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Een gunstige periode waann wij acht nzeuwe
afdelingen konden begroeten
Het is verheugend te mogen constateren, dat het achter ons liggende vijfde
verenigingsjaar van de J.O.V.D. in vele opzichten gunstig is verlopen.
Het ledental beweegt zich in stijgende lijn,, evenals het aantal afdelingen.
De belangstelling voor de bijeenkomsten, vooral voor de landelijke evenementen, lag zeer duidelijk op een hoger niveau dan het jaar tevoren.
In de Algemene Vergadering van U en 15 November te Meppel, werden
tot leden van het Hoofdbestuur benoemd: dr H. J. Roethof, voorzitter,
dr E. Nordlohne, vice-voorzitter, mej. A. A. Sunderman en L. D. Oosterveld, secretarissen, W. Plaizier, penningmeester, mej.: A. K. Brouwer, mej.
E. S. J. Hazelaar, 'mej. J. de Jonge, mej. mr H. C. Kooijman, en de heren
M. Booy, B. Hammink, ir H. Homan, H. Veer, T. de Vries en G. van de
Zande, leden.
Het Hoofdbestuur koos de leden mej. Kooijman en de heer De Vries tot
leden van het Dagelijks Bestuur.
Het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur vergaderden in totaal negen
maal en behandelden ruim 120 agenda-punten.
Het algemeen secretariaat ontving ca.
200 brieven en verzond op zijn beurt
400 brieven. Ongeveer 50 stencils in
een totale oplage van 2000 exemplaren werden uitgezonden; dit alles nog
ongerekend het propagandamateriaal,
dat aan de afdelingen en diverse belangstellenden werd toegezonden.
Vermeld moge worden, dat in dit
jaar Statuten en Huishoudelijk Reglement in druk verschenen. Voorts
werden opgesteld een voorbeeld-afdelingsreglement (door de Reglementencommissie) en een leiddraad voor
het afdelingswerk.
Vele afdelingen verzochten het Hoofdbestuur om goedkeuring van hun
reglementen.
Het Hoofdbestuur hield zich voorts
bezig met de ontwerpen van een insigne en van een èlublied. Het ontwerp van een insigne werd aanvaard
en is thans voorgesteld aan de algemene vergadering; het ontwerpJOVD-lied is nog in studie.
In Juni van dit jaar richtte het
Hoofdbestuur een open brief tot het
Hoofdbestuur van de V.V.D. waarin
de instelling van een gezamenlijke
studie-commissie werd voorgesteld,
die de bestudering van vraagstukken
rond de toekomst van het liberalisme
in Nederland opgedragen zou worden. Het overleg vindt bevredigende
voortgang.
PERS
De samenwerking tussen de Redactiecommissie voor de Driemaster en het
Hoofdbestuur was het afgelopen jaar
uitstekend. De samenstelling van de
commissie onderging enige wijziging.
Mej. Hazelaar moest helaas uittreden
wegens drukke werkzaamheden. De
heren P. C. Boevé en G. Dorsman
traden als lid toe. In de commissie
hebben thans zitting: de heren G.
Stempher. hoofdredacteur; G. van
Schagen, secretaris; Mej. A. L. de
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Muynck, en de heren F. A. Hoogendijk, P. C. Boevé, G. Dorsman, leden.
PROPAGANDA
De propaganda-commissie verrichtte
het afgelopen jaar veel werk. Zo
werd een nieuwe propaganda-folder
geschreven, waaraan in September de
laatste hand werd gelegd. Acht nieuwe afdelingen konden dit jaar welkom worden geheten, t.w. Eindhoven,
Gorinchem, Oost-Groningen, Steenwijk, Wageningen, Zeist, Zuidlaren
en Leeuwarden.
KADERVORMING
De Centrale Kader Commissie werd
door het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: H. H. Jacobse, voorzitter,
de heren ir F. H. Hiddingh, ir H. Homan en L. D. Oosterveld.
Een drietal bijeenkomsten werd belegd, waar voor ons spraken: Mr J.
W. A. Burger, fractieleider van de
Socialistische fractie in de Tweede
Kamer, dr L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, terwijl
op het kaderweekend het woord gevoet·d werd door generaal mr H. J.
Kruis over de Europese defensie in
verband met Europa's integratiepogingen.
Dit weekend stond in het kader van
de Europese integratie. Tevens werden hier de ontwerpen van de resoluties voor het congres besproken,
terwijl de voorzitter van het Hoofdbestuur een rede hield over de huidige politieke situatie.
De bijeenkomst, waar dr Kortenhorst
sprak vond plaats in de vergaderzaal
van de Tweede Kamer. Deze spreker
besprak zijn rooms-katholieke visie
op het liberalisme, terwijl mr Burger
eerder in het jaar te Amersfoort zijn
socialistische inzichten toegelicht had.
WEEKENDS EN KAMPEN
Het weekend te Rotterdam in de
maand Maart mag bijzonder geslaagd
genoemd worden. Een honderdtal liberale jongeren uit alle delen van liet
land waren in het conferentie-oord
De Tempel bijeengekomen om naar
de causerie van de heer D. W. Dettmeyer te luisteren, die herinneringen
ophaalde uit het prille bestaan van
de JOVD, en naar een boeiende rede
van prof. mr P. J. Oud, over de hedendaagse politieke situatie.
Een deel van dit weekend, de Zaterdagnamiddag, was gereserveerd voor
de trekpaardenconferentie, een hoogtepunt van het JOVD-leven op organisatorisch gebied. Ook ditmaal was
zij weer een succes, gezien het aantal
vragen dat op het Hoofdbestuur werd
afgevuurd!
Ook voor het zomerkamp bestond
grote belangstelling. In Kotten kwam
24 en 25 Juli een veertigtal JOVD-ers
iJ;jeen en gedurende de gehele week
verbleven 25 jongeren in het kamp.
lVIet genoegen werd geluisterd naar
de interessante lezingen van de he-

ren Cornelissen, Huet Lindeman en
mr C. Brouwer.
De Kampcommissie was samengesteld
uit M. Booy, voorzitter, T. de Vries,
mej. Ten Bos, mej. W. Zwart en mej.
A. A. Sunderman.
CONTACTEN MET ANDERE POLITIEKE JEUGDORGANISATIES

Nauwe contacten werden onderhouden met andere politieke jongerenorganisaties in de Politieke Jongeren Contact Raad, die veel werk verzette in verband met de voorbereidingen van het Nederlandse Jongeren
Parlement, dat in Den Haag gehouden werd, en in de Nederlandse Jongeren Raad voor de Europese Beweging.
Onder auspiciën van deze raad vond
een Europese week plaats in Arnhem,
alwaar als onderdeel van deze manifestatie op Zaterdag 4 September een.
discussiebijeenkomst plaats
vond,
waaraan ook de JOVD met een uitgebreide delegatie deelnam, over de
!'eestelijke grondslagen van een ver~·mgd Europa.
De JOVD was in de PJCR vertegenwoordigd door de heren W. Plaizier
en G. van Schagen, in de NJR door
de heren dr E. Nordlohne en G. van
Schagen.
In r·Eën vorig verslagjaar werd reeds
mel~ing gemaakt van de met de Liberale Studentenvereniging Amsterdäm bereikte overeenstemming inzake de oprichting van een Nederlandse

sectie van de Jeunesses Europeennes
Libérales.
Deze oprichting kreeg in het voorjaar officieel zijn beslag.
In het Nederlandse comité hebben
voor de JOVD zitting mej. mr H. C.
Kooyman en de heren dr E. Nordlohne, F. A. Hoogendijk, L. D. Oosterlleld.
Met de L.S.V.A. werden prettige contacten onderhouden. Met genoegen
kan de oprichting van een Liberale
Studenten Vereniging te Rotterdam
gemeld worden.
BUITENLANDSE CONTACTEN
De buitenlandse contacten waren het
afgelopen jaar zeer summier. De
JOVD was vertegenwoordigd op de
congressen van geestverwante jongeren in België en West Duitsland.
De congressen van de Wereldfederatie van Liberale en Radicale Jongeren konden wegens geldgebrek niet
bezocht worden. Het contact moest
daardoor schriftelijk plaatsvinden.
Een jaarverslag, dat een periode van
vijf jaren in het eerste bestaan van
de JOVD besluit, mag met voldoening
beëindigd worden. Voldoening over
hetgeen in deze vijf jaren bereikt
werd.
Onze dankbaarheid gaat uit naar die
leden, die in Februari 1949 de grondslagen legden. Wat thans de JOVD
is, hebben wij voor een belangrijk
deel aan hun initiatief te danken. Die
voldoening mag echter niet leiden tot
verslapping van onze activiteiten.
Laat ons bedenken, dat het overgrote
deel van de liberale jongeren van
Nederland nog buiten onze rijen
staat. Hier wacht ons voor de komende vijf jaren een grote taak.
A. A. SUNDERMAN,
Algemeen secretaresse
L. D. OOSTERVELD,
Algemeen secretaris.

Ontwerp-resolutie Radio-Bestel
De Jongerl'n Ül'!Hmisntil' Vrijhl'id en
Democratie, op 13 en 14 November
1954 in Algemene Vergadering te
Amsterdam bijeen, overweegt:
A. de radio dient o.m. te worden beschouwd als een belangrijk medium van voorlichting voor een
zeer groot deel van het Nederlandse Volk;
B~ voor een democratische voorlichting is vrije meningsuiting een onafwijsbare voorwaarde;
C. in het huidige radiobestel is de
voorlichting gemonopoliseerd door
een aantal groepen, die geenszins
een juiste afspiegeling vormen van
de schakeringen in ons religieuze,
culturele en politieké leven. Hierdoor is vrijheid van meningsuiting
niet verzekerd;
D. het thans aanhangige ontwerp van
Wet ter Regeling van de Omroep
in Nederland brengt geen essentiële wijziging in dit bestel en
dient derhalve te worden afgewezen.
spreekt als haar mening uit:
1. gestreefd dient te worden naar
verwezenlijking van een Nationale
Omroep, die in haar opbouw representatief zal dienen te zijn voor
de structuur van het Nederlandse
Volk. Een uitbouw van het huidige bestuur van de Nederlandse
Radio Unie tot zulk een representativiteit zou daartoe wellicht een
eenvoudige weg zijn;

2. :wlung ccn Nationale Omroep nog
niet integraal is verwezenlijkt,
verdient het ernstig aanbeveling
een regeling te treffen, waarbij
een deel der zendtijd wordt toegew~zen aan een Nationale Omroepstichting, terwijl een ander
deel zou worden gebruikt voor
het tot uiting brengen van de religieuze, culturele en politieke verscheidenheid van het Nederlandse
Volk. Hierbij dienen alle volgens
objectieve normen representatieve
stromingen in de gelegenheid te
worden gesteld zich van de omroep te bedienen;
3. in tegenstelling tot wat het thans
aanhangige ontwerp van Wet voorstelt, dienen politieke vraagstukken niet uit de aether te worden
geweerd. Aanvallen op personen
of groepen, die zich niet via hetzelfde apparaat kunnen verweren,
dienen te worden afgewezen;
4. het radiotoestel is thans zo algemeen verspreid, dat het handhaven
van een retributie als bestemmingsbelasting haar urgentie heeft
verloren; een financiering van de
omroep uit de algemene belastinggelden is efficiënter te achten dan
het huidige stelsel.
en spreekt de wens uit dat een regeling van de radio-omroep in ons land
in bovengeschetste vorm in de zeer
nabije toekomst tot stand zal komen.
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