
RESOLUTIE ONAFHANKELIJKHEID J .0. V.P. 

De JOO.VD,, in vérgaderine  on  12 en 13 maart 1977 in Amsterdam 

kennis genomen hebbende van het rapport van de "Commissie Dees' 

BESLUIT 

dat zij haar onafhankelijkheid van welke directe partijpolitieke 
binding dan ook, nadrukkelijk als grondslag voor het beleid van 
de J.O.V.D, blijft aanvaarden; 

dat zij zich bij het realiseren van haar politieke doelstellingen 
en het vervullen van haar kritische functie primair richt op die 
politieke partijen, die het liberalisme als basis van hun  poli-
tick  handelen beschouwen, zonder daarbij contacten met andere po-
litieke organisaties zowel op internationaal, landelijk, regio-
naal als plaatselijk niveau uit te sluiten; 

dat dientengevolge het hoofdhestuurslidmaatschap van de JO.V.D. 
onverenigbaar is met 

- het hebben van bestuurlijke functies in of namens een politieke 
partij in het Europees Parlement, d.c Eerste en Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden, de Raden 
van openbare lichamen en Paden in het kader van gemeenschappe-
lijke regelingen; en, tevens de bereidheidverkiaring om op een 
definitieve kandidatenlijst plaats te nemen; 

- het lidmaatschap van een delegatie naar internationale bijeen-
komsten namens een politieke partij; 

- het lidmaatschap van een partijraad. (of iets wat daarmee over-
eenkomt) van een politieke partij of groepering; 

dat een dringende aanbeveling wordt gedaan op afdelingen en dis-
tricten om bovenstaande criteria ook van toepassing te doen zijn 
op het lidmaatschap van afdelings- en districtsbesturen; 

dat de bevoegdheid van het hoofdbestuur ex art. 8 van het Huis- 
houdelijk Reglement in deze onverkort gehanhaafd blijft; 

dat het lidmaatschap van het hoofdbestuur van de J.0.V.D, niet 
onverenigbaar is met de functie van bijvoorbeeld Iambt.elijkt 
fractiemedewerker van een fractie van een politieke nartij of 
groepering in een vertegenwoordigend lichaam, de functie van 
"ambteiij rredew-ar1er van een politieke partij of wetenschap-
pelijk instituut van een politieke partij, alsmede het lidmaat-
schap van adviserende commissies van een politieke partij of 
groepa  rice  

dat zij r ij  ht  roofdeescu1 3r ce aan 'frmnqt  on'  in de toekomst 
bij het ontslag- 2n  nn vn de redactie van het 
vereniqincrsoree _i r zoveel mogelijk dezelfde cri-
teria voor beoordeline van de onverenigbaarheid van functies te 
hanteren 

en gat over tot de orde van de dag 
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