat 

- par.tijbestuur 

- commissies, adviesgroepen 

- partijraden 

- Witsenkader 

- ledenblad 

Subsidie aan instellingen en organisaties ten aanzien 

van klein drukwerk: 

- Evert Vermeer Stichting 

- Rooie Vrouwen 

Totaal lasten drukkerij/tekstverwerking na aftrek 

(b) 

(c) 

van de doorberekende tarieven (a + b +. c) 

Exploitatiesaldo Rooie Vrouwen 

Salariskosten bezoldigde bestuurders 

Salariskosten medewerkers 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Kosten voorzitters 

Kosten bestuur 

- transporteren -

102 

f 

20.059,76 

2.226,59 

9.491,10 

27.793,32 

59.570,77 

18.172,39 

20.457,93 

20.236,99 

23.439,35 

38.805,-

180.682,43 

9.790,20 

27.834,-

37.624,20 

334.323,27 

101.226,01 

183.519,90 

284.745' 91 

40.643,46 

40.601,46 

23.640,-

24.348,44 

413.979,27 
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Bijlage 4.9 bij rappor·t d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Vergaderkosten gewestelijke voorzitters 

Werkgroepen 

Internationaal contact 

Reservering Rooie Vrouwendag 

Exploitatiesaldo Rooie Vrouwencongres 

Diverse kosten 

Kosten blad 'Rooie Vrouw': 

- drukkosten en verzendklaar maken 

- overige kosten verzendklaar maken 

- portikosten 

- inningskosten 

- overige kosten 

Af: 

- abonnementsgelden 

- bijdrage drukkosten Partij 

van de Arbeid 

- diverse doorberekeningen 

Kosten brochures 

Af: opbrengsten brochures 

f 

53.499,60 

25.000,-

7.000,-

f 

62.003,50 

12.802,38 

5.965,50 

3.379,56 

1. 685,02 

85.835,96 

85.499,60 

5.837,25 

2.739,05 

Af: bijdrage Partij van de Arbeid (begroot f 502.000,-) 

f 

413.979,27 

3.995,37 

16.971,70 

7.378,60 

8.700,-

41. 723.54 

5.920,84 

498.669,32 

336,36 

3. 098,. 20 

502.103,88 

502.103,88 

-.
·==-=====-·=-==::::1 
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Bijlage 5 bij rapport d.d. 30 janu.ari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

EXPLOITATIE BLAD 'VOORWAARTS ' 

Salariskosten 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Reis- en verblijfkosten 

Drukkosten inclusief verzendklaar maken 

Porti 

Zetkosten 

Vormgeving 

Honoraria, foto- en tekenkosten 

Inningskosten 

Overige kosten 

Af: 

- budgetaire bijdrage 1988/1989 

- minder benodigde bijdrage voor een 

sluitende exploitatie van het blad 

'Voorwaarts' 

- abonnementen 'Voorwaarts' 

- opbrengst advertenties 

104 

f 

165.000,-

56.619,99) 

108.380,01 

618.714,25 

19.727,33 

f 

189.623,54 

22.308,06 

10.080,09 

6.463,24 

262.280,41 

136.288,83 

37.796,75 

28.606,12 

37.949,79 

13.831,73 

1.593,03 

746.821,59 

746.821,59 

-.-
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Bijlage 6.1 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

SPECIFICATIE CAMPAGNEFONDS 

Stand per 1 oktober 1988 

Bij: 

- bijdrage Partij van de Arbeid 

1988/1989 inzake verkiezinga

activiteiten 

- bijdrage Partij van de Arbeid 

1988/1989 inzake activiteiten 

permanente campagne 

- minder benodigde bijdrage 1988 

Centrum voor Lokaal Bestuur 

- individuele bijdragen 

f 

441.400,-

789.900,-

f 

579.512,34 

74.517,14 

12.570,55 
1. 318.387.69 

(a) 1.897.900,03 

1988/1989 
Begroot 

f ~~~~~~~~-~~~-!~~~~-~~~-~~~E~~~~!~~~~-i~~~~~ 
!~~!Y!~~!~~~-2~!~!~~~~~-~!~2!8~~ 
Ledenwerving (zie specificatie) 306.282,45 352.900 

Kosten radio en tv-uitzendingen 

Af: 

- ontvangen subsidie 

- doorberekend inzake 

f 

136.398,90 

Europese verkiezingen 47.400,-

- doorberekend inzake 

2e Kamer-verkiezingen 38.500,

Per saldo baten 

Ledenblad (zie specificatie) 

- transporteren -

f 

189.457,13 

222.298,90 
32.841,77) 

245.956,42 

519.397,10 

35.000 

325.000 

712.900 

105 
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Bijlage 6.2 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Publikaties: 

- kosten 

- opbrengsten 

Diverse voor1ichtingsactiviteiten: 

- project minderheden 

- divers foldermateriaal 

Onderzoekkosten 

Affiches 

f 

84.187,42 

48.804, 60) 

23.718,42 

42.129,75 

f 

519.397,10 

35.382,82 

65.848,17 

15.244,19 

14.383,80 

650.256,08 

Kosten Europese verkiezingen (zie specificatie) 305.152,46 

Kosten Tweede-Kamerverkiezingen (zie specificatie) 841.156,15 

Totaal onttrokken aan campagnefonds (b) 1.796.564,69 

Stand campagnefonds per 30 september 1989 (a - b) 101.335,34 

~~~~!!!~~~!~-~~!~~~-!~~~~~~!~!~~-!~~~{!~~~ 
Advertentiekosten 

Inschrijfkosten 

Diverse acties 

Wervingsactiviteiten inzake Europese 

verkiezingen 

Wervingsactiviteiten in verband met Tweede

Kamerverkiezingen 

Presentjes 

- transporteren -

106 

97.800,73 

62.120,24 

68.747,62 

18.323,30 

25.641,57 

13.449,78 

286.083,24 

1988/1989 
Besroot 

f 

712.900 

10.000 

67.000 

789.900 

200.000 

1.000.000 

1.989.900 
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Bijlage 6.3 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Kosten bijsluiters 

Overige kosten 

~2~~!~!~~~!~-~~!~~~-!~~~~~!~~ 
Drukkosten inclusief verzendklaar maken 

Porti 

Honoraria 

Foto- en tekenkosten 

Overige kosten 

Af: 

- doorberekend ten laste van 

Europese verkiezingen 

- opbrengst advertenties 

f 

46.622,91 

33.245,-

· ~e~~!~!~~~!~-~~!~~~-~~E~e~!~-~~E~!~~!~~~~ 
Bijeenkomsten 

Tournee 

Kosten training, handboek 

Verkiezingsmateriaal 

Af: 

- bijdrage Anne 

Vondeling Stichting 

- doorberekend 

- transporteren -

f 

112.468,64 

39.976,98 

f 

356.436,52 

152.445,62 

f 

286.083,24 

9.581,35 

10.617,86 

306.282,45 

133.226,46 

151.951,26 

24.750,-

4.698,03 

11.198,58 

325.824,33 

79.867,91 

245.956,42 

135.327,43 

17.952,63 

9.346,58 

203.990,90 

366.617,54 

1988/1989 
Begroot 

f 

145.000 

17.500 

10.000 

195.000 

367.500 
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Bijlage 6.5 bij rapport d.d. 30 janu•ari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Popconcert 

Af: gebracht ten laste van 

onvoorzien 

Fototentoonstelling Stichting de Mei 

Diverse activiteiten 

Advertenties 

Haagse campagne 

Extra ledenkrant 

Personeelskosten 

Reis- en verblijfkosten 

Training 

Onderzoek 

Overige algemene kosten verkiezingen 

Congreskosten 

Verkiezingsprogramma 

Verkiezingskrant 

Folders en affiches 

Laatstedagstrippen 

Overig verkiezingsmateriaal 

Verzending 

Doorberekende kosten tv-uitzendingen 

Af: ontvangen subsidie 

Diverse kosten 

Af: doorberekende materialen 

- transporteren -

108 

f 

125.246,57 

47.000,-

88.862,50 

27.443,52 

1988/1989 
Be&root 

f f 

303.140,52 393.500 

78.246,57 50.000 

20.000,- 20.000 

59.967,56 60.000 

210.708,41 245.000 

46.502,22 

46.738,74 45.000 

41.243,19 20.000 

22.825,18 25.000 

9.877,57 14.000 

45.444,70 45.000 

21.214,20 51.000 

42.455,84 25.000 

10.018,26 22.000 

40.447,01 30.000 

152.280,80 138.000 

82.445,19 53.500 

117.062,94 71.500 

22.123,95 30.000 

61.418,98 38.500 

17.412,28 23.000 

1.451.574,11 1.400.000 

111.510,- p.m. 

1. 340.064,11 1.400.000 
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-35-

Bijlage 6.4 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

- transport -

Advertenties 

Personeelskosten 

Reis- en verblijfkosten 

Onderzoekkosten 

Meerkosten partijraad en congres 

Drukwerk 

Overige kosten, onvoorzien: 

- onderzoek 

- Brabant perspectief 

- leergang campagneleiders 

- Bewogen Beweging, Eurokrant 4 

- overige kosten 

Af: 

- bijdrage Anne Vondeling 

Stichting 

· - inzamelingsactie 

- kosten 

f 

192.452,52 

15.375,58) 

Gebracht ten laste van campagnefonds 

f 

10.013,20 

16.571,85 

10.361,46 

8.502,09 

30.522,35 

288.666,31 

177.076,94 

~F~~i!i~!Ei~-~~!E~~-!~~~~~:!~~~~v~E~!~~!~~~~ 
Dubbele wervelwind 

Bijeenkomsten 

Activiteiten Jonge Socialisten 

- transporteren -

1988/1989 
Begroot 

f f 

366.617,54 367.500 

163.087,40 150.000 

15.000,- 15.000 

26.117,06 25.000 

28.854,75 40.000 

58.081,71 

37.166,30 35.000 

75.970,95 

770.895.71 

465.743,25 

305.152,46 

82.656,06 

199.174,75 

21.309.71 

303.140,52 

7.500 

640.000 

288.700) 

151.300) 

200.000 

168.500 

200.000 

25.000 

393.500 
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- transport -

Af: 

- inzamelingsactie 

- kosten inzameling 

-37-

Bijlage 6.6 bij rapport d.d. 30 januari 1990 
PARTIJ VAN DE ARBEID te AMSTERDAM 

f 

554.021,84 

55.113,88) 

1988/1989 
Begroot 

f f 

1. 340.064. 11 1.400.000 

400.000 

Gebracht ten laste van campagnefonds 

498.907,96 

841.156,15 1.000.000 
============ ========== 
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