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PLAN VAN ACTIE
GESLAAGD

Eén van de vele taken van het hoofdbestuur der JOVD is aan het eind
van elk verenigingsjaar de leden uitgebreid en diepgaand te informeren
over een jaar activiteiten en beleid.
Voor een noodzakelijk exact détail-overzicht is in de Driemaster niet genoeg ruimte beschikbaar. Daarom zal dit jaar het jaarverslag worden gestencild en naar de afdelingen worden gezonden. Uiteraard krijgen de leden die het algemeen secretariaat daarom verzoeken een exemplaar toegestuurd.
In deze Driemaster plaatsen wij een beknopt jaaroverzicht, waarin wij de
zeven punten uit ons "Plan van _t\ctie" - afgedrukt in ons blad van oktober 1965 - de revue zullen laten passeren.

Tijdens het congres te Scheveningen werd het hoofdbestuur dat op
zich had genomen dit "Plan van
Actie" te realiseren als volgt gekozen: H. Wiegel, landelijk-voorzitter;
D. R. F. van Bremen, vice-voorzitter-organisatie; drs. H. D. Schouten, politiek-vice-voorzitter; P. H.
R. Jonker, algemeen secretaris; mej.
A. A. van der Sluis, algemeen penningmeesteresse; mej. J. M. Carol
en R. H. G. Meijer, leden.
De beide vice-voorzitters stelden in
Dalfsen - ingevolge een principebesluit van het hoofdbestuur betreffend het onverenigbaar verklaren
van het hb-lidmaatschap met functies in politieke partijen en aanverwante organisaties - hun functies
ter beschikking. Ook de dames Van
der Sluis en Carol traden in Dalfsen tussentijds af. Zij werden opgevolgd door respectievelijk de heren
R. H. G. Meijer, A. J. B. Hubert,
H. Bosma, en G. van der Meer.

J7cle 'l'erklaringen
Het tweede punt uit ons "Plan van
Actie" is volledig en boven verwachting in practijk gebracht. Uitvoering van een plan tot bevordering van de politieke communicatie
in de vereniging, door een verbeterde behandeling van de studieonderwerpen, het zenden door het hoofdbestuur naar de afdelingen van politieke nota's, en het regelmatig uitgeven van hoofdbestuursverklaringen.
In Woudschoten gingen de afdelingsafgevaardigden accoord met de
door het hb voorgestelde procedure
m.b.t. de resolutiebehandeling. In
Dalfsen bleken daarvan de resultaten: twee resoluties, uitgebracht
vergezeld van een achtergrond-rapport, en een uitgebreide beginselverklaring konden na goede voorbereiding worden aangenomen.
Het hoofdbestuur zond naar de afdelingen nota's over "Latijns-Amerika", de "verhouding RuslandChina", de zg. "schandaalbelasting",
de "PBO", en "medezeggenschap".
Hoofdbestuursverklaringen werden
uitgegeven over de "NVSH", "landbouwpolitiek", de "affaire-Gruijters", "onderwijspolitiek", "schandaalbelasting", en de "Griekse
dienstweigeraars".
Een ambitieuze lijst van studie-onderwerpen vormde de derde beleidsgrondslag van het "Plan van
Actie". Het leveren van een bij-
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drage aan de ontwikkeling van het
politieke denken door het voortzetten van de studie over de "ruimtelijke
ordening",
"woningbouw",
"recreatie", "gevolgen van de automatisering", "confessionele partijvorming", "buitenlands bevolkingsvraagstuk", en het in behandeling
nemen van de studie-onderwerpen
"ontwapening", "europese samenwerking" en "reorganisatie navo".
Resoluties over "ruimtelijke ordening en recreatie" en "woningbouw''
haalden in Dalfsen de eindstreep.
Voor het congres staan "europese
integratie" en het "wereldbevolkingsvraagstuk" op het program.
De commissies over "automatisering" en "confessionele partiJvorming" brachten geen eindrapport
uit. De studie over "ontwapening"
en ,.reoganisatie navo" zal worden
voortgezet.
Na twee jaar commissie-werk, en
drie maanden intensieve studie
door de afdelingen, aanvaardde de
Algemene Vergadering te Dalfsen
een door het hoofdbestuur ingediende beginselverklaring van de
JOVD. Daarmee neemt de JOVD
thans een unieke plaats in onder de
jongerenorganisaties.

Succesvolle studiedagen
Uitvoering van een plan ter verbreding èn verdieping van de politieke kennis der leden, door het organiseren van weekends, speciale studiedagen en kadercursussen.
Tijdens de Algemene Vergadering
van 6 en 7 november te Scheveningen sprak Mr. H. van Riel voor
200 deelnemers de congresrede uit.
Resoluties
werden
aangenomen
over de "ontwikkelingshulp" en
"Vietnam". Ook een motie over
"Communistisch China" haalde de
eindstreep. Rof Hofman werd tot lid
van verdienste benoemd. Voor
Woudschoten werd een record aantal deelnemers (110) geboekt. Tengevolge van de barre weersomstandigheden liet een dertigtal personen helaas verstek gaan.
Mevrouw drs. Schouwenaar-Franssen hield een enthousiaste speech.
Een motie over het "stakingsrecht"
werd aanvaard. De Algemene Vergadering steunde via een motie het
hb-standpunt t.a.v. de afdelingsverklaringen.
Ook Dalfsen - voor het eerst, en
met succes, drie dagen durend boekte een nieuw cijfer. Daar voer-

den het woord de heren Zegering
Hadders en Korthals. De vergadering nam een motie over het optreden van politie en justitie aan.
Studiedagen werden georganiseerd
over de liberale landbouw- en onderwijspolitiek. Vooral de landbouwdag in Groningen, met als sprekers
de heren Baas, Lambers, Van Riel
en Tuynman, is waard nog eens
extra te worden gememoreerd. De
onderwijsdag, met de heren van
Dijk, Van Riel en Van de Vliet als
inleiders, werd georganiseerd tesamen met de liberale studenten.
Met de kadercursussen ging het niet
geheel naar wens. Een goede coördinatie tussen de ckc en de districten ontbrak. Daar is in de programmering na Dalfsen verandering in
gekomen.

Nieuwe afdelingen
Dit verenigingsjaar werden de afdelingen Leiden, Vechtstreek, Eemland, Nijmegen, Doorn, Tiel, Goeree,
Zeist, Stadskanaal, Vught en Leerdam opgericht. De afdeling HaarIem-IJmond herleefde. Opgeheven
werden Alphen, Nieuwerkerk a.d.
IJssel en IJsselstreek. Een ruim
positief saldo dus, waar met resultaat gewerkt werd aan ons doel:
voortzetting van het plan tot consolidatie en uitbouw der vereniging
(met speciale aandacht voor de oprichting van nieuwe afdelingen) in
nauwe samenwerking tussen hoofdbestuur, districten en afdelingen.
Ons ledental steeg tot 1850. Tot heroprichting van het district centrum
werd overgegaan.
De samenwerking binnen de vereniging werd verder verbeterd door
de uitvoering van ons vijfde beleidspunt: inschakeling van de uitleidspunt: inschakeling van de verenigingsraad bij zowel het politieke
als het organisatorische beleid. De
verenigingsraad, ingesteld na de
reorganisatie van 1964, heeft zich
onhvikkeld tot een goedwerkend instituut. Zij is dit jaar vier keer bijeen geweest, en werd door het
hoofdbestuur thans voor het eerst
ook geraadpleegd over de resoluties
en de daarop ingediende amendementen. Door het hb worden de adviezen van de raad over alle facetten van het beleid zeer op prijs gesteld.

Goede contacten
Ook over de uitvoering van de zesde
beleidsgrondslag zijn wij tevreden.
De intensivering van de contacten
met de andere liberale organisaties
in ons land is met kracht aangepakt.
Met het hb van de LSVN werden
contacten gelegd, welke zich inmiddels zeer gunstig hebben ontwikkeld. Zo overlegden de beide besturen regelmatig,
ondervond de
JOVD van de liberale studenten alle
steun bij het streven naar een breed
liberaal beraad, en werd de onderwijsdag van onze vereniging- aan
het eind waarvan de twee besturen
een gezamenlijke verklaring afleg-

den - mede door de LSVN georganiseerd. Voorts is de medewerking
toegezegd aan komende activiteiten.
Ook de contacten met de VVD ontwikkelden zich voorspoedig. Ons
hoofdbestuur was aanwezig tijdens
de algemene vergaderingen van de
VVD, en de bijeenkomsten van de
partijraad. De gesprekken met de
fractieleiders vinden steeds in een
goede sfeer plaats. Op ons verzoek
tot een liberaal beraad reageerde
het VVD-hb met een uitnodiging
aan JOVD, LSVN, en LDC. Ook
met de laatstgenoemde organisatie
werd en wordt overleg gepleegd.
Contact werd gehouden met onze
buitenlandse vrienden van de
WFLRY en WAY.
De JOVD werkte dit jaar weer constructief mee in de NPJCR. Een bijdrage aan het zevende beleidspunt:
nauwe samenwerking met de nederlandse politieke jongerenorganisaties werd geleverd door de open
brief die de JOVD stuurde aan de
andere ja's. Hierin werd aangedrongen op een gezamenlijk overleg
over het probleem-Vietnam. De
NPJCR, waarvan JOVD-er Wallis
de Vries voorzitter is, wijdde het
nationaal jongerenparlement dit
jaar aan het bevolkingsvraagstuk.

Publiciteit, financiën,
brochures
Ons jaaroverzicht is nog niet afgerond. Door de activiteiten van het
afgelopen jaar verscheen de JOVD
herhaaldelijk in de publiciteit. Pers
en radio besteedden aandacht aan
onze werkzaamheden.
Ons trotse JOVD-schip de Driemaster verwisselde van bemanning. De
redactie bestaat thans uit Ir. F. Wagenmaker hoofdredacteur, en R. A.
Heyting, J. Hidding, W. M. 0. Maarse
N zn, Drs. R. M. Marcuse en G. v. d.
Meer als redactieleden. Per 1 november aanstaande heeft het hb,
i.v.m. het aftreden van Ir Wagenmaker, Drs. R. M. Marcuse tot
hoofdredacteur benoemd.
De VVD stelde ons weer enige radio-uitzendingen ter beschikking.
Daarvoor, en voor de financiële
steun van de VVD verkregen, zijn
wij dankbaar. Onze financiële actie
was zeer succesrijk, velen stortten
giften in ons propagandafonds.
Mede hierdoor was het mogelijk
maar liefst vier brochures uit te geven. In druk verschenen "Liberaal
Profiel", een propagandageschrift,
"De JOVD is van mening dat .... ",
en de "beginselverklaring van de
JOVD". Ook een organisatorische
en een politieke documentatiemap
werden samengesteld.
Wij beëindigen ons jaaroverzicht.
De titel geeft onze mening weer.
Dat wij konden realiseren wat bereikt is is te danken aan het teamwork van vele JOVD-ers. Het resultaat is er dan ook naar: ons
"Plan van Actie" is geslaagd!
H. WIEGEL, voorzitter
P. H. R. JONKER, secretaris

