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1. INLEIDING

Van twee jaren van bijna onstuimig te noemen ledengroei is de JD 
In 1986 in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Moest er eerst 
vooral aandaoht besteed worden aan bet werven van leden, in 1986 
kon ook steeds meet aandacht besteed worden aan bet vender 
opbouwen en uitbouwen van de verenlging en de 
verenigings s truetuur.
Deze omslag in bet beleid vond letterlijk plaats in bet najaar 
van 1986. De leden kozen toen duidelijk voor een beleid dat raeer 
gericht moest zijn op scbolmg en vonning. En een beleid dat 
dichter bij de leden moest plaatsvinden.
Nu bet ledental ruim boven de duizend leden is gekomen is er tijd 
om de organisatie door te lichten en daar waar nodig te 
verbeteren. -
Elnd 1986 werden daarvoor de voorwaarden gecreeerd. De JD zal in 
1987 moeten bewijzen dat zij een volwaardige politieke jongeren 
organisatie is geworden.
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2. ORGANISATIE

Inleiding

De vereniging Jonge Democraten heeft tijdens het verelagjaar in 
de organisatiestructuur geen veranderingen gekend. Het Landelijk 
Bestuur heeft tal van activitelten gelnitieerd. Belangrljk was 
ook dit jaar weer de ledenwerfcarapagne. Voorts werd het contact 
met het kader -de regiobestuurders en actieve leden- 
geintensiveerd. Het aantal regio's groeide ook dit jaar weer en 
dat versterkte de organisatie. Aan het eind van het jaar telde de 
JD elf regio's. In het Landelijk Bestuur hebben zlch wel 
belangrijke wijzigingen voorgedaan. Deze wijzigingen betroffen 
zowel de personele bezetting van de diverse bestuursfuncties, 
alsook wijzigingen in het beleid en de beleidsuitvoering.

De Vice-Voorzitter organisatie heeft een coordinerende taak. Ora 
deze taak, waaronder planning van landelijke activiteiten en de 
afstemraing daarvan met regiOnale activiteiten, te kunnen 
uitvoeren is regelmatig contact tussen de besturen nodig.
Dit gebeurt via het LB-raededelingenblad Orgi. Persoonlijke 
contacten tussen het LB en de regiobesturen vinden plaats via de 
regiocontactpersonen.
Verder valt het ledenactivenngscentrum onder de verantwoorde- 
lijkheid van de Vice-Voorzitter Organisatie.

Het landelijk bestuur

In 1986 werd steeds duidelijker dat er meer schouders waren 
waarover de veremgingslast verdeeld kon worden. Het landelijk 
bestuur nara nog steeds een belangrijke plaats in, maar de regio's 
werden bestuurlijk gezien steeds sterker en namen in raeer of 
raindere mate taken over. In de regio's werden steeds meer 
activiteiten georganiseerd, waardoor het landelijk bestuur zich 
steeds raeer kon nchten op ondersteuning en het creeren van 
randvoorwaarden ora regio's zo optiraaal mogelijk te laten 
functioneren.
Door deze omstandigheden raoest de inhoud van sommige landelijk 
bestuursfuncties veranderen, De functie van secretaris 
publiciteit veranderde steeds meer van extern comrauniceren naar 
intern comrauniceren. Dit lag mede aan het feit dat er iemand 
anders op deze post kwam te zitten. Tevens nara de post secretaris 
scholing en vorming een steeds belangnjkere plaats in. 
Uitbreidmg van het bestuur was met nodig. Het was en is veel 
meer zaak om de werklast evenredig over de verschillende posten 
te verdelen en ora daarnaast geen taken vast te houden die ook 
door regio's kunnen worden uitgevoerd. Decentralisatie van taken 
werd edn van de pnoriteiten,
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Wljzigingen in het landelljk bestuur:

Aan het begin van 1986 zag het LB er als volgt nit-

voorzltter: 
algemeen secretarls: 
penningmees ter: 
vlce-voorzltter politiek: 
vlce-voorzltter organisatle: 
secretarls publicltelt; 
secretarls schollng en vorming: 
Internatlonaal secretarls: 
secretarls ledenwerving en 
ledenopvang:

Hein Jaarsma 
Hans van Dalen 
Ruud van der Steeg 
Marco de Ruiter 
Judith Baljet 
Bram van Uchelen 
Hendrik Bogers 
Ernesto Braani

Rengert Jan Elburg

Op ALV 6 van 19 en 20 aprll heeft Bram van Uchelen zijn 
bestuursfhnctie reglementair moeten beeindigen en is hij 
opgevolgd door Arjen Ros.
In de loop van het Jaar ontstonden er menlngsverschillen in het 
Landelljk Bestuur over het beleld en de uitvoering daarvan. Deze 
menlngsverschillen hebben uiteindelijk geleld tot forse 
bestuurswisselingen op het najaarscongres. Naast het felt dat de 
voorzltter en de penningmeester toch al zouden aftreden , traden 
uiteindelijk ook de algemeen secretarls, de vlce-voorzltter 
organisatle, de secretarls schollng en vorming en de secretarls 
ledenwerving en ledenopvang af. Daardoor kwam het LB er als 
volgt ult te zien:

voorzltter:
algemeen secretarls (a.l.): 
penningmeester: 
vice-voorzitter politiek: 
vlce-voorzltter organisatle 
secretarls publicltelt: 
secretarls schollng en 
vorming (a.l.); 
internatlonaal secretarls 
secretarls ledenwerving en 
ledenopvang (a.l.):

Steven Pieters 
Edwin Lantlnga 
Steven van Schilfgaarde 
Marco de Ruiter 
Josinta Sarkol 
Arjen Ros

Andrd van Hooren 
Ernesto Braam

Erik Hordijk

(a.i.)

(a.i.)

Ernesto Braam gaf na de bestuurswissellng te kennen dat ook hij 
llever ad interim zijn functie wilde voortzetten.

Bijeenkomsten Landelljk Bestuur
Het LB is In 1986 18 keer bijeen gekomen en wel op 11 januarl, 
29 januarl, 8 maart, 5 aprll, 18 aprll, 10 mei, 7 juni, 27 t/m 29 
junl, 10 augustus, 23 augustus, 13 September, 11 oktober, 25 
oktober, 7 november, 8 november, 16 november, 14 en 15 deceraber 
en 28 december. Alle vergadringen vonden plaats in Amsterdam, 
behalve die van 18 aprll in Apeldoorn , 27 t/m 29 junl in Ter 
Horne, 7 en 8 november in Arnhem, 16 november in Rotterdam, 14 en 
15 december in Groningen en 28 december in Oosterbeek.
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Regio's

Bij aanvang van 1986 bestonden in den lande 7 JD-reglo'si 
Groningen, Limburg, Groot-Amsterdam, Zuidelijk Holland (de 
voormalige regio Rijnmond), Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland 
(genoemd in volgorde van opnchting) . Daar kwamen in de loop van 
1986 nog vier regie's bij, zodat de JD nu elf regio'a telt.
Op 15 februan werd regio Friesland opgericht, Twente op 15 
november, Flevoland op 29 november en Midden-Holland op 10 
december. Op enkele plekken na zijn alle leden ondergebracht in 
een regio.
Voor JD-leden zijn de regio'a de eerste mogelljkheid ora in de 
vereniging actief te worden. Verschillende regie's hebben 
activiteiten met een zo laag mogelijke drerapel, ora zo ook nieuwe 
leden een mogelljkheid te bieden. Zo kennen enkele regio'a naast 
de ARV's (Algemene Regiovergadering) ook hulskamerbijeenkomsten. 
Deze blijken sneller bezocht te worden dan de ARV met een 
officielere tint. Ook mtroductieborrels bij een van de 
(bestuurs)leden thuis hebben hun positief effect al bewezen en 
vergen bovendien weimg organisatie voor 'n regio.

Secretanaat

1986 stond wat het secretariaat betreft in het teken van de 
uitbouw van het archief en stroomlijnen van de ledenadminstratle. 
Dit laatste onderdeel nam de SLWO over van de AS.
De bemensing van het secretariaat gebeurde door het Landelijk 
Bestuur en, mcidenteel, door leden, die moeilijk in te schakelen 
bleken
In de loop van het jaar werd duidelijk dat de secretariaatsruirate 
van de JD in het D66-gebouw te klein aan het worden was, en 
werden onderhandelingen over een grotere ruirate met D66 
aangeknoopt. Tevena heeft het LB een voorstel gedaan aan de ALV 
om tot de aanschaf van een eigen computer over te gaan. De ALV 
heeft dit voorstel goedgekeurd.
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3. COHGRESSEN

In 1986 zijn drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden.
De vljfde ALV op 1 februari te Utrecht, ALV zes op 19 en 20 april 
te Apeldoorn en op 8 en 9 november ALV zeven te Arnhem.

De vllfde Algemene Leden Vergaderlng

Op 1 februari werd In aocietelt Heatla in Utrecht een Ingelast 
congrea gehouden. Dit congrea waa nodig oradat wegene tijdgebrek 
op het vierde congrea een aantal zaken nlet behandeld zijn: 
wijzigingen Statuten en Huiahoudelijk Reglement en de resolutiea 
"Radio en TV" en "Milieu". Ult financiele overwegingen had het 
LB bealoten om ALV vler tot een dag te beperken.
Dit maal geen LB-verkiezlngen, wat vanaf de oprichting van de JD 
traditle leek te worden. Naaat de al genoemde wijzigingen in 
Statuten en Huiahoudelijk Reglement, de reaolutiea "Radio en TV" 
en "Milieu", werden ook twee Actueel Politieke Motiea over 
grenaoverachrijdende milieuvervuiling en een over euthanasie 
aangenomen.
Gaataprekera waren Hana van Mierlo over o.a. het onderwrja en de 
poaitie van jongeren, en Fred van der Spek over o.a. de 
ongrijpbaarheld en de invloed van het grootkapitaal.

De zeade Algemene Leden Vergadering

Het voorjaaracongrea werd op 19 en 20 april in jeugdherberg "De 
Grote Beer" te Apeldoorn gehouden.
Ala aecretaria publiciteit werd Arjen Rob gekozen. Bram van 
Uchelen trad reglementair af ala aecretaria publiciteit. Tevena 
werden drie nieuwe leden voor de Kaacommissie gekozen: Steven van 
Schilfgaarde, Gaaton Siegelaer en Peter de Vnea.
De reaolutiea "Privacy" en "Onderwija" werden gewijzigd 
aangenomen. De reaolutie "Volkahuiaveatlng" kon de goedkeuring 
van de ALV niet wegdragen; in de plaata daarvan werd een motie 
"Hulaveatlng" aangenomen. Ook werd bealoten om het kandidaat- 
lidmaatachap van de IFLRY aan te vragen.
Spreker Gerrit-Jan Wolffenaperger zei ondermeer dat de JD een 
grote invloed had gehad op het grote aantal D66-stemmera onder de 
25 jaar.
Door middel van Actueel Politieke Motiea werd de bemoeiema van 
de Marokkaanae konmg Haaaan met de gemeenteraadaverkiezingen 
aterk afgekeurd en werd de VS opgeroepen haar excuaea aan de EG 
aan te bieden voor haar mialeidende informatie en gebrek aan 
conaultatie over de militalre actie tegen Libie.
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De Zevende Algemene Leden Versaderlng

In het najaar, op 8 en 9 november, hleld de JD een bewogen 
congrea in jeugdherberg "Alteveer" te Arnhem.
De leden waren net in grote getale aangekomen, toen ze al 
geconfronteerd werden met twee motiea van afkeuring tegen het 
landelljk beatuursbeleid en een motie, afkoraatig van zes regio's, 
met daarin verwoord wat de uitgangspunten van het beleld zou 
moeten zijn ("Naar kwalitatieve groei").
Na een lange en fundaraentele diacusale werd met een duldelljke 
meerderheid de eerste motie van afkeuring aangenomen. Zea leden 
van het Landelljk Beatuur bleven blj hun atandpunt dat hun beleid 
en de wijze van uitvoering daarvan de Juiate waa en traden af. 
Dat waren Hein Jaararaa, Ruud van der Steeg, Judith Baljet, Hana 
van Dalen, Hendrik Bogera en Rengert Elburg. De motie "Naar 
kwalitatieve groei" werd unanlem aangenomen.
Steven Pietera werd gekozen tot voorzitter en Steven van 
Schilfgaarde tot penningmeeater. Ala ad interim werden voorta in 
het beatuur gekozen Edwin Lantinga ala algemeen aecretaris, 
Josinta Sarkol als vice-voorzitter organlaatie, Andrd van Hooren 
ala secretans acholing en vorming en Erik Hordijk ala aecretaris 
ledenwerving en ledenopvang.
De jaarrekening 1985 werd na positief advies van de Kaacommisaie 
door de ALV goedgekeurd, evenala een gewijzigde begroting voor 
1987, met uitzondering van de invulling voor de poet acholing en 
vorming, waarvoor het LB meldde met een nieuw vooratel te zullen 
komen.
De resolutie "Kabmetsformatie" werd met 6dn wijzlglng 
aangenomen. Het LB decide mee dat in overleg met de werkgroepen 
van het Politiek Bureau nieuwe reaoluties geachreven zouden 
worden over "Palestijna-Israelische kweatie" en "Hoger 
onderwijs". Door het aanneraen van Actueel Folitieke Motiea sprak 
de ALV uit dat de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman niet 
fmancieel bekort ,mogen worden, voorta dat ordeverstoringen 
zoals van het comite "Geen fasciaten in de raad" een aantasting 
zijn van de democratische beginselen en dat SDI op techniache en 
politieke gronden afgewezen moet worden.
Een belangnjke organisatorlsche motie die werd aangenomen zal 
tot gevolg hebben dat de JD op het voorjaarscongres in 1987 
behalve plenair ook in werkgroepjes gaat dlscusaieren. Ook het 
stroomlijnen van amendementen kan daar gebeuren.
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4. POLITIEK BUREAU

Alsemeen

De groei van de activltelten van het Polltiek Bureau heeft zich 
ook In 1986 doorgezet. De kwalitelt van de werkgroepen verbeterde 
omdat de betrokkenheid van de werkgroepleden toenam. Daarnaast 
steeg de interesse van leden om lid te worden van een werkgroep. 
Door de vergrote stabiliteit kon de energie en aandacht van de 
vice-voorzitter polltiek (vvp) zich verplaatsen van het opnchten 
van werkgroepen naar het begeleiden en cobrdmeren. In 1987 zal 
deze ontwikkeling nog meer moeten doorzetten om te zorgen dat de 
werkgroepen hun belangrijke plaats in het besluitvormmgsproces 
kunnen waarmaken. ,
Op het congres van november 1986 werd namelijk per motie besloten 
de werkgroepen van het Polltiek Bureau een belangrijkere rol in 
het besluitvormingsproces over politiek-inhoudelijke onderwerpen 
toe te kennen. Dit was nodig omdat in een scholings- en 
vormingsorganisatle vooral bij het besluitvormingsproces zoveel 
raogelijk leden betrokken moeten worden om zo bmnen de veremging 
een zo bevredigend mogelljke discussie te hebben over een bepaald 
onderwerp.
De vvp onderhoudt voor de JD contacten met organisatles zoals de 
andere polltieke jongerenorganisatles, met politieke partijen 
(met name D66) en vakbondsjongeren. Tevens heeft de JD contact 
met organisatles zoals de Raad voor het Jeugdbeleid en LSOBA 
(buitenlandse jongeren).

Werkgroepen

In 1986 heeft de commlssle kabinetsformatle haar taak afgerond 
door een nota af te leveren. Deze nota vormde de basis voor de 
landelljke themadag kabinetsformatle, gehouden op 3 mei te Den 
Haag. De werkgroep buitenland heeft haar werk over het Midden- 
Oosten , met name over de Palestijns-Israelische kwestie, 
afgerond met het maken van een nota en een concept-resolutie. 
Helaas heeft de geplande themadag geen doorgang kunnen vmden. De 
werkgroep buitenland is in 1986 gesplitst in twee nieuwe 
werkgroepen: de werkgroep Europa en de werkgroep Ontwikkelings- 
samenwerking. In dit verslagjaar is voorts de werkgroep 
Staatkundige vernieuwingen opgeticht. Voor de werkgroep 
Buitenlandse jongeren bleek helaas te weinig belangstelling te 
bestaan.

- Onderwljs
De werkgroep heeft zich in 1986 met name bezlg gehouden met het 
voorberelden van congresvoorstellen. Voor het congres in april 
werd een congresvoorstel gemaakt over het lager en voortgezet 
onderwljs. Voor het congres in november werd het Hoger onderwljs 
bestudeerd.
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- Media
Daze werkgroep heeft in 1986 meer als "denkgroep" gefunctioneerd 
dan als werkgroep. Dit kwam met name omdat over deze materle al 
een nota verschenen was en hierover al een standpunt ingenomen 
was, zodat een nieuwe nota geen toevoeglng zou zljn voor de JD.
De werkgroep zal begin 1987 worden opgeheven.

- Staatkundige vermeuwlngen
In juni is de werkgroep van start gegaan. Diverse leden van deze 
werkgroep maakten ook deel ult van de commissie kablnetsformatle. 
De werkgroep is begonnen met een nota te schrljven over een 
vergelijking van de verschillende staatsvormen en een daaruit 
voortvloeiende aanbeveling voor verandering van de Nederlandse 
staatsvorm. De werkgroep mocht zich in een grote belangstelling 
verheugen.

- Milieu
Deze werkgroep heeft zich in 1986 goed ontwikkeld. De werkgroep 
heeft een belangrijk deel georganiseerd van het JD-D66 symposium 
"grensoverschrljdende milieuvervuiling" op 1 maart 1986 te 
Arnhem.
De nota milieu begon eind van 1986 redelijk vorm te krijgen. In 
deze nota komen de verbanden tussen de technologische
ontwikkelingen en energie en de gevolgen daarvan voor het milieu 
aan de orde. Deze nota zal dienen als basis voor de themadag 
milieu in oktober 1987.

- Europa
De werkgroep Europa is eind 1986 ontstaan uit de werkgroep
Buitenland. De werkgroep is hard aan het werk om een nota te 
schrljven over Europese saraenwerklngsverbanden. In april 1987 zal 
over dit onderwerp een studie-dag gehouden worden.

- Ontwikkelingssamenwerking
De tweede werkgroep die ult de werkgroep Buitenland is
voortgekomen is de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. Eind 1986 
is de werkgroep van start gegaan met een inventarisatie . Hierln 
wordt gelet op effectlviteit en reele waarde. Ook de rol van de 
Nederlandse overheid in het geheel wordt onder de loep genoraen. 
Daarna wordt een notitle geschreven over ontwikkelings-
saraenwerking m.b.t. een specifiek land (Bangladesh).

- Sociaal-economische werkgroep
Eind 1985 kreeg de werkgroep door de ALV de opdracht om het 
basisinkoraen nader te bestuderen en daarmee op een ALV met 
voorstellen te komen. De werkgroep heeft in 1986 goed 
gefunctioneerd, de nota was eind 1986 bijna gereed. In maart 1987 
zal een themadag over basisinkomen gehouden worden.
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- Defenaie
De werkgroep heeft zlch in 1986 vooral bezlg gehouden met een 
inventarlaatle over de materie. Dlt was nodig vanwege de 
onervarenheid van de meeste leden op dit gebied. Doordat de 
werkgroepleden ver uit elkaar woonden zijn er in 1986 weinig 
vergaderingen geweest. Men besloot daarom de werkgroep in twee 
groepjes te splltsen: SDI en Europese defenaie. Hierdoor kon en 
kan de werkgroep tevens meer leden opnemen. In 1987 zal deze 
werkwijze raoeten leiden tot 2 notitles.
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5. Sehollng en Vormlns

Nog steeds is het scholings- en vormingsprogramma van de JD een 
hoofdzakelxjk landelljke aagelegentieid. Opnieuw drie themadagen, 
drie excursies, een kaderdag en een introductieweekend. Maar dlt 
jaar ook voor het eerst een begrotlngspost 'regionale scholing en 
vorming'. Daarult is door de inmiddels elf regio's redelijk veel 
geput, maar aan het eind van het jaar concludeerde het LB dat 
deze regioactiviteiten nog meer moeten worden gestimuleerd. De 
vaste regiobijdrage en de bijdrage per lid is met dat doel 
verhoogd en het besluitvormingsproces gaat meer ruimte geven aan 
regionale themadagen.

Excursies

Drie excursies dit jaar, waarvan de kortste naar het Binnenhof 
leidde. Dinsdag 8 december bezochten elf leden de tweede eerste 
kamerfractie van D66, alsook de die dag gehouden kamer- 
vergaderingen.
In het voorjaar (19 - 21 februari) maakten twintig leden een
driedaags uitstapje naar het Europees Parlement in Straatsburg. 
De deelnemers bezochten het parlement in vergadering en spraken 
met Europarleraentariers over hun werk. Ook maakten ze nader 
kennis met het European Youth Center.
De langste excursie ging in de herfstvakantie naar Brussel. 
Veertig JD-ers sliepen in een centraal gelegen Jeugdherberg en 
ontplooiden vandaaruit een scala aan actlviteiten. Behalve de 
rondleiding door de stad, het theaterbezoek en de uitstapjes naar 
Waterloo en Antwerpen waren die in hoofdzaak polltiek van aard. 
De deelnemers kregen een schets van de Belgische staats- 
rechterlijke structuur en bezochten het Brussels stadhuis, het 
Belgisch parlement, het Europees parlement, de Europese 
coramissie, de NAVO en het Benelux-secretariaat, maar spraken ook 
met Vlaaraae politieke Jongerenorganisaties.

Themadagen

De drie themadagen vonden vroeg in het jaar plaats. Op 22 
februari leidde Suzanne Blschoff een geanimeerde discussie in het 
Hilversumse Hof van Holland over 'politiek en verslaggeving1. 
Tegenover elkaar stelden zich daar de pr-adviseur Knoop en de 
free-lance journalist Klinkenberg. Tussen hen in zat de 
parleraentair redacteur Van Egmond.
Op 1 maart vond een symposium plaats over grensoverschrijdende 
railieuvervuiling. Op dlt samen met D66 georganlseerde symposium 
te Arnhem waren verschillende belangengroepen uit binnen en 
buitenland, het bedrljfeleven, een aantal jongerenorganisaties en 
politic! uitgenodigd.
Op 3 mei zat Henk Zeevalking het forum over de kablnetsformatle 
voor. Aanleidlng was de door een JD-coramlssie geproduceerde nota
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'verstandige vernleuwlng'. Daar mochten de hear Geertsema (VVD) , 
Glaatra van Loon (D65), Mateman (CDA) en Patijn (PvdA) tegen te 
hoop lopen, wat ook gebeurde.
De vierde geplande themadag (over defenale) werd door het LB 
afgelaat. De kort daarvoor voltrokken wlssellngen In het bestuur 
had de voortgang In de organlsatle belemmerd.

Cursusaen

Het was het Jaar van de tweede karaer- en gemeenteraads- 
verklezlngen, dus stond het campagnevoeren centraal. Op de 
regiobestuurderadag van 18 Januarl werd het kader ingelicht over 
de JD-campagne en op 22 maart volgden bijna twlntlg actleve leden 
een presentatletraining van Jan Veldhulzen.
De nieuwe leden kregen zicht op de verenlglng en de vrljzinnig- 
democratle tijdens het jaarlljkse introductieweekend in de 
Jeugdherberg Rhljnauwen. De eerste dag hielden Hein Jaarama, 
Erwin Nypela (TK D66) en Hanneke Gelderblora (EK D66) inleidlngen 
en op de tweede dag werden via een workahop dlverae aapecten van 
de organiaatle belicht.
Ala voorbereiding op het weekend ontvingen de deelnemera een 
uitgebreidde baaiacuraua. Daarna is een werkgroepje overigens 
begonnen dlt boekje geheel te herzien.
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6. PUBLICITEXT

Blnnen de verenlging heeft er het afgelopen Jaar een
herorientatie plaatsgevonden op het gebled van publicitelt. Bij 
het aantreden van de nieuwe functlonarla (medio aprll) werd 
duidelljk dat de aandacht niet alleen meet zou ultgaan naar het 
opbouwen en onderhouden van contacten met de pars, maar dat er 
andere publieksgroepen aan toegevoegd zouden worden. Daaronder 
vlel ook de Interne coraraunlcatie richting leden. Deze 
verschuivlng kan worden omschreven ala een stap in de richting 
van een totaal PR-beleid. In dat kader zijn er de eerate 
aanzetten gegeven tot het opstarten van een PR-bureau, waarin een 
aantal gelnteresseerde leden zich bezig houden met het
ondersteunen van zowel regionale ala landelljke publiclteita- 
functionarisaen.

Actlviteiten

Er zijn een aantal publicitaire actiea ontwikkeld, gekoppeld aan 
activiteiten die binnen de JD georganiaeerd werden; naaat de 
gebruikelijke perabenadering rond de ALV'a (drie in getal) waren 
dat o.a.•
- een themadag kabinetaformatie (met aandacht van het Algeraeen 
Dagblad en Club Veronica)
- een carapagne-feeat, waarop werd aangekondigd dat de Jonge 
Deraocraten het CDJA pasaeerde in ledental
- de vertegenwoordiging van de internationaal aecretaria in de 
VN, ala jongerenvertegenwoordiger van Nederland (met diverae 
radio-uitzendingen en krantenpublicatiea)

Matenalen

Op het gebied van foldera ia de lijn doorgetrokken die in 1985 
ontwikkeld waa: het blnnen de JD overbekende "info-A4-tje" werd
met groot aucces toegepaatj onderwerpen ala milieu, sociaal- 
economle, vrijzlnnig-deroocratie, roinderjarigen kregen op deze 
bondige wijze grote aandacht. Daarnaaat werden er pennen, 
buttona, atlckera, brervlltjea, trulen en poatera geproduceerd. 
Een aantal regio'a zorgde voor een eigen brochure, terwijl er 
diverse regio-krantjes/bladen werden opgezet: Vrxje Zinnen
(Groot-Amsterdam) , Vnjbnef (Utrecht) , Delta (Zuidelijk 
Holland), De Pragmaat (Gelderland), Brachus (Noord-Brabant), 
Pragma (Midden-Holland) en Profiel (Groningen).

Presentable, campagne en ledenwervlng

Naaat publicitelt en promotie heeft de JD zich ook gepresenteerd 
tijdens diverse activiteiten georganiaeerd door andere 
organiaatiea, veelal politleke raarkten of fora zoals b.v. een
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stand op de info-markt van de Europese beweging tijdens de Euro
top in Den Haag en een stand tijdens D66-congressen.
Vooral tijdens de verkiezlngen in mei zijn de Jonge Democraten 
zeer actief geweest door mee te doen met de campagnes. Hierin 
werd goed samen gewerkt met D66. Ook in de regie's waren er 
diverse ledenwerfacties. Dit alles werd gecoordineerd door het 
campagneteam. Door deze activiteiten kon er een goede 
ledenwerving plaatsvinden.

7. DEMO

Begin 1986 traden twee nieuwe redacteuren tot de redactie toe, 
ter vervanglng van Mark Roza, Jessica Luttink en Walter de 
Bruljn. Bind October trad ddn van beiden weer af ten gevolge 
van ernstlge meningsverschillen ten aanzien van het gevoerde 
redactionele beleid. Ook werd de redactie in de loop van het jaar 
uitgebreid met twee vaste medewerksters, te weten Mirjam Atteveld 
(typewerk) en Hadassa Velleman (junior lay-out excecutive). Dit 
leidde tot een efftcientere verwerklng van de kopij tot 
eindprodukt: DEMO.
In 1986 verschenen acht DEMO's. De eerste zes werden gedrukt bij 
sneldrukkerij Space te Amsterdam, de laatste bij drukkertj 
Fllarskl te Utrecht. De nummers ddn tot en met zeven van de 
derde jaargang van de DEMO werden geproduceerd onder 
verantwoordelijkheid van Bram van Uchelen als hoofdredacteur, 
daarblj werd het beleid van de eerste twee jaargangen van de DEMO 
voortgezet. De redactie kwam in deze periode slechts Adn keer 
bijeen. De redactie was toen niet voltalllg aanwezig.
Na aanname van de motle van afkeuring betreffende het tot dan toe 
door het LB gevoerde beleid (7 november 1986) , trad de gehele 
DEMO-redactie (inclusief vaste medewerksters) af. De nieuwe 
redactie (met als hoofdredacteur Elmer Klaasen) wljzigde 
vervolgens zowel het lay-out concept als het redactionele beleid, 
wat leidde tot twee redactievergaderingen nog voordat het laatste 
nummer van 1986 ultkwam.
Het nieuwe redactionele beleid bestond daaruxt dat voor iedere 
DEMO de redactie in vergadering bijeenkwam teneinde de kopij te 
bespreken en de vorige DEMOCs) te beoordelen. Ook werden zo mm 
mogelljk drempels opgeworpen voor plaatsing van kopij van leden 
en werd gekozen voor een meer ingetogen lay-out stijl en een 
betere kwaliteit papier.
Gezien de abrupte wisseling van de redactie, de slechte 
communlcatie tussen de nieuwe en de oude redactie en de gennge 
ervaring van de nieuwe redactie met lay-out kreeg de eerste DEMO 
van de nieuwe redactie nog met de gewenste vorm. Verwacht mag 
worden dat in 1987 ook in dit opzlcht de DEMO beter zal worden. 
Het voornemen om in minder pagina's evenveel informatie te 
verschaffen is in de ogen van de nieuwe redactie in leder geval 
wel gelukt.
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8. EXTERNE CONTACTEN

De JD onderhoudt steeds meer eontacten met allerlei organisaties 
binnen en buiten Nederland. Dit kunnen formele dan wel informele 
eontacten zljn. Met een aantal organisaties onderhoudt de JD 
bijzondere eontacten en wel met:

D66
De eontacten met D66 verkoelden In eerste instantle. Door de 
probleraen intern werden de eontacten met D66 ook bemoeilijkt. Na 
8 en 9 november is daar duidelijk verbetering in gekomen. Er zijn 
drie offlciele contactpersonen: Marie-Louise Tleslnga voor de
Eerste Kamer-fractie, Erwin Nypels voor de Tweede Kamer-fractie 
en Olga Scheltema voor het Hoofdbestuur.
Gelijk na 8 en 9 november is een afvaardiging van het landelijk 
bestuur in Den Haag op bezoek geweest en heeft met de belde 
fracties en het Dagelijks Bestuut kennis gemaakt. Daarna zijn er 
afspraken gemaakt over de vervolg-contacten. De eontacten met D66 
zijn nu zonder meer goed te noemen, zonder dat wij elkaar met 
eenieders zaken beraoeien.

M50

M50 is een verenigmg met als leden 5 politieke jongeren 
organisaties: JOVD, JD, CDJA, JS en PSJG. Haar doelstelling is de 
algemene politieke bewustwording van jongeren (in de rulmste zin 
van het woord) te stimuleren.
Elke pjo heeft 2 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering. 
In 1986 hebben Hein Jaarsraa en Steven van Schilfgaarde dit 
vertegenwoordigersschap vervult.
In September 1986 is het door Marcel van der Heuvel gecoor- 
dineerde JD-projekt Locaal Bestuur afgerond. Dit projekt heeft 
geresulteerd in de lessensene "Bestuur en Spelen", gerlcht op de 
hoogste klassen van de middelbare school. Bestuur en Spelen gaat 
in op gemeentepolitiek en haar relatles met andere overheden.
In 1986 is een nieuw projekt "milieu en Its" door de JD 
ingediend. Dit projekt, dat in het kader van het Europees jaar 
voor het Milieu wordt uitgevoerd, richt zich op de hogere klassen 
van de lager technische scholen. Het projekt gaat in op de keuzes 
die m.b.t. het onderwerp milieubeheer moeten worden gemaakt, 
alsmede de argumenten en de consequenties van de keuzes. Dit 
projekt zal in 1987 starten.
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9. INTERNATIOHALE CONTACTEN

In 1986 was de JD vooral actief In IFLRY (International 
Federation of Liberal and Radical Youth) en PIJON (Platform 
Internationaal Jongerenwerk). Naar verschillende IFLRY-seminars 
werden deelneraers gestuurd. Het hele Jaar draalden J0-ers mee In 
de werkgroepen Europees Jeugdbeleid, Oost-West, en Mondlaal 
Beleid van PIJON.

Nleuwe structuur

In September 1986 Is het zogenaamde Internationaal Secretariaat 
(InSec) opgerlcht. De taak van het InSeo is coordlnatle van in 
princlpe alle internationaal getinte activlteiten van de JD. 
Hoofd van dlt onder het Landelijk Bestuur ressorterend orgaan is 
de Internationaal Secretaris (IS)j het totaal aantal InSec-leden 
bedraagt moraenteel 7. Voorts heeft het InSec tot doel 
bovenvermelde leemtes op te vullen ralddels een Mondlaal Opinie 
Plan. Tevens draagt het InSeo er zorg voor dat zoveel mogelijk 
JD-ers kunnen deelnemen aan Internationale contacten.

De volgende activlteiten zijn bezocht door JD-ers.

- 29 januari t/m 1 februari: bijeenkomst van het Europees Jeugd 
Forum te Madrid over "Enlargement" oftewel de toetredmg van 
Spaanse en Portugese jongerenkoepels: Ernesto Braam
- februari, S&V-reis naar Straatsburg: 20 JD-ers
- voorjaar, Cenyc-semmar te Straatsburg over ontwikkelings- 
samenwerking: Fred Toetenel
- 4 t/m 6 apnl, executive van IFLRY te Londen. Albert Hoff
- 20 t/m 25 mei, Cenyc-semlnar over het Internationaal Jongeren 
Jaar te Brussel: Ernesto Braam
- 18 t/m 22 juni, IFLRY-seminar over Oost-West jongerencontact in 
West-Berlijn: Ernesto Braam
- 4 oktober t/m 15 november, JD levert de Nederlandse Jongeren- 
vertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties: Ernesto Braam
- 13 t/m 17 oktober, S&V-reis naar Brussel. 40 JD-ers
- 31 oktober t/m 3 november, seminar van de DJD in Hamburg over 
jongerensamenwerking tussen Dost en West. Grote deelname uit 
Oost-Europa: Albert Hoff, Hans Hammelburg
- 5 t/m 9 november, IFLRY-seminar over Zuid-Afrlka in Keulen. 
Albert Hoff
- 8 november, executive van IFLRY in Keulen. De JD wordt unaniem 
toegelaten tot het kandidaatlidmaatschap van IFLRY. Op het IFLRY- 
congres in november 1987 wordt de JD hoogstwaarschijnlljk 
volwaardig lid.
- 12 t/m 16 november, Cenyc-seminar in het kader van de All 
European Youth and Studentcobperation (AEYSEC) in Sankt Martin, 
BRD: Albert Hoff
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Cenyc- en EJF-aeminars warden geheel door deze koepels of door 
PIJON betaald. IFLRY gaf voor haar activiteiten reiskosten- 
vergoeding voor ddn persoon.

Toekorast

IFLSY-activiteiten blijven prioritelt behouden. Er wordt 
gestreefd naar een grotere deelname van JD-ers. De taken van het 
InSec worden uitgebreid en zij moet beleldsmatig en coordinerend 
bezxg zijn.
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9. FINANCIER

De financiele posltie van de Jonge Democraten Is In 1986 
versterkt. Na de startsubsldle in 1985 van /50.000,- Is de JD in 
1986 opgenomen in de pjo-subsldleregeling. Op grond van deze 
regaling heeft de JD in 1986 /90.000ontvangen.
Het late afkomen van de beslissing van het Ministerie van WV&C om 
de JD in de pjo-subsidieregeling op te nemen heeft in de eerste 
helft van 1986 geleid tot grote liquiditeitsproblemen. De eerste 
betaling van WV&C ward in Juni overgemaakt zodat grote schulden 
ontstonden aan D66 en landelljke bestuursleden.
De voorloplge Jaarrekening 1986 laat een klein overschot zien. 
Inmiddels zijn alle schulden aan D66 (veroorzaakt door 
begrotingsoverschrijdingen in 1985) afgelost.
De definitleve jaarrekening kan nog niet worden gepresenteerd 
omdat de verpllchte accountantscontrole nog niet is afgerond. Op 
grond van artlkel 14.2 van de statuten vraagt het landelljk 
bestuur dan ook uitstel tot de najaars-ALV, alwaar de definitieve 
Jaarrekening ter goedkeuring en vaststelltng zal voorllggen.

Het pennlngmeesterschap is in 1986 vervult door 2 personen. Ruud 
van der Steeg heeft tot de Najaars-ALV als pennlngmeeater 
gefunctioneerd, alwaar hij is opgevolgd door Steven van 
Schilfgaarde.
De kascommlssie heeft in 1986 tot de voorjaars-ALV bestaan uit 
Peter van Eljk en Peter de Vries. Na de voorjaars-ALV heeft de 
kascomralssie bestaan uit Gaston Slegelaer, Steven van 
Schilfgaarde (tot zijn aantreden als pennlngmeeater) en Peter de 
Vries. Met de kascommlssie is regelmatig overleg gevoerd over de 
JD-flnanclen.

Voor 1987 is op grond van de pjo-subsidieregeling een bedrag van 
/97.000,- als subsidle aangevraagd. Inmiddels heeft het 
Ministerie van WV&C op grond van bovenstaande regaling een bedrag 
van /93.000,- toegezegd.
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