
Bijlage 8 

Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1990-1994 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), statutair gevestigd te 
's-Gravenhage, vertegenwoordigd door haar hoofdbestuur; 

en 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), statutair gevestigd 
te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door haar hoofdbestuur; 

verder te noemen: de organisaties, 

zich bewust van de bijzondere positie die zij als liberale verenigingen ten 
opzichte van elkaar innemen, 

verklaren samen te zullen weken op de terreinen van het jongerenbeleid, 
beleid als hieronder vastgelegd, en 

komen daartoe het volgende overeen: 

artikel 1: 
1.1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

jongeren: personen in de leeftijd tot 30 jaar; 

jongerenbeleid: het organisatorische en inhoudelijke beleid dat door de 
VVD en JOVD, onder gezamenlijke dan wel eigen 
verantwoordelijkheid, gevoerd wordt voor de vorming 
en scholing van jongeren, alsmede de bevordering van 
deelname aan politieke activiteiten door jongeren. 

1.2. Er dient een liberale jongerenorganisatie in Nederland te zijn: de JOVD. 

1.3. De organisaties zijn politiek en organisatorisch onafhankelijk. 

artikel 2: 
2.1. De activiteiten van de organisaties richten zich op: 

a) het interesseren van jongeren voor het liberalisme; 
b) informatievoorziening; 
c) opvang van jongeren; 
d) vorming en scholing. 

2.2. De organisaties ontplooien onder gezamenlijke, dan wel onder eigen 
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verantwoordelijkheid, activiteiten om het liberalisme onder jongeren te 
verbreiden. In het belang van de cot:irdinatie vindt informatie-uitwisseling 
over geplande activiteiten in een vroeg stadium plaats. 
De organisaties dragen er zorg voor dat binnen de eigen organisatie in 
voldoende mate bekendheid wordt gegeven aan de activiteiten van de 
andere organisatie welke ook voor de eigen leden interessant kunnen zijn. 

2.3. De specifiek op een organisatie gericht propaganda blijft een verantwoor
delijkheid van die organisatie. 

2.4. De opvang van jongeren houdt in dat zij ge1nformeerd en gestimuleerd 
worden om actief te zijn binnen de organisatie. 

2.5. Op het gebied van vorming en scholing brengen de organisaties een 
kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van activiteiten tot stand, 
waarbij de eigen identiteit van de organisaties niet verloren mag gaan. De 
activiteiten worden uitgevoerd door de Haya van Somerenstichting en het 
secretariaat Vorrning en Scholing van de JOVD. 
De samenwerking richt zich in het bijzonder op de planning en de 
coordinatie van activiteiten van gemeenschappelijk belang, op de 
uitwisseling van ervaring en informatie en op het trainen van cursus
leiders. 

2.6. Eigen initiatieven van de organisaties op plaatselijk en incidenteel op 
regionaal niveau zijn mogelijk, indien in overeenstemming met de 
intentie van de overeenkomst. 

artikel 3: 
3.1. Door de hoofdbesturen van de organisaties wordt ingesteld de commissie 

Jongerenbeleid VVD/JOVD. 

3.2. De taak van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD is: 
a) het zich op de hoogte stellen van de voortgang van de uitvoering van 

de overeenkomst en daarover rapporteren aan de beide hoofdbesturen. 
b) het desgevraagd voorleggen van adviezen aan de hoofdbesturen van 

de organisaties inzake het jongerenbeleid en de uitvoering van de 
overeenkomst. 

c) het jaarlijks voor 1 maart aan de hoofdbesturen uitbrengen van een 
verslag van de activiteiten en bevindingen van de comrnissie. 

d) het voorleggen van een advies aan de hoofdbesturen van de organi
saties met betrekking tot de samenwerking na 1 december 1993, zulks 
uiterlijk 31 december 1993. 

3.3. De commissie bestaat uit zeven leden. Drie leden uit elk van de 
organisaties door de respectievelijke hoofdbesturen te benoemen. Het 
zevende lid van de commissie wordt benoemd door de hoofdbesturen van 
de organisaties gezamenlijk en fungeert als voorzitter van de commissie. 
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3.4. De commissie heeft het recht om in het belang van haar werkzaamheden 
en taakstelling organen binnen de organisaties te benaderen voor 
informatie en advies, na toestemming van de leden van de hoofdbesturen 
die belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. 

artikel 4: 
4.1. Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de leden van 

de hoofdbesturen van de organisaties die belast zijn met de uitvoering 
van deze overeenkomst. 

4.2. De hoofdbesturen van de organisaties bevorderen dat op overeenkomstige 
bestuurlijke niveaus de samenwerking op gebieden, bedoeld in artikel 2 
lid 1 plaatsvindt. 

artikel 5: 
5.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, te 

beginnen op 1 januari 1990. 

5.2. Uiterlijk 1 maart 1994 openen de hoofdbesturen van de organisaties 
overleg over de mogelijke samenwerking na 31 december 1994. Bij dit 
overleg wordt het advies van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD 
in artikel 3 lid 2 sub 2 betrokken. 
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