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Hoofdstuk 5

Jaarverslag 1997

5.1 Bestuursleden 1997

Functie 01-01-97 t/m 27-04-97 28-04-97 t/m 16-11-97 vanaf 17-11-97
VZ Wim Rampen Joost Boermans (a.i.) Joost Boermans
AS Gerhard Brunsveld Mariska Petrignani (a.i.) vacant
PM Inge Hagens (a.i.) Charlene Versluijs (a.i.) Heino Blanckaert
SP Gerrit-Wim Gerritsen Jilda Mercx (a.i.) Boris van der Ham
SO Lilian van Zandbrink Annemiek de Haan (a.i.) Sjoerd Reijn Kloosterhuis
SSV Jilda Mercx Heino Blanckaert (a.i.) vacant
SPR Fatih Lektemür (a.i.) Andor Admiraal (a.i.) Henk van Lingen (a.i.)
IS Marlies van Amerom Rogier van Rooij Rogier van Rooij
SLWO vacant Sjoerd Reijn Kloosterhuis vacant
HRD Elly van der Munnik Elly van der Munnik Meino van Dijk

5.2 Voorzitter

5.2.1 Interne zaken:

In de afgelopen 8 maanden werden er verschillende afdelingsactiviteiten bezocht,
o.a. een discussie van de afdeling Nijmegen over Europa. Een van de sprekers
was een goede bekende van de JD, de heer Bertens. De afdeling Amsterdam had
een activiteit over gratis openbaar vervoer, iets dat volgens de afdeling goed te
realiseren valt, en verder waren er natuurlijk vele borrels van de verscheidene
afdelingen. Ook zijn er gesprekken gevoerd over een eventueel nieuw op te
richten afdeling Haarlem. Deze afdeling is uit gebrek aan animo jammer genoeg
niet opgericht. Bij de persconferentie van de Indonesiëgangers werd een zeer
interessant rapport in ontvangst genomen.

5.2.2 Externe zaken:

Op initiatief van Lymec ondertekenden al haar leden, dus ook de JD, een al-
ternatief Verdrag van Amsterdam. Ook werd er deelgenomen aan de tweede
Sociale Conferentie waar er o.a. over het Nederlandse armoede beleid werd
gesproken. Met de andere PJO’s was er veel contact, hoofdzakelijk bij het
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5.3. PENNINGMEESTER

Paars overleg (JD-JS-JOVD). Tijdens dit overleg zijn verschillende discussies-
tukken behandeld (o.a. medische ethiek en studiefinanciering) die tijdens de
Paarse Conferentie (1998) behandeld zouden worden. Formeel is het Groene
(voor)Overleg door de JD en de JS gestopt. Met de andere PJO -voorzitters
zijn verschillende (scholen)fora bezocht. Ook is het Niet Nix festival verblijd
met een bezoek en is er meerdere keren met Move Your World gediscussieerd
over tal van verschillende thema’s. Leuke bezoeken waren o.a. aan het congres
over het referendum, waar de JD ondermeer uitleg gaf over het meerkeuze ref-
erendum en de viering van 50 jaar Europese Beweging in Nederland. Overigens
werd ook Koningin Beatrix daar gesignaleerd.

5.2.3 D66

Contact was er over de te voeren campagnestrategie van D66 waar de JD het
voorstel deed om Borst ‘jong Nederland’ te laten zien. Bezoeken waren er aan
verschillende afdelingen, waar alweer het meerkeuze referendum werd toegelicht,
en werkgroepen van D66. Het contact was vooral intensief op het terein van de
subsidiëring van de JD. (B.D.U en daarnaast over de directe subsidie van D66
aan de JD die overigens dit jaar werd verlaagd).

5.2.4 Pers

In verschillende radio programma’s zoals Vara’s Spijkers met Koppen, Tros
Kamerbreed, NCRV’s Buzz, Radio 1-nieuwsradio, Talk Radio en verschillende
lokale radio omroepen is de JD vertegenwoordigd geweest. De meeste gesprekken
voor de radio waren algemene gesprekken, soms samen met de andere PJO-
voorzitters. Het dagelijks commentaar van de Volkskrant noemde de JD ten
tijde van de benoeming van Els Borst als enige met een kritische reactie. Ook de
andere kranten berichtten over onze positieve, doch kritische houding. Verschil-
lende weekbladen -Groene Amsterdammer, Elsevier, Nieuwe Revu- hadden een
artikel over de JD. (O.a. naar aanleiding van studiefinanciering, politieke par-
tijen, vernieuwende bewegingen en D66 -Borst en Thom de Graaf.) Geschreven
werd er o.a. voor de Derde Dinsdag in september-krant, een column voor de
Democraat (het ledenblad van D66), Primeur en naruurlijk het ‘Appèl Schrap-
pen’. Dit Appèl ging over volgens de JD te schrappen wetten uit het Wetboek
van strafrecht en werd aangeboden aan kamerleden van de verschillende politieke
partijen.

5.3 Penningmeester

5.3.1 Jaarrekening

De eerste maanden van 1997 stonden vooral in het teken van de jaarrekening
van 1996. Doordat er veel personele wisselingen geweest zijn in 1996 (elk con-
gres een andere penningmeester) is er van continüıteit in de boekhouding van
de JD (aan niet D66-kant) niet veel sprake geweest. Het vergde extra veel tijd
om een hoop kosten onder de juiste post te laten (over)boeken en om te achter-
halen welke kosten waar vandaan kwamen etc. Daarnaast waren er nog wat
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5. Jaarverslag 1997

problemen met de accountant en de snelheid waarmee hij onze jaarstukken con-
troleerde... resulterende in het niet op tijd af hebben van de jaarrekening voor
het voorjaarscongres!

De jaarrekening over 1997 wordt uitgereikt op het congres. 1

5.3.2 Demo

Natuurlijk is er in de eerste maanden van 1997 meer gedaan. Beleidsmatig gezien
is er bijvoorbeeld gewerkt aan het plan om de Demo een adjunct-hoofdredacteur
te ‘geven’ die de financiële verantwoordelijkheid van de Demo in positieve zin
zou gaan dragen: het budget beheren dat door het congres is toegekend, en
daarnaast ook eigen financiële middelen genereren door het verkopen van ad-
vertenties. Deze beleidsbeslissing heeft op het voorjaarscongres geresulteerd in
een HR-wijziging die werd aangenomen.

5.3.3 Algemeen

In 1997 zijn voor het eerst de machtigingen voor de contributie (1996) gëınd, dit
doordat de eerste twee penningmeesters van dat jaar dit vooruit bleven schuiven.
Uiteindelijk is het toch nog gelukt. Op het terrein van de automatisering van
de financiële boekhouding van de JD is er in 1997 ook begonnen met het ZTM-
pakket van de Postbank om betalingen te genereren uit het boekhoudpakket en
daarmee een hoop extra werk voor het invoeren van naam, rekeningnummer en
overige gegevens te besparen. Dit was in een goede samenwerking met D66 en
vormde het begin van een vereenvoudiging van het takenpakket van de penning-
meester.

Tenslotte is er in de eerste drie maanden van 1997 met de penningmeester
van D66 en met de kascommissie gesproken over hoe een aantal zaken beter op
elkaar afgestemd konden worden. Hieruit vloeide een organimo voort waarmee
het congres heeft besloten dat de penningmeester van D66 een adviserende rol
speelt bij het financiële beleid van de JD. De voornaamste reden hiervoor was dat
de penningmeester van D66 in de kascommissie een continüıteits- en gedeeltelijk
ook een inhoudelijke factor kan en ‘moet’ spelen.

5.3.4 Begroting

Tijdens het half jaar tussen april en november drukte de korting op de subsidie
van D66 aan de JD met (in eerste instantie) fl. 10.000,- een grote stempel
op het penningmeesterschap. De begroting die in deze periode gemaakt moest
worden vroeg dus om bezuinigingen die terecht zijn gekomen bij de afdelingen,
ledenwerving en internationaal. Gelukkig kon door een amendement, ingediend
door JD-ers die tevens D66-lid waren, op de begroting voor 1998 van D66, de
korting tot de helft teruggebracht worden.

1Zoals jullie op het programma hebben kunnen lezen staat zondagochtend de jaarrekening
op het programma. Het zou mooi geweest zijn als deze dan ook in het congresboek zou zijn
afgedrukt. Maar helaas was de definitieve versie bij het ter kopij gaan van dit congresboek nog
niet klaar, mijn excuses hiervoor. Ik ga er van uit dat de jaarrekening wel gewoon behandeld
kan worden, zodat ik jullie allemaal kan begroeten om 9.00 uur ’s morgens, na het feest, in de
congreszaal. De Penningmeester
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5.4. ALGEMEEN SECRETARIS

5.3.5 Ping/Subsidie BiZa

Een korting van 5.000 gulden bleek echter een peuleschil met de te verwachten
korting op de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor 1999 die
steeds dreigender vormen aan ging nemen omdat D66 in de peilingen een grote
teruggang liet zien. De stichting Ping heeft zich ook in 1997 veel bezig gehouden
met de in voorbereiding zijnde nieuwe wet op rijkssubsidiëring politieke partijen.
Namens Ping zijn in december een aantal wetswijzigingsvoorstellen ingediend
bij de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken die behelsden dat de on-
afhankelijkheid van de pjo’s beter gewaarborgd zou zijn. Het ultieme doel van
Ping bleef de pjo’s buiten de hele nieuwe wet te houden. Over andere punten
zoals de sleutel waarmee de hoogte van de subsidie wordt bepaald kon geen
gezamenlijk standpunt worden geformuleerd.

Eind ’97 is in het penningmeesteroverleg met D66 een begin gemaakt met
het schrijven van een beleidsplan naar aanleiding van de veranderende financiële
verhouding tussen D66 en de partners (waaronder de JD).

5.3.6 Divers

Het afdelingsprioriteiten fonds begint bekender te raken bij de afdelingen. Een
aantal keer is er aanspraak op gedaan. Twee maal is algemene financiële hulp
geboden aan afdelingen.

Voor het bestuur dat van april tot november zat is een bestuurdersbeurs
aangevraagd, voor het volgende bestuur niet.

5.4 Algemeen Secretaris

Voor het eerst had het secretariaat dit jaar geen erkende gewetensbezwaarde als
medewerker, maar een gesubsidieerde medewerker. Dit vergde extra begeleid-
ing van de algemeen secretaris. Deze extra begeleiding was noodzakelijk, maar
kostte veel tijd. Het is aan te raden voor het landelijk bestuur om te pogen hier
een vaste medewerker voor te vinden. Hiermee worden de alsmaar wisselende al-
gemeen secretarissen voor een groot deel ontlast door een ‘zittende continüıteit’.
Zij kunnen zich dan storten op meer dan alleen de winkel draaiende te houden,
zoals nieuwe structuren bedenken om effectiever te kunnen werken.

Daarnaast is gaandeweg prioriteit geworden: Het Ledenbestand. Door de
discontinüıteit in medewerkers en algemeen secretarissen was soms de ordelijk-
heid wat achtergesteld. Daarom is geprobeerd dit bij te stellen. Er zijn zodoende
150 personen als wanbetalers uit het ledenbestand verwijderd en een aantal
registratiefouten zijn opgeheven. Om toekomstige problemen te voorkomen is
gedacht om een nieuw (gebruikersvriendelijker/-veiliger) programma binnen te
halen en hiernaar is uitvoerig gëınformeerd. Op advies van o.a. D66 is echter
toch van aanschaf afgezien.
Verder is er in samenwerking met de ‘materialendriehoek’ (bestaande uit AS,
PM en SLWO) apparatuur aangeschaft, zoals een laptop, een videocamera en
een scanner. Deze laatste met name voor DEMO, de eerste twee omdat ze
gestolen waren. Bij het uitlenen van video en laptop is vervolgens strak bijge-
houden door wie en wanneer.
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5. Jaarverslag 1997

Een andere belangrijke taak van de AS is de afdelingsmailing. Deze is met
grote regelmaat door de secretariaatsmedewerkster uitgestuurd. Hier en daar
ving de AS wat klachten op, maar na de vraag om die klachten op papier op
een rijtje tezetten, zodat de AS er daadwerkelijk iets mee kon, kwam er niets
meer binnen.

5.5 Politiek

5.5.1 Politiek Bureau

De Commissie Politieke Zaken heeft tot aan het congres van 1997 bestaan uit
de volgende leden: Nadja Jungmann, Edwin Peek, Johan van der Lugt, Steven
van Weyenberg en Paul Kraan. In het afgelopen jaar is de huidige indeling en
inhoud van het Politiek Programma volledig onder de loep genomen. Omdat
alle Commissieleden zijn afgetreden per november 1997, is er echter geen begin
gemaakt met het herschrijven ervan. Hierdoor is er dit jaar helaas geen nieuw
Politiek Programma uitgebracht.

5.5.2 Werkgroepen

Met de werkgroepen ging het het afgelopen jaar goed. Er zijn drie resoluties
geschreven en er zijn veel opiniestukken in de DEMO geplaatst naar aanleiding
van gevoerde discussies binnen en activiteiten van de werkgroepen. Dit heeft er
dan ook voor gezorgd dat het budget voor de werkgroepen in 1998 is verhoogd
met fl. 1000,-.

Actieve werkgroepen in 1997 waren: Culturele verscheidenheid, Economie,
Ethiek, Europa, Mensenrechten, Midden Oosten, Milieu, en Vrede en Veiligheid.
De werkgroepen Europa en Economie hebben dit jaar gewerkt aan resoluties.
De resolutie Europese Integratie is op het najaarscongres aangenomen. De pro-
jectgroep Vrijzinnig Democratie heeft op datzelfde congres het onmogelijke voor
elkaar gekregen door een ideeënkader in het Politiek Programma op te laten ne-
men. Op het voorjaarscongres van 1998 legt de werkgroep Economie de resolutie
‘Werkende Zekerheid’ voor aan de leden. Ondanks dat de mogelijkheid bestond
om werkgroepen om te vormen in discussiegroepen is daar in 1997 geen gebruik
van gemaakt.

5.5.3 Landelijk Bestuur

Het LB heeft in 1997 onder meer inhoudelijk gediscussieerd over studiefinancie-
ring, de kandidatuur van minister Borst tot kandidaat-lijsttrekker D66, de Euro,
alcoholgebruik door jongeren, het mensenrechtenbeleid (Indonesië), Suriname,
infrastructuur en Paars.

5.5.4 Externe Contacten

Het Paars Overleg tussen JOVD, JS en de JD is in 1997 doorgegaan. Dit
jaar is ter voorbereiding van de Paarse Jongerenconferentie flink gediscussieerd
over onder andere dualisme, softdrugs, medische ethiek, ecotax en natuurlijk de
BDU.
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5.6. LEDENWERVING EN OPVANG

Ook dit jaar heeft de JD meegediscussieerd in de Nationale Jongerenraad
voor Milieu en Ontwikkeling(NJMO). Dit gebeurt in het kader van de Jongeren-
coalitie (JC). De JC neemt politieke standpunten in op het gebied van milieu
en ontwikkeling. De standpunten worden verwerkt tot nota’s en uitgedragen
naar de politiek. De projectgroep infrastructuur en de werkgroepen milieu en
ontwikkelingssamenwerking zijn daarbij dit jaar het meest betrokken geweest.
Toch was er enige onzekerheid over voortzetting van de deelname van de JD
in de NJMO, voornamelijk naar aanleiding van het terugtrekken van steun van
de JD voor een nota die voor uitstel van een tweede Maasvlakte pleitte. De
JD heeft zich teruggetrokken omdat de nota lijnrecht tegenover een congresuit-
spraak stond. De nota over Schiphol, die later in het jaar uitkwam heeft echter
wel volledige steun gekregen.

Er is een andere organisatie waar de JD wel lid af van is geworden, de Vrouw-
enalliantie. Het LB heeft besloten dat deze vereniging, die geen mannen toelaat
in haar organisatie, op een verkeerde manier invulling geeft aan emancipatie.

Op het gebied van onderwijs heeft de JD zich wederom sterk gemaakt binnen
verschillende organisaties. Binnen het Jongeren Platform (JOPLA), het Inter-
stedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
is voornamelijk gediscussieerd en geschreven over de herziening van de studiefi-
nanciering. Helaas is hieruit binnen de JD geen werkgroep voortgevloeid.

5.6 Ledenwerving en opvang

In 1997 was er slechts een half jaar een secretaris op deze post. Dit mede
doordat de functie op het najaarscongres werd samen gevoegd met die van de
secretaris public relations. In het half jaar is er ondermeer een nieuwe campag-
nekrant uitgebracht. Hiermee is tijdens de introductieweken geprobeerd zoveel
mogelijk nieuwe leden en informatievragers te werven. Dit aantal viel niet tegen
vooral Groningen slaagde erin veel nieuwe mensen te interesseren, ± 40 stuks.
Wat tijdens deze campagne weer duidelijk is gebleken is het feit dat het steeds
moeilijker wordt om mensen te interesseren voor de JD. Het komen met nieuwe
wervingsacties was dan ook het mom. Dit zal door het LB in 1998 dan ook nader
ingevuld gaan worden. Iets anders is echter ook een feit dat de meeste JD’ers niet
van campagnevoeren houden. Het was voor de secretaris zeer moeilijk mensen
te mobiliseren om campagne te gaan voeren in andere plaatsen dan waar zij
zelf woonden. Het gevolg hiervan was dat in kleine JD afdelingen er niet goed
campagne gevoerd kon worden zodat het aantal nieuwe leden hier minimaal was.

Door de komst van de Brede Doeluitkering wordt de noodzaak van actief
ledenwerven echter wel een stuk noodzakelijker. De hoogte van de subsidie
wordt namelijk deels(50%) afhankelijk van het ledenaantal dat je als Politieke
Jongeren Organi satie hebt. De andere helft is afhankelijk van het aantal Tweede
Kamer zetels van de moederpartij. Aangezien dit zetelaantal van D66 fors af
gaat nemen, is de enige manier om deels stabiel te blijven in je financiële situatie
dus het werven van nieuwe leden. Hier moeten we als JD in 1998 dan ook een
van onze hoofdprioriteiten van moeten maken want als we dit niet doen dan zal
er geen, of in ieder geval fors minder, geld zijn voor andere activiteiten binnen
de JD.
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Ook zijn er plannen gemaakt voor het aanschaffen van nieuw promo mate-
riaal zoals jassen, snoepjes, potloden etc. In 1998 zal er ook daadwerkelijk toe
worden overgegaan deze aan te schaffen.

5.7 Organisatie

5.7.1 Mega BIP & ORGI

In juni werd er een nieuw fenomeen georganiseerd. Een Mega Bewust Inhouds-
loze Party, op het strand van Scheveningen. De opkomst was klein, maar fijn.
Maar door de aanwezigen is herhaling van een dergelijke activiteit als gewensd
uitgesproken.

Een ORGI-dag werd in het najaar gehouden in Utrecht, in Chez BéBé.
Reacties van bezoekers waren over het algemeen positief. Combinatie ORGI-
weekend/ORGI-dag in één wordt als positief ontvangen.

5.7.2 Congres

Als vanouds, werd op 15 en 16 november het congres in Elst (Utrecht) gehouden.
Dit dertigste congres was geen lustrumcongres maar werd wel geopend door
Thom de Graaf. Voor liefhebbers is het voor het eerst mogelijk dit genot op
video te herleven.

Nadat een aantal lastige JD-ers in het vragenuurtje hun beklag hadden
gedaan dat een van de organimo’s niet werd uitgevoerd, werd dan uiteindelijk
wel de PIN-UP kalender van het LB april-november onthult. Voor liefhebbers:
hij hangt nog op het JD-secretariaat!

Dit keer was het aantal ingediende voorstellen erg groot. Twee resoluties, de
gehele financiële administratie (begroting + jaarrekening) en een groot aantal
doorgeschoven moties, zorgen voor veel gespreks/discussiestof. Het begin van
een parallelprogramma was een van de middelen, waardoor toch zoveel mogelijk
congresvoorstellen behandeld konden worden.

In eerste instantie werd gevreesd voor een groot aantal Politieke Moties, die
congres na congres doorgeschoven werd, i.v.m. tijdsnood. Aanvankelijk was het
plan om een extra congresdag te organiseren. Maar in 1998 bleek dat dat toch
door een ‘regulier’ congres waarschijnlijk ingehaald kon worden.

Door het ad-interim invullen van de functie voor het grootste gedeelte van
het jaar, is het gestarte initiatief om alle leden een jaarplanner te sturen, niet
doorgezet.

5.8 Scholing en Vorming

5.8.1 Projecten

Van de projecten die eind 1996 zijn bedacht voor 1997, Jongeren- en Studen-
tendag, Gedragscodes voor Bedrijven, Studiefinanciering, Noord-Ierland Semi-
nar en JOJO heeft alleen Gedragscodes de jaarwisseling (’98) gehaald. De
andere zijn allemaal in 1997 aan een eind gekomen, niet resulterend in hun
einddoel.
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5.8. SCHOLING EN VORMING

Studiefinanciering was een idee waarvan het in de lijn der verwachting lag
dat JD-ers er een mening over zouden hebben en zich er ook intensief mee bezig
mee zouden willen houden. Op de twee bijeenkomsten die gepland waren ter
oprichting kwam niemand opdagen. Dit idee is dus een stille dood gestorven.

De Jongeren en Studentendag bleek een te groot project om op korte termijn
met een paar mensen te volbrengen en is tot nader order opgeschort. In zekere
zin geldt dit ook voor het Noord-Ierland Seminar. Een niet geringe groep ent-
housiaste mensen ging van start met een groots doel, te weten een seminar in
Noord-Ierland te organiseren om de situatie aldaar te leren begrijpen. Vanwege
drukke andere JD-bezigheden, vertraging door een coördinator-wisseling, moei-
lijkheden met subsidies e.d. is in december ’97 besloten het project te eindigen.
Wel is de intentie uitgesproken te proberen het idee ooit nog eens tot een goed
eind te brengen.

Van de grote groep mensen die op kwam dagen tijdens de bijeenkomst ter
oprichting van de projectgroep ‘Gedragscodes voor Bedrijven’ zijn vijf mensen
overgebleven. De neerslag van gedane arbeid zal geschieden in 1998. Van-
wege de reele doelstelling, de ervaring van de deelnemende mensen en de goede
samenwerking belooft de neerslag een waardevolle te zijn.

De in 1996 opgestarte projectgroep Vrijzinnig-Democratie heeft geresulteerd
in de resolutie voor ALV 30. Dankzij dit initiatief is de discussie rond het
gedachtengoed/ideeënkader weer leven in geblazen en is de vereniging een be-
hoorlijk stuk grondvest rijker.

Vanwege de viering van het 150 jarig bestaan van de huidige grondwet in
1998 is getracht hier in de vorm van een projectgroep ‘150 jaar grondwet’ vanuit
de JD bij aan te sluiten. Jammer genoeg waren de deelnemers mensen die allen
al razend druk met de JD waren. In ’97 is niets concreets van de grond(wet)
gekomen.

En dan het project Jongeren Overleg Jongeren en Oorlog (JOJO). In 1996
is veel moeite gedaan fl. 3.000,- vrij te maken voor dit project. De deelnemers
van JD-bloede waren de stuwende krachten achter de organisatie. Maar helaas
waren er ook andere krachten van invloed die ervoor hebben gezorgd dat de
samenwerking en inzet van sommigen te wensen over liet. In een project met
een doelstelling van deze omvang is goede samenwerking en inzet van ‘levensbe-
lang’. Het gevolg was dat na uitstel van een half jaar de doelstelling, een weekend
met jongeren uit oorlogsgebieden vanuit de hele wereld, drie weken ervoor werd
afgelast. In een uitgebreid eindrapport is meer achtergrond te verkrijgen over
het hoe en waarom (niet) van JOJO.

De conclusie moet onherroepelijk luiden dat de projecten in 1997 niet bevredi-
gend zijn verlopen. Te hopen valt dat de mensen die er tijd en moeite in hebben
gestopt het toch als leerzaam hebben ervaren.

5.8.2 Binnenhofexcursie

In 1997 vond weer een excursie naar het politieke hart van Nederland plaats,
het binnenhof. De dag stond politiek gezien in het teken van het debat over de
monitoring van teruggestuurde Iraanse asielzoekers. Tijdens het vragenuurtje
aan het kabinet werden de verantwoordelijke staatssecretarissen en minister aan
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de tand gevoeld. Het mooie van een hele dag Binnenhof is dat we ’s morgens
tijdens de fractievergadering al gehoord hadden wat de inzet van de D66-fractie
zou zijn. In eerste instantie leek het politiek een spannende dag te worden,
maar na een geprek met de D66-kamerleden Stephanie van Vliet en Bert Bakker
kwamen we er achter dat we waarschijnlijk geen getuige zouden zijn van de eerste
val van een paars kabinet in de geschiedenis.

Niet alleen de deuren van de plenaire zaal gingen open voor de JD-delegatie
, maar bv. ook de oude TK-vergaderzaal en de bijbehorende rookkamer werden
bezocht tijdens de rondleiding die we kregen door een van de pm’s van D66.
’s Middags werden we uitgebreid met thee en koffie ontvangen door de Eerste
Kamer-fractie, na een bezoek aan de publieke tribune van de EK.

Al bij al een interessante, leerzame en gezellige dag die bij alle deelnemers
de politiek wat dichterbij bracht.

5.8.3 Trainingen

Regelmatig, maar nog niet regelmatig genoeg, zijn in 1997 trainingen gegeven
aan afdelingen die hier om vroegen. In Utrecht is tot volle tevredenheid geexpe-
rimenteerd met een cyclus van drie op elkaar volgende trainingen, hetgeen navol-
ging ondervond in Amsterdam waar deze zelfs in samenwerking met de JS werd
gegeven. In een tweetal vergaderingen is de toon gezet voor de toekomst van de
samenwerking tussen de trainers en het up-to-date houden van het materiaal.
De spreekvaardigheid en forum/debat trainingen worden op elkaar afgestemd en
(hoogstwaarschijnlijk) aangevuld met een speech training. Tevens is het trai-
nersboekje afgerond. In december 1997 zijn twee JD-trainers, een oud-trainer
en een huidige trainer, naar de Oekraine geweest als onderdeel van een project
van het IVSOM van D66.

5.8.4 Algemeen

De functie van Secretaris Scholing en Vorming werd na het vacant komen ervan
op ALV 30 niet vervult. Met de nieuwe invulling van functies in het Landelijk
Bestuur vanaf ALV 31 in het vooruitzicht en het ook niet vervullen van de functie
van SLWO besloot het LB de nieuwe verdeling al in te voeren. De taken van de
SSV zijn vanaf toen gëıntegreerd met de taken van de Secretaris Organisatie in
de functie van Bestuurslid Organisatie Scholing en Vorming (BOS).

5.9 Internationaal

5.9.1 IFLRY

In 1997 zijn bezocht de executive in Boekarest (Roemenie), het seminar met
als thema ‘What Europe?’ in Borovetz (Bulgarije) met aansluitend het sem-
inair en het congres, eveneens in Borovetz. De JD heeft geparticipeerd in de
discussie over onder andere het thema van het seminair ‘What Europe?’, het
huishoudelijk regelement, de begroting, het Manifest en de statuten. Op het
congres heeft de JD bij de twee-jaarlijkse bestuursverkiezing op eigenzinnige
wijze haar stemrecht benut en haar teleurstelling uitgesproken over de manier
van campagne voeren van sommige kandidaten en (met name) hun entourage.
De JD heeft bijdragen geleverd, en zal dat blijven doen, aan de discussie binnen
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IFLRY over het afschaffen van het huidige, ondoorzichtige kiessysteem, waar-
door kandidaten onvoldoende weten hoe ze er aan toe zijn. In 1997 zijn de eerste,
verkennende contacten gelegd richting Liberal International, de moederorgan-
isatie van IFLRY.

5.9.2 LYMEC

Bezocht zijn het seminair en congres in Helsingborg (Zweden), de Young Lead-
ers Meeting in Amsterdam, alwaar de JD heeft meegewerkt aan het tot stand
komen van het eigen LYMEC-verdrag van Amsterdam, het seminair over de
welvaartsstaat met daarop volgend het buitengewone congres, beiden in Kon-
stanz (Duitsland) en het ELDR-congres in Brussel. ELDR is de Liberale en
Radicale partij in het Europees Parlement waar D66 en VVD beiden deel van
uitmaken en is de moederorganisatie van LYMEC. JD-er Rogier van Rooij heeft
aan het ELDR-congres deelgenomen als gast van de LYMEC-delegatie. 1997 is
voor de JD internationaal een goed jaar geweest. Door actief te investeren in
het intensiveren van bestaande contacten, maar vooral door contacten te leggen
en samenwerking te zoeken met tot voor kort voor de JD minder vanzelfsprek-
ende partners, is de JD in 1997 hard op weg een factor van belang to worden in
het internationale krachtenveld van Liberale en Radicale jongeren, zowel binnen
LYMEC als IFLRY. Het aantal bilaterale contacten is sterk gegroeid. Binnen
LYMEC heeft het gevoerde beleid concreet geresulteerd in de verkiezing (in ’98)
van een JD-er tot auditor en de benoeming van een JD-er tot hoofdredacteur
van het LYMEC ledenblad Larder. Voorts is de relatie met de JOVD sterk
verbeterd en is de samenwerking gëıntensiveerd. Het succesvol gebleken beleid
zal dan ook worden voortgezet.

5.9.3 Partnerorganisaties

Het congres van onze Duitse partnerorganisatie LHG is bezocht. Vijf JD-ers
hebben de VUJO-fietseling bezocht plus de daaropvolgende ijzerbedevaart. De
samenwerking met VUJO is nog steeds goed. Pogingen ook bilaterale contacten
met LVSV en VLD-j van de grond te krijgen zijn vooralsnog niet gelukt. Op
het JD-congres in november 1997 was onze Kroatische partnerorganisatie verte-
genwoordigd.

5.9.4 Varia

1. Zo’n 25 JD-ers hebben in mei, op uitnodiging van de D66 Eurofractie, het
Europees Parlement bezocht.

2. Twee JD-trainers hebben in de Oekraine trainingen verzorgd in het kader
van het project dat de JD in beheer had voor het IVSOM.

3. De IS heeft zich laten informeren over de mensenrechtensituatie in Iran.

4. Het INCO was in 1997 in verandering. In 1998 zal gepoogd worden aan
de hand van een INCO-onderzoek dit veranderingsproces concreet vorm
te geven.

5. Door te pogen meer internationaal nieuws in de Demo te krijgen is getracht
de bekendheid van het internationale werk te doen toenemen.
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