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1. INLEIDING

Het afgelopen Jaar hebben de meeste aktlvltelten in het taken ge- 
staan van het kwalitatlef ultbouwen van de organisatie. De aandacht 
rlchtte zlch voorname 1ijk op de volgende drle punten:
- het opzetten van een ledenopvang- en aanslultend scholings- en 

vormingsprogrammaj
- het verbeteren van het politleke bes1uitvormingsproces;
- het versterken van de reglo’s.
Veel van de aktlvltelten kwara tot stand door een samenwerklng van 
het Landelijk Bestuur met de regio’s. Het proces van het kwallta- 
tief ultbouwen en groelen van de organisatie is nu zo ver gevorderd 
dat het mogelljk is de aandacht weer wat te verleggen. Hetgeen nlet 
wi1 zeggen dat bovenstaande punten in 1988 geen aandacht meer be- 
hoeven. Het tegendeel is waar.
De JD heeft in 1987 bewezen een volwaardige politleke jongerenorga- 
nisatie te zijn. In 1988 zal de JD echter meer aan jongeren moeten 
aantonen dat polltiek een verschijnsel Is waarmee men dagelijks in 
aanmerking komt en wat ook leuk kan din.

2. ORGANISATIE

i n1eid1ng.
De verenlglng Jonge Democraten heeft ti 1dens het verslagjaar in de 
organlsatiestructuur geen veranderingen gekend. Wei is er blnnen de 
verenlglng een discussie op gang gekomen over de wense11jkheid van 
afdelingen. Vooralsnog heeft het echter nlet geresulteerd in de op- 
rlchting van een of meer afdelingen. Het contact met de regiobe- 
stuurders is in 1987 geintens1 veerd. Daartoe werden onder andere 
twee kaderdagen georganiseerd. Het aantal regio’s groeide ook dit 
jaar weer. Aan het elnd van het jaar telde de JD dertien regie’s.
Om de posltie van de regio’s te versterken is in 1987 de opzet van 
de ORGI veranderd. De ORGI is een orgaan geworden dat zeer regel- 
matig verschljnt met als doelgroep de actieve leden van de verenlg- 
ing. De informatie komt nlet alleen meer van het Landelijk Bestuur 
maar ook van andere actieve leden.

Het Landelijk Bestuur.
Doordat de posltie van de regio’s steeds sterker werd en ze daar- 
door ook meer moge1iJkheden hadden om aktiviteiten te organlseren, 
kon het LB zich steeds meer gaan richten op ondersteuning en het 
creeren van randvoorwaarden om reglo's zo optlmaal mogelijk te la- 
ten functioneren. Het LB beperkte zich tot het uitstippelen van de 
hoofdlijnen van het te volgen beleid. Bovendlen werd het stimuleren 
van de verenlglng een van de be IangriJkste taken waar het LB zich 
mee bezig hie1d.
Er waren in 1987 de nodlge wijzigingen in het LB. Aan het begin van 
1987 zag het LB er als volgt uit:
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voor 2 i tte r
v 1 ce-voorz111er polltlek 
vice-voorzitier organisatie (a.i ) 
algenieen secretaris (a.i) 
permingmeester
secretaris scholmg en vorming (a.i.) 
internationaa1 secretaris (a.i.) 
secretaris publiclteit 
secretaris ledenwerving en 
ledenopvang (a.i.)

Steven Pieters 
Marco de Ruiter 
Josinta Sarko1 
Edwin Lantinga 
Steven van Schilfgaarde 
Andre van Hooren 
Ernesto Braam 
Arjen Ros
Erik Hordijk

Op 7 maart werd in Utrecht een extra ALV gehouden waar het beleids- 
plan *87 van het in het najaar 1986 nieuw aangetreden bestuur werd 
behandeld. Edwin Lantinga en Josinta Sarkol kandideerden zich voor 
de funktie die zij al ad interim bekleedden.
Andre van Hooren en Ernesto Braam verlieten het LB. Erik Hordijk 
werd gekozen als secretaris scholing en vorming en Albert Hoff als 
internationaal secretaris. Voor secretaris ledenwerving en -opvang 
kandideerde niemand zich. Op het voorJaarscongres op 23 en 24 mei 
trad Marco de Ruiter reglementalr ar. Arjen Ros was tussentijds af- 
getreden als secretaris publiclteit. Radboud van Delft werd gekozen 
als vice-voorzitter politiek, Wen Duffels als secretaris ledenwer
ving en -opvang en Eric Eelman als secretaris publiclteit, zodat er 
weer een compleet Landelijk Bestuur was.
Josinta Sarkol trad tussentijds af als vice-voorzitter organisatie. 
Door het LB werd als ad interim benoemd Coert Bruel.
Hij kandideerde zich op het najaarscongres en werd gekozen. Steven 
Pieters trad af als voorzitter en werd opgevolgd door Erik Hordijk 
Als secretaris scholing en vorming werd Roel van der Poort gekozen. 
Het LB zag er aan het eind van het jaar als volgt uit:

voorzitter
vice-voorzitter politiek 
vice-voorzitter organisatie 
algemeen secretaris 
penningmeester
secretaris scholing en vorming 
internationaal secretaris 
secretaris publlciteit 
secretaris ledenwerving en 
1 edenopvang

Erik Hordijk 
Radboud van Delft 
Coert Bruel 
Edwin Lantinga 
Steven van Schilfgaarde 
Roel van der Poort 
Albert Hoff 
Eric Ee1 man

Wen Duf fe l s

Na het vertrek van Josinta Sarkol bestaat het LB alleen nog maar 
uit mannen. Hopeiijk komt daar in 1988 veranderlng in.
Het LB is in 1987 18 keer bijeen gekomen en we 1 op 18 Januari, 8 
februarl, 22 februarl, 6 maart, 14 maart, 12 april, 3 mei, 10 mei 
22 mei, 7 junl, 26-28 juni, 9 September, 20 September, 18 oktober 
1 november, 13 november, 21 november en 20 december.
De vergaderingen vonden plaats in Den Haag (il keer), Rotterdam 
(drie keer) en in Groningen, Zwartebroek, Amsterdam en Arnhem (alle 
een keer).

4



Regio's.
Begin 1987 telde de JD elf reglo’s. In volgorde van opnchting waren 
dat Groningen, Limburg, Groot-Amsterdam, 2uidel1jk-Ho1land, Utrecht, 
Noord-Brabant, Gelderland, Friesland, Twente, Flevoland en Midden- 
HoI I and.
In 1987 kwamen daar op 10 april de regio Zeeland en op 10 oktober de 
regio Drente blj. Slechts In Noord-Ho1iand buiten Amsterdam is er nu 
nog geen regio.
Het accent is In dlt jaar van landelijk naar regionaal niveau 
verschoven. De regio staat immers het dlchtst blj de leden en weet 
ook het beste wat de leden voor wensen hebben. Deze accentver- 
schuiving ultte zich In een scala van actlviteiten in de regio’s, 
waarblj de drempel zo laag mogelijk gehouden werd. Veei leden komen 
hler immers voor het eerst in aanraklng met de Jonge Democraten.
Voor sommige actlviteiten is echter de regio te klein. Waar dat kan 
wordt dan samengewerkt met andere regions, met de succesvolle inter- 
reglonale introductleweekends als goed voorbeeld.

Secretariaat.
In 1987 betrok de JD een grotere rulmte In het D6S-seeretariaat. Het 
LB beschikte vanaf dat moment over een vergaderrulmte.
Ook werd een personal computer, een printer en software aangeschaft, 
en met het opzetten van een eigen 1edenadministrat1e werd een 
aanvang gemaakt.
Het secretariaat was zo’n drie dagen per week, voorname1ijk door LB- 
ers, beset. Hlerbuiten kon men boodschappen inspreken op het antwoord- 
apparaat.
Behalve extra sleutels van de eigen secretarlaatsruimte kreeg het LB 
ook sleutels van het D6S-pand, zodat ook buiten kantooruren op het 
secretariaat gewerkt kon worden.
De 1edenadministratie nam de algemeen secretaris van de secretaris 
ledenwerving en -opvang over.
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3 CONGRESSEN

1987 telde voor de JD drie Algemene Ledenvergaderingen: ALV acht op 
7 maart In Utrecht, ALV negen op 23 en 24 mel in Arnhem en de tiende 
ALV op 14 en 15 november In Rotterdam.
Alle drie de vergaderIngen kenden bestuursverkiesingen. Die zijn 
echter al eerder behandeld, zodat daar hier met op wordt ingegaan,
De achtste Algemene Ledenvergadering.
Deze ALV werd op 7 maart in gebouw Veritas in Utrecht gehouden, en 
was een ingelaste ALV: de motie van afkeurlng, aangenomen op het 
zevende congres, maakte bestuursverkiezingen en een nieuw beleids- 
plan noodzake 1 i _ik. Dat nieuwe beleldsplan legde de nadruk op een 
grotere rol voor de reglo’s en stelde politieke scholing en -vorming 
centraal. Aandacht bleef uiteraard bestaan voor het uitdragen van 
politieke standpunten.
De oorspronke11jke motie referendum haalde het met. Wei werd een 
motie aangenomen waarin de JD zich in principe voorstander van enige 
vorm van referendum verklaart. Ook sprak de JD zich middels een 
actueel-po11tieke motie uit tegen dienstplicht voor vrouwem omdat 
invoering daarvan de bestaande achterstand van vrouwen in de maat- 
schapplj alleen maar zou vergroten.
Gastspreker Jan Vis had het over het referendum als middel om de 
burger meer bij de politiek te betrekken.

De negende Algemene Ledenvergadering.
Het voorjaarscongres werd deze keer nlet in aprll, maar i.v.m. de 
ingelaste ALV 8 op 23 en 24 mei in jeugdherberg Alteveer in Arnhem 
gehouden Naast verkiezlngen voor het LB ook voor de kascommissie: 
in Maurits Pino kreeg de commissie een nieuw lid, Gaston Siegelaer 
werd herkozen. Peter de Vries was niet herkiesbaar.
Een belangrijk beslult was het aannemen van de motie contnbutie: 
per 1 januari 1988 zal het lidmaatschap van de Jonge Democraten 

kosten.Aan het Hu i s houde I i j k Reglement werd het redactie- 
statuut van het veren1g1ngsbI ad DEMO toegevoegd.
Middels een resolutie sprak de JD zich uit voor de invoering van 
basislnkomen voor iedere Nederlander. Later werd een actueel- 
polltieke motie aangenomen waarin de JD zich uitspreekt voor het 
opnemen van het condoom in het ziekenfondspakket, In strljd tegen 
het A IDS-virus-
Op dit congres werd voor het eerst geexperimenteerd met congreswerk- 
groepjes, waarin de moties en amendementen voor de plenaire 
vergaderlng gestroom1iJnd worden. Bovendien bieden de CWG’s meer 
informatle over het onderwerp en de mogelijkheid tot discussie In 
een kleinere groep, wat weer drempe1ver1agend kan werken. De 
resultaten van deze CUG’s waren aanleiding ze ook In de toekomst 
tot een vast onderdeel van het congres te laten zijn.
Gastspreker was Jacques Wallage over onderwljs. Voorzltter Steven 
Pieters sprak over vrijzinnig-democratie.
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De tiende Algemene Ledenvergadering.
Het najaarscongres werd op 14 en 15 november In jaugdherberg de 
Wlndroos te Rotterdam gehouden.
Naast diverse LB-ers trad Elmer Maasen af als DEHO-hoofdredacteurj 
voor hem was er echter geen opvolger, zodat hij ad interim aanbleef. 
Om de invoering van de contributie mogelij^ te maken werden Statuten 
en HuishoudeIijk Regiement gewijzigd. Van de vijf resoluties die op 
de agenda stonden werden de resoluble Wetenschappe11jk Onderwljs en 
de resolutie Mi1ieuvr1ende1ijk Energiebeieid aangenomen.
Ook goedgekeurd werden het Beleidsplan 1968 en de Begroting 1983.
Blj de actuee1-po1itieke motles was er een waarin de JD zich uit- 
sprak voor de mogeliikheid van huwe11jksblndlngen tussen mens en 
mens, ongeacht geslacht.
Gastsprekers waren Laurens Jan Brinkhorst over de grote verschillen 
in cultuur en werkwijze tussen Japan en Europe en over het belang 
van Europese samenwerking op mi 1leugebied, en Rob Tielrnan over de 
grenzen tussen politieke en 1evensbeschouwel1jke waarden en normen.
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A. POLITIEK BUREAU

A 1gemeen.
Conform hat beleidsplan 1987 heeft het Politiek Bureau dit jaar de 
aandacht vooral gencht op groei in kwallteit i.p.v. in kwantiteit.
Er zi1n belangrijke aanzetten gedaan om het politieke besluit- 
vormingsproces te verbeteren. Belangrijkste doel daarvan is om zoveel 
rnogelijk leden in een 2ofn vroeg mogelijk stadium bij dit proces te 
betrekken. Een tweede doel is het verbeteren van de kwaliteit van de 
ingediende resolutle’s. Bovendlen moet de prioriteit verschuiven van 
het innemen van standpunten naar het voeren van goede politieke dis
cuss i es
Met ingang van 1987 warden resolutie’s ingediend door leden van werk- 
groepen i.p.v. door het Landelljk Bestuur zoals voorheen het geval 
was.
Ook is een start gemaakt met het bespreken van congresvoorstel1en 
door congreswerkgroepen (CWG’s) voorafgaand aan de plenaire behande- 
llng op de ALV. De doe 1ste1 1 ingen hlervan zljn het geven van achter- 
grondinformatie, het uit de weg rulmen van misverstanden♦ het ult- 
dlepen van de standpunten en het stroomlijnen van ingediende moties 
en amendementen. Dit alles om de dlscussle op de ALV beter te laten 
ve r1 open.

Vanwege haar vriIzinnig-aemocratlscne ultgangspunten (m n. de waar- 
dering voor politieke verscheidenheid) hecht de JD erg veel beiang 
aan oontacten en samenwerking met andere organisaties. Behalve met 
de andere politieke jongerenorganisaties en de politieke partlien 
(vooral D66) onderhouden we goede contacten met o.a. vakbonds- 
jongeren, LSOBA (buiten1andse jongeren) en de Raad voor het Jeugd- 
be1eid.

De Commissie Politiek Program.
In 1987 is de Commissie Politiek Program (CPPJ opgerlcht. Haar 
be 1 angr i jks te taak is (zoals de naam al zegt) het schnjven van het 
politiek program. Daarin worden alle standpunten van de JD met 
elkaar en met de vrijzinnig-democrat1sche uitgangspunten in verband 
gebracht, en verwerkt tot een geheel. De CPP zal dit program in 1988 
presenteren. Een andere taak van de CPP is het ondersteunen van 
werkgroepen bii het schrijven van een technisch goede resolutie.

Werkgroepen.
- Soc1aa1-economie
Deze werkgroep heeft in 1987 haar werk afgerond met een nota Basis- 
inkomen. Deze nota heeft als basis gedlend voor een themadag over 
het basislnkomen op 28 maart en voor een resolutie over hetzelfde 
onderwerp, die is aangenomen op de ALV in mei 1987. Leden van de 
werkgroep hebben de nota aangeboden aan de voorzitter van de Weten- 
schappelijke raad voor het Regeringsbeleid, Dr. W. Albeda.
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- Milieu
De werkgroep milieu heeft in 1987 een nota geschreven en meegewerkt 
aan de organlsatie van een themadag over milieu- Bovendlen heeft z11 
twee resoluties ingediend: op het congres in november werd de resolu- 
tle over mi11euvriendel1jk energiebe1e1d aangenomen- De resolutle 
over ml 1ieuvriendelijk verkeersbe1 eld ra 1 in het voorjaar van 1988 
behandeld worden.
- Onderw1j s
Ook deze werkgroep heeft dit jaar twee resoluties ingediend. waarvan 
er e’en werd aangenomen.
- Europa
De werkgroep Europa heeft in 1987 een resolutle geschreven over waar 
het op de lange termlln met de Europese Gemeenschap naar toe moet en 
e'en over de maatregelen die op korte termijn genomen zouden moeten 
worden. Beide resoluties zullen in 1988 benandeld warden.
Op 25 april werd in samenwerking met de Jongeren voor Europa een 
Europadag georgan1seerd. Eind 1987 is de werkgroep met een verse 
ploeg mensen aan een nieuw project begonnen.

- Staatkundige vermeuwingen
Deze werkgroep is druk aan het studeren op dit ingewikkelde onder- 
werp en verwacht in de loop van 1988 met een disouss1estuk te komen.

- Detensie / /Deze is inmiddels gesplitst in twee werkgroepent een houdt zich bezig 
met Europese veiligheid, de ander met SDI.
Beide hopen in 1908 met disousslestukken te komen.

- Ontwikke1ingssamenwerklng
De werkgroep ontwlkke1ingssamenwerklng heeft 1987 gebruikt om een 
dlscussiestuk over mensenrechten en ontwikke1ingssamenwerk1ng, dat 
begin 1988 gepresenteerd zal worden, voor te bereiden.
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5. SCHOLING EN VORMING

In1 elding.
Was in 1986 het scholings- en vormingsprogramma 
voornamelijk een landeliike aange1egenheid, in 1987 was het 
ultgangspunt om dit terrain vooral regionaai wortel te 
laten schieten. Sprekend voorbeeld daarvan waren de 
regionaai verzorgde introductieweekends. Kon in 1986 een 
landelijk introweekend zo’n 35 mensen boelen. in 1987 
hadden de vier weekends tezamen een dikke 125 deelnemers. 
Voor het LB is dit een aansporing om op de ingeslagen weg 
door te gaan.
Akt1viteiten.
A. Theraadagen.
In 1987 vonden drie themadagen plaats.
De eerste werd op 28 maart gehouden, met als thema het 
bas1sinkomen. De werkgroep sociaal-econorale had om de 
discussie in te leiden een nota over het onderwerp 
geschreven. De themadag was kwalltatief en inhoudelijk een 
succes maar de be 1angste11ing viel wat tegen.
De tweede themadag had als thema "Europa", en werd 
voornameli-jk georganiseerd door leden van de werkgroep 
Europa. D66-tweede kamerlid Doeke Eisma was spreker, en er 
werden werkgroepen gehouden over "Europese integratle en 
milieu", "landbouw en ontwikkelingssamenwerking" en "vrede 
en vei1igheid".
In oktober vond in Rotterdam de themadag milieu plaats. Ook 
hier gastsprekers en d1 souss1 ewerkgroepen. Deze dag was, 
mede dank zij het voorbereidende discussxestuk van de 
werkgroep milieu, van een goed kwalitatief gehalte.

B. Introweekends.
Vier interregiona1e introweekends vonden er in 1987 plaats. 
Hierln konden nieuwe JD-leden kennismaken met elkaar, het 
bestuur van hun regio en het LB. Vender was er veel 
landelljke en regionale intormatie, simu1 atiespe1en en 
geze11igheid. De regio’s hebben, in onderlinge samenwerking 
en met het landelijk bestuur, deze weekends georgan1seerd.

C. Spr eekvaardigheidstraining.
Deze training was met twintig JD-ers geheel volgeboekt. De 
deelnemers oetenden zich met behulp van ge1uidsapparatuur 
in voorbereide en nlet-voorbereide speeches, Ook werd het 
beantwoorden van vragen naar aanleiding van die speeches 
behande1d.
D. Excursies
In 1987 vonden twee goedbezochte binnenhotexcursies plaats. 
De medewerking van D66 werd als zeer positief ondervonden. 
Helaas ging de bu i ten 1 andexcur s i e met door.
In het vervolg zal deze excursle onder verantwoorde1iJkheid 
van de internationaal secretaris plaatsvlnden.

E. 0verige.
Er werd een aanvang gemaakt met het totaal herschrijven van 
de basiscursus en het schrijven van een n1euw-1idbrochure.
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6. PUBLICITEIT

De verschuiving in de richting van een totaal PR-beleid die in 1986 
in gang Is geret, is in 1987 niet afgemaakt. De Interne communicatie 
in de vereniging is wel verbeterd.
Het PR-bureau waarin een aantal geinteresseerde leden rich zouden 
bezighouden met het ondersteunen van zowel regionale als landeii^ke 
pub 1icite11sfunctionarissen daarentegen is niet echt van de grond 
gekomen.

Akt1v1teiten.
Naast de gebruike l i jke persbenader ing rond de ALV’s (dne in getai) 
was er maar een publicitaire actie gekoppeld aan een JD-aktiviteit. 
Dat was de aanbieding van de nota Basisinkomen 9 Basisinkomen 1 aan 
Dr. W. Albeda, voorzitter van de Uetenschappe1ijke Raad voor het 
Regeringsbe l e1d. De aanbieding haalde een groot aantal landelijke 
dagbladen en een radiouitrending van de NCRV.

Materia 1en.
In 1987 kwaraen 3 nieuwe folders uit: Mmaak kennis met de JD", 
"milieu" en "europa". Ook werd een aanzet gegeven tot het maken 
van een brochure voor nieuwe leden. Samen met D66 werd een campagne- 
f o1der gemaakt.
Presentatle, Campagne en Ledenwerving.
Naast publlclteit en promotie heeft de JD zich ook gepresenteerd 
tijdens diverse activiteiten georganiseerd door andere or gam saties, 
veelal op politieke markten en fora.
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7. DEMO

Begin 1987 bestond de redactie uit de volgende personen: Bert Boer- 
land, Theo Cramer, Albert Hoff, Ingrid Kalkhoven, Simon Minks, Paul 
Pera, Henk Pljper, Roel van der Poort en Marc Roza.
Aan het eind van het jaar maakten de volgende JD-ers deel uit van 
de redactie: Anton Ferkov, Erwin Kamp, Arjen Ros, Marc Roza en 
Larissa Verhoeff.
Gedurende het hele jaar was Elmer Klaasen hoofdredacteur. LB-con- 
tactpersonen waren achtereenvo1 gens Arlen Ros, Erik Hordijk en 
Edwin Lantinga. Tekenlngen werden verzorgd door Alphons van der 
GrulJthu1jzen en Desiree Schaap- Over het algemeen is het verloop 
in de redactie en de medewerkers groot. Helaas konden niet alle 
vertrekkende redactie1eden vervangen worden door nleuwe.
De redactie signaieerde in de loop van het Jaar dat er teveel werk 
op de schouders van de hoofdredacteur terecht kwam, en dat er in de 
verenlglng te welnlg mensen met lay-out vaardigheden rondlopen.

In 1987 zijn 8 DEMO’s ultgekomen; voor elks DEMO kwam de redactie 
bljeen. Verheugend was het dat veel JD-ers bereid waren stukken in 
te leveren, gevraagd of ongevraagd.
Het ulterlljk van de DEMO werd steeds meer ultgewerkt en e1ke DEMO 
zag er beter uit. Een probleem was het aantal typfouten. In de 
toekomst zal dit worden opgelost door de teksten door de 
spe11ingsmodu1e van het softwarepakket WordPerfect te haien. 
Gedurende het jaar kwamen een aantal vaste rubrleken voor: het re- 
dactloneel, een hoofdartike1, een interview, een column, een 
oplnlepaglna, LB-mededeI Ingen en het reg1ojournaa1. DEMO 4:5 was 
promotie-DEMO.

Op het mel-congres van de JD werd het DEMO-redactiestatuut aange- 
nomen. Dit regelt zaken als benoeming en schorsing van de redac- 
teuren, verantwoorde1iJkheden van de redactie en het Landelijk 
Bestuur en de financien.

In het najaar kwam er In de redactie een discussie op gang over 
zaken als verschijningsfrequentie en formaat van de DEMO. Na een 
enquete in de vereniging werd besloten de frequentie in 1983 terug 
te brengen tot zes, en de DEMO op groter formaat uit te brengen.
De DEMO krljgt een ander ulterlljk en er zal voortaan gewerkt wor
den met thema’s, terwljl er toch in elke DEMO rulmte zal bestaan 
voor andere stukken en voor organisatonsche medede 1 ingen.
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8. EXTERNH CONTACTEN

De JD onderhoudt steeds meer contacten met allerlel organlsaties 
binnen en bulten Nederland. Dlt zljn zowel formele als informele 
contacten. Met een tweetal organisaties in Nederland onderhoudt de 
JD bijzondere contacten.
D66

De contacten met D66 waren in 19Q7 zonder meer goed te noemen. Op 
tal van gebleden werd er samengewerkt tussen D66 en de JD. Als 
voorbeeld kan genoemd worden: de gezamenlljke folder in het kader 
van de Provinciale Statenverkiezlngen en de begeleldlng van het 
polltiek schollngs- en vormings1nstituut van D66 bij het opzetten 
van het schollngs- en vormingsprogramma van de JD. De goede relatie 
ultte zich ook in het felt dat de JD een grotere ruimte op het 
secretanaat kreeg en bovendien de beschikking kreeg over twee 
voordeurs1eute1s. Ook is er afgesproken om een ha 1fjaar11jks over
leg te houden. Het DB heeft de JD nauw betrokken bij het gesprek 
dat zij met een delegatle van de JOVD voerde over de wens van de 
JOVD om te komen tot meer contacten. Na een bestuurswisselIng bij 
de JOVD is over deze nauwere contacten tussen de JOVD en D66 
overigens niets meer vernomen. De contactpersonen van D66 voor de 
JD zijn in 1987 dezeltden gebleven.
M50
M50 is een verenlging met als leden 5 polltieke jongerenorgan1sa- 
ties: JOVD, JD, CDJA, JS en PSJG. Haar doelstelling is de algemene 
politleke bewustwording van Jongeren (in de ruimste zln van het 
woord) te stimuleren. Elke politleke jongerenorganisatie heeft twee 
ver tegenwoord i ger s in de Algemene Vergadenng. In het begin van 
1987 hebben Steven van Schilfgaarde en Andre van Hooren dit ver- 
tegenwoordigersschap vervuld. In raei heeft Erik Hordijk dlt van 
Andre van Hooren overgenomen. In november heeft het complete LB 
gesproken met het bestuur van M50 om elkaar te leren kennen en meer 
inzicht te verkrijgen in elkaars werk.
Het projekt "milieu en Its” is na lang wachten uiteindelljk na de 
zomervakantie van start gegaan. Het project richt zich op de hogere 
klassen van de Its. Het project gaat in op de keuzes die m.b.t. het 
mi 1xeubeheer gemaakt moeten worden. Xander Teunissen is als project- 
coordinator aan dit project begonnen maar heeft het project met 
afgemaakt. Eind 1987 was nog niet duldelljk wie het project van Xander 
Teunissen zal overnemen.
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9. INTERNATIONALE CONTACTEN

Het Internationale werk van de JD Is In 1987 sterk uitgebreid, even- 
als het aantal mensen dat erblj betrokken was. Vanaf het voorjaar 
groeide het Insec (Internatlonaal secretarlaat) snel, zowel in acti- 
vlteiten als in omvang. Hoogtepunten voor de JD waren in 1987 ook de 
toetreding als volwaardig lid tot de IFLRY en de start van een een 
ultwisselingsprogramma met Uest-Duitsland.

Insec.
Het Insec is in 1987 uitgegroeid tot een groep van 15 mensen, die
rich bezighield met verschi11ende aspecten van het Internationale
werk, zoa1s:
- contacten met IFLRY (zie onder) en zusterorganisaties in het 
buitenland ;

- contacten met bultenland-gerlchte organisaties in Nederland, zoals 
PIJON (zie onderJ, Europese Beweging, Boekovski-stichting, Chili- 
comite, YES, K2A/AABN en daarin participerenden;

- inhoudelijke discussie over Internationale politieke onderwerpen 
en voorbereiding van standpuntbepaling hierover, o.a. over Zuid- 
Afrika, Oost-Europa, LatiJns-Amerika en Antarctica. In 1988 zal 
het Insec hiermee naar buiten treden. (Mondiaal Opinie Plan).

Secretaris van het Insec was Hein Jaarsma, voorzitter Albert Hoff.

IFLRY.
Van 6 tot 8 november werd het congres van de IFLRY in Stockholm ge- 
houden. De JD werd hler unaniem toegelaten als lid en was met een 
delegatie van 9 man aanwezlg. Gedurende het hele jaar hebben ver- 
schlllende JD-ers aan de actlvlteiten van de IFLRY (m.n. seminars) 
deelgenomen, met een frequentie van ca. 1 keer per raaand.

PIJON.
Jonge Democraten partlcipeerden volop in de projectgroepen van het 
Platform Internatlonaal Jongerenwerk, en we 1 in de projecten China, 
Polen, Mldden-Oosten, EG-ACP en VN.

Zus teror ganisaties .
Met de Deutsche Jungdemokraten is een uitwisse1ingsprogramma gestart. 
Dlt begon met een seminar in december over ’drugsbe1e1d’ in Amsterdam 
In 1988 wordt de uitwisseling voortgezet. Albert Hoff bezocht elnd 
november het congres van de Junge Liberals (FDP). Afspraken over meer 
samenwerking warden gemaakt met RU (Denemarken), YL (Engeland en 
Wales), JBS (Zw11ser1 and), JDL (Luxemburg) en MJRG (Frankrljk). Van 
deze laatste bezocht Hein Jaarsma het congres.
Tevens warden contacten gelegd met de FDJ (DDR) en ZSMP (Polen). Zij 
zljn in 1988 ultgenodigd voor een bezoek aan de JD- Contacten met 
Oost-Europa werden gelegd via AEYSC (A 1 1-European Youth and Student 
Cooperation), aan de activltelten waarvan verschil1ende JD-ers 
deelnamen, en via een PIJON-bezoek aan Polen in aprll.
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10. FINANCIEN

De financiele positie van de Jonge Deraocraten is in 1987 
versterkt. Dit ondanks het felt dat van de begrote subsidie 
van f 98000,- maar r 93660,- als maximal© subsidie is 
vastgesteld. Door een goede kostenbeheersing hebben geen 
grote overschrijdingen plaatsgevonden, zodat meevallers 
tegenvaliers hebben kunnen opvangen.
In augustus werd de bevoorschotting van de Jonge Democraten 
zonder mededeling van het ministerie van W.V.C stopgezet. 
Nadat bij W.V.C. informatie werd ingewonnen over de reden 
van stopzetting bleek dat de begroting 1987 was 
zoekgeraakt. Na het versturen van een kopie werd de 
bevoorschotting in oktober weer hervat.
Op ALV 9 heeft de Jonge Democraten besloten tot invoenng 
van een contnbutie van fiO,- met ingang van het iaar 1988. 
De invoering van de contributie maakt het mogelijk de groei 
van het aantal leden en regie’s op te vangen zonder 
verschraling van het activiteitenaanbod.
Tevens werd op dit congres besloten om te komen tot een 
gedee l te1i 1 ke reiskostenvergoeding voor congresbezoek. Die 
vergoeding wordt betaald uit ©en verhoging van de 
toegangskosten. De regeling geert een reiskostenvergoeding 
boven een afhankeli^k van de ingediende verzoeken en de 
inkomsten nader vast te stellen bedrag, en werkt goed. 
Doordat maar een gedeelte van de congresbezoekers een 
verzoek heeft ingediend hebben zij die wel een verzoek 
indienden een ruime reiskostenvergoeding gekregen.
In 1987 is een aanzet door het ministerie van W.V.C. 
gegeven om inhoud te geven aan het vernieuwingsbe1eid bij 
politieke jongerenorganisaties zoais de weizijnswet 
voorschrijrt. De invuiling die daaraan gegeven gaat worden 
is nog onduidelijk.
De weizijnswet heeft tevens tot gevolg dat de 
subsidierege1ing een andere wettelijke basis krijgt. Het 
ziet er met naar uit dat de regaling zelf ingrijpend 
gewijzigd gaat worden.
De derinitieve jaarrekening 1987 kan nog met worden 
gepresenteerd omdat de verplichte accountantscontro1e nog 
met is afgerond. Op grond van artikel 14.2 van de statuten 
vraagt het landelijk bestuur dan ook uitstel tot ALV 12, 
aiwaar de definitieve jaarrekening ter goedkeuring za1 
voorliggen. Met de kascommissie is regelmatig overleg 
gevoerd over de JD-l inancie’n.
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