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Het verenigingsjaar 1972-1973 heeft in de Nederlandse politiek
aanzienlijke veranderingen laten zien.
In de eerste plaats zagen wij het kabinet Biesheuvel verdwijnen
om na tussentijdse verkiezingen en een uiterst lange kabinetsformatie plaats te maken voor het huidige kabinet den Uil.
De wijgering van de confessionele partijen om voor de verkiezingen hun voorkeur uit te spreken voor een liberaal of een socialistisch beleid, als ook de langgerekte- en ondoorzichtige
kabinetsformatie hebben niet die duidelijkheid gebracht die de
kiezers was beloofd.
In tegendeel, het politieke spel was nu moeilijker dan ooit te
doorgronden.
De verkiezingen.hebben de J.O.V.D. meer dan tevoren betrokken
bij de praktische politiek.
Veel afdelingen organiseerden zelf verkiezingsbijeenkomsten of
waren bij de organisatie van dergelijke vergaderingen aktief
betrokken.
Hoofdbestuursleden van de J.O.V.D. hebben talrijke spreekbeurten gehouden of deelgeno-men aan politieke fora in het hele land.
Opmerkelijk en verheugend was dat, nu de leeftijdsgrens voor
het passief kiesrecht is verlaagd tot 18 jaar, er veel manifestaties voor jongeren werden georganiseerd, die een meer algemeen
voorlichtend karakter droegen, doordat het aantal deelnemende
politieke partijen groot was.
De J.O.V.D. was bij dergelijke politieke markten steeds aanwezig.
Het is dan ook hieraan voor een groot deel te danken dat de
J.O.V.D. sterk is gegroeid.
Het ledenaantal is verdubbeld, terwijl de nieuwe afdelingen 'als
paddestoelen de grond uitrazen'.
Kon er reeds in het Jaarverslag van 1971-1972 worden geconstateerd dat de tendens van enige teruggang in het aantal leden
zich had gekeerd, wij kunnen nu vaststellen dat het met de
J.O.V.D. zonder enige twijfel uitstekend gaat.
De verwachting dat het komende lustrumjaar niet alleen vanwege
het 25-jarige bestaan, maar vooral door de groei van de vereniging een mijlpaal zal zijn in de geschiedenis van de J.O.V.D.
is dan ook alleszins reëel te noemen.
Een beter uitgangspunt om door te gaan met het politiek jongerenwerk op liberale grondslag is nauwelijks denkbaar.

HOOFDBESTUUR
Het externe beleid van het Hoofdbestuur in bet afgelopen verenigingsjaar heeft zich vooral gericht op:
a. Het kritisch begeleiden van en het voorlichten omtrent het
liberalisme.
b. Bijdragen te leveren aan de praktische politiek door J.O.V.D.standpunten naar voren te brengen, te verduidelijken en te
trachten deze te laten overnemen.
c. Het onderhouden van bestaande kontakten en het leggen van
nieuwe kontakten met andere partijen (VVD, DS-70, D'66 en de
Vrije Democraten).
d. Het aktief participeren binnen de N.P.J.C.R. en de W.F.L.R.Y.
e, Het voeren van propaganda voor de J.O.V.D. en het aktief
deelnemen aan tal van daartoe belegde bijeenkomsten.
Het interne beleid werd gekenmerkt door:
a. Het verbeteren van de organisatie (o.a. door heraktivering
van de Verenigingsraad).
b, Het (doen) oprichten en begeleiden van nieuwe afdelingen.
c. Het voorlichten omtrent de organisatie-opbouw en het verduidelijken van de politieke standpunten.
d. Het aktiveren en begeleiden van de diverse kommissies.
e. Voorbereiding van kaderkursussen en propagandaakties.
De samenstelling van het Hoofdbestuur na de verkiezingen op het
kongres te Noordwijkerhout was als volgt:
Dornien van Wees
Roy Lantain
André Hiemstra
Johan de Bondt
Duke Dominicus van den Bussche
Elly Westerling
Loek Hermans

voorzitter
vice-voorzitter politiek.
vice-voorzitter Organisatie.
algemeen secretaris
algemeen penningmeester.
tweede secretaris.
zevende HB-lid.
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Op het kongres te Soesterberg is Domien van Wees afgetreden
en Nico Maas werd in het Hoofdbestuur gekozen.
De samenstelling is momenteel:
Roy Lantain
Loek Hermans
André Hiemstra
Johan de Bondt
Duke Dominicus van den Bussche
Elly Westerling
Nico Maas

voorzitter wnd.
vice-voorzitter politiek
vice-voorzitter organisatie.
algemeen secretaris
algemeen penningmeester.
tweede secretaris.
zevende HB-lid.
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Evenals in de voorgaande jaren werden er ook dit jaar drie
kongressen gehouden:
1. De Algemene Ledenvergadering in Noordwijkerhout.
2. Het winterkongres in Soesterberg.
3. Het zomerkongres in Appingedam.
NOORDWIJKERHOTJT:

I

NOORDWIJKERHOTJT:
Deze Algemene Ledenvergadering stond in het teken van de vaststelling van de herziene statuten en het huishoudelijk reglement.
De vice-voorzitter organisatie had de leiding tijdens de discussie rond de diverse artikelen.
Dat dit niet altijd even eenvoudig was bleek zondagsmorgens
overduidelijk toen er een artikel in eerste instantie door de
vergadering werd aangenomen en toen dat artikel na grote druk
van diezelfde ledenvergadering opnieuw in stemming kwam met
overgrote meerderheid werd verworpen.

Het geplande debat tussen de heren den Uil (PvdA) en Andriesen
(KVP) kon door het plotselinge afzeggen te elfder ure van
laatstgenoemde geen doorgang vinden.
De discussie met zijn plaatsvervanger de heer Peynenburg en de
heer den Uil kon dan ook niet de oorspronkelijke verwachting
waarmaken.
Op voorstel van de vergadering werd de behandeling van de Fundamentele uitgangspunten voor een liberaal beleid uitgesteld
tot na de huishoudelijke vergadering, echter doordat deze nogal uitliep werd de behandeling van de Fundamentele uitgangspunten verwezen naar de eerstvolgende Verenigingsraad op 9-12
1972 te Utrecht.

Tijdens de discussie op de huishoudelijke vergadering waren heb
vooral de stellingname tegen de deelname door de afdeling Amsterdam aan het komit6 Handen af van de VVDM en het bezoek van
twee leden van de afdeling Bergen op Zoom aan Angola, die de
huishoudelijke vergadering deden uitlopen.

(

S OESTERBERG:
Het winterkongres had als politiek theme "Stadsontwikkeling".
Dit onderwerp werd op uitstekende wijze ingeleid door de heren
de Beer, Goekoop en van Engelen.
De behandeling verliep verder op de wijze die bij de J.O.V.D.
zo langzamerhand gebruikelijk is geworden n.l, : inleiding- werkgroepen
plenaire behandeling
evaluatie
eindbehandeling.
Een stroom van politieke moties en een wisseling in het Hoofdbestuur zorgden voor een uiterst levendige huishoudelijke vergadering, die door onjuiste publikaties in een landelijk ochtendblad nog een staartje zou krijgen.
Enkele moties moesten wegens tijdsgebrek worden verwezen naar
de verenigingsraad
-

-

-

APPINGENDAM:
De inleiders van het kongresthema 'De problematiek omtrent
de aspekten van leven en dood", mevrouw mr. dr. van Till d'
Aulnis de Bourouill en ds. Krop gaven hun visie op dit onderwerp respektievelijk op de medische- en juridische aspekten en de ethische aspekten.
Het kongresthema was van te voren via een informatie-brochure
van de kommissie leven en dood in studie gegeven bij de leden.
De huishoudelijke vergadering bracht weer het nodige aantal
(e)moties.
Er ontstond een flinke discussie rond een verklaring over
Griekenland alsmede een motie inzake Vietnam en een motie
over de stemprocedure voor de Verenigingsraad.

S
VERENIGINGSRAAD:
Het afgelopen jaar kwam de Verenigingsraad drie maal bijeen;
één maal in Utrecht en twee maal in Ede.
Het bleek niet mogelijk om de discussie over organisatorische
problemen uitsluitend te beperken tot de verenigingsraad, zoals het oorspronkelijke doel was, echter de verbetering van de
kommunikatie tussen het Hoofdbestuur, de afdelingen en de distrikten was dermate groot, dat zonder enige twijfel verwacht
mag worden dat deze bijeenkomsten zullen worden voortgezet.
HOOFDBESTUURSVERKLARINGEN:
Door het Hoofdbestuur werden de volgende verklaringen uitgegeven over:
1. publikaties van vermeende deelname door de J.O.V.D. aan
het comité "Handen af van de VVDM', waarin het Hoofdbestuur
zich volledig distancierde van dit comité,
2. de onjuistheden in een artikel over het kongres te Soesterberg in een ochtendblad.
3. de onduidelijkheid tijdens de formatie van het kabinet den
Uil.
de studentenperikelen rond de collegegelden ( overgenomen
verklaring van distrikt Noord).
.

In een open brief reageerde het Hoofdbestuur op onjuiste uitspraken van de staatssecretaris Vonhoff.
In een open brief aan staatssecretaris Klein reageerde het
Hoofdbestuur op de ideeën van de staatssecretaris over studiefinanciering en collegegelden.

MOTIES:
Op de diverse kongressen werden de volgende moties aangenomen:
a.motie m.b.t. het aanstellen van assistentes voor kleuterleidsters.
b.motie betreffende de vrijheden van de Griekse studenten.

MOTIES vervol
motie m.b.t. de uitvoering van de nota Noorden dec Lands.
motie inzake afwijzing peuteronderwijs.
motie tot steun aan akties voor het gehele Vietnamese volk.
motie tot behoud van radio Veronica.
motie die de behandeling van Joden en andersdenkenden in
Rusland afkeurt,
h. motie over de te zware lasten die de landbouwers vanwege
de landschapsbescherming opgelegd krijgen.
t. motie over de stemprocedure op de verenigingsraad.
j. motie van afkeuring over dubbelfunkties binnen de J.O.V.D.

c.
d.
e.
f,
g.

Uit aaven:
1. brochure Fundamentele uitgangspunten voor een liberaal beleid.
2. nota J.O.V.D.-visie op de Defensie.
3. strooibiljet over de J.O.V.D.
Li.. brochure de J.O.V.D. is van mening dat.
5. statuten en huishoudelijke reglementen.
6. stickers.

BINNENLANDSE KONTAKTEN:
V.V.D.: Ook in het afgelopen verenigingsjaar heeft het Hoofdbestuur zich primair gericht op de V.V.D. voor de effektuering
van de ideeën en standpunten der J.O.V.D.
Juist nu er binnen de V.V.D. gedacht wordt aan partijpolitieke
hervormingen en -heroriëntatie is het voor de J.O.V.D. uitermate belangrijk metterdaad betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen.
De begeleiding van het Liberaal Manifest, dat in J.O.V.D.-kring
redelijk goed ontvangen is, kreeg dan ook de grote aandacht
die zij verdiende.
Middels gesprekken met het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep
van de V.V.D. en door aktie op het V.V.D.-kongres te Assen
heeft het Hoofdbestuur getracht de opvattingen van de J.O.V.D.
ingang te doen vinden.
Naast deze kontakten waren er zeer veel individuele gesprekken
met o,a. Kamerleden en Hoofdbestuursleden.
Het Hoofdbestuur had samen met de heren Korthals, Geertsema en
Dees een brain-storm over de recente politieke ontwikkelingen.
Met ons Ere-lid drs. H,A,Korthals had het Hoofdbestuur een
prettige gedachtenwisseling over de politieke situatie in Nederland.
De organisatie Vrouwen in de V.V.D. zond evenals de V.V.D. afgevaardigden naar onze kongressen
D.'66: Gesprekken met individuele leden van deze
D.S.'70
partijen werden voortgezet.
De voorzitter van D.S.'70 bezocht het winterkongres van onze
organisatie.
Door de tussentijdse verkiezingen en de kabinetsformatie alsmede door de vele aktiviteiten van het Hoofdbestuur van de
J.O.V.D. op andere terreinen, is de fréquentie van overleg in
vergelijking met het verenigingsjaar 1971-1972 enigszins
afgenomen.
-
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VRIJE DEMOCRATEN: Met een delegatie uit het Hoofdbestuur van deze
nieuwe partij werd een oriënterend gesprek gehouden, waarbij
het Kernprogramma werd vergeleken met het programma van de
Vrije Democraten.
Een eventuele voortzetting van dergelijke gesprekken zal nog
nader moeten worden bezien.
L.S.V.N.: Met de Liberale Studenten Vereniging Nederland werd
regelmatig overlegd o.a. over een gemeenschappelijk standpunt
t.a.v. het Liberaal Manifest.
Afgevaardigden van de L.S.V.N. bezochten de kongressen in
Noordwijkerhout en Soesterberg, terwijl er diverse Hoofdbestuursleden van de J.O.V.D. bij de LSVN aanwezig waren.
Verder overleg over samenwerking van de beide liberale Jongerenorganisaties zal zeker worden voortgezet.

N.P.J.C.R.: De samenwerking binnen de Nederlandse Politieke
Jongeren Contact Raad werd evenals in voorgaande
jaren gekontinueerd.
Zowel in de raad als in het dagelijks bestuur was de J.O.V.D.
vertegenwoordigd
Via de N.P.J.C.R. nam de J.O.V.D. o.a. deel in N.K.I.J. en
Novib. Ook in de kommissie VN had de J.O.V.D. een vertegenwoordiger.
Via de N.P.J.C.R.
a. ondersteunde de J.O.V.D. een verklaring met betrekking tot
de eis tot waarborging van de vrijheden van Griekse studenten
b. slaagde de J.O.V.D. er in het NKIJ-lidmaatschap van de World
assemblee of Youth te laten kontinueren.
c. ondersteunde de J.O.V.D. een verklaring van afkeuring over
de toenmalige gang van zaken bij de Haagse Post
d, is er op voorstel van de J.O.V.D. een verklaring uitgegeven
aan de Europese commissie met betrekking tot de bevoegdheden van het Europese Jongeren Advies Comité,
e. werd er adhesie betuigd aan een kongres van Amnesty International inzake de politieke gevangenen in zuid-Vietnam.
Diversen: Door enkele leden van het Hoofdbestuur werd o,m,
deelgenomen aan een kongres van de Atlantische Commissie over
de Europese Veiligheids konferentie en aan het oprichtingskon.gres van het Atlantisch Jongeren Comité Nederland waar hun manifest werd behandeld.
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De kontakten met de World Federation of Liberal en Radical
Youth (WELRY) en haar Europese dochterorganisatie E.F.L.R.Y.
bleven ook dit jaar bestaan.
Het Jaarkongres van de W.F.L.R.Y. werd in januari in Nederland gehouden.

Op dit jaarkongres slaagden de J.O.V.D.-afgevaardigden er in
de pluriformiteit van de W.E.L.R.Y. te doen behouden, hetgeen
van wezenlijk belang is als de W.F.L.R.Y. haar waarde wilt
behouden voor organisaties als de J.O.V.D.
Sinds het aftreden van de president is de J.O.V.D. niet [neer
vertegenwoordigd in de top van deze organisaties.
Diverse buitenlandse kongressen werden door de Hoofdbestuursleden bijgewoond; o.a. de SUE-conference in Cambridge over
Europese partijvorming en het I.C.C.S.-kongres in Brussel
over NAVO aangelegenheden.
Een groepje J.O.V.D.-leden nam individueel deel aan het WereldJeugdfestival in Oost-Berlijn.
Met de Deutsche Jungdemocraten zou er in december 1972 een
seminar over Stadsontwikkeling worden gehouden.
Door het plotselinge afzeggen van de D.J.D.-delegatie werd
echter de subsidie van C.R.M. ingetrokken, waardoor het seminar helaas moest worden afgelast.

KOMMISSIES:
Cobupo: het seizoen 1972-1973 bleek niet bepaald een hoogtepunt in de aktiviteiten van de cobupo te wezen.
Pas in begin augustus 1973 werden enige aktiviteiten ondernomen over de aspekten van vrede en veiligheid.
Cobi: De commissie binnenland heeft in haar oorspronkelijke
vorm opgehouden te bestaan.
De grote pluriformiteit van mensen, ideeën en onderwerpen
bleek oorzaak te zijn dat binnen het kader van deze kommissie
onvoldoende gewerkt kan worden.
De taak van deze kommissie is dan ook overgenomen door de diverse
kongreskommissies.
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Kommissie Stadsontwikkeling: Deze kommissie, die werd benoemd
op het kongres te Norrdwijkerhout zou het thema voor het a.s.
kongres voorbereiden.
Daar zij deels was gebaseerd op de resultaten van het seminar
met de D.J.D. dat geen doorgang kon vinden, werd de ontwerpresolutie vrij laat aan de leden aangeboden.
Kommissie Leven en Dood: Het vele werk dat door deze kommissie
ter voorbereiding van het kongresthema voor Appingendam werd
verzet, resulteerde in een uitstekend rapport dat in brochurevorm werd aangeboden aan de leden.
Kommissie Defensie: Deze kommissie, benoemd op het kongres te
Appingendam slaagde er in om tijdens de vakantietijd een ontwerp resolutie te produceren die geruime tijd voor het a.s.
Jaarkongres kon worden verzonden aan de afdelingen en distrikten.

ORGANISATIE
Het verenigingsjaar 1972-1973 is in menig opzicht een
bijzonder suksesvol jaar geweest.
Het ledental (betalende leden) is meer dan verdubbeld.
Ook het aantal nieuwe afdelingen die werden opgericht
geeft reden om met een gevoel van tevredenheid over de
ontwikkeling in dat jaar te kunnen terugblikken.
De perspektieven voor de voortzetting van deze tendens
naar een groei van de vereniging zijn bepaald gunstig.
Komt dit enerzijds door de toegenomen belangstelling
voor de politiek ten gevolge van de tussentijdse verkiezingen, anderzijds is het enthousiasme waarmee nieuwe
belangstellenden worden ontvangen en de inzet van de
leden voor de J.O.V.D. in zijn geheel, zeker ook mede
de oorzaak geweest dat de vereniging zo kon groeien.

De organisatie heeft centraal gestaan in alle vergaderingen
en werzaamheden van bet Hoofdbestuur.
Op het kongres te Noordwijkerhout werden de statuten en het
huishoudelijk reglement na een jaar van onduidelijkheid omtrent sommige artikelen vastgesteld.
Het distrikt Oost, dat in feite al sinds geruime tijd niet
meer bestond werd heropgericht.
De aktiviteiten die het distriktsbestuur i.s.m. het Hoofdbestuur ontwikkelde, resulteerden in de oprichting van vijf
afdelingen binnen haar gebied.
De eerste distriktsdag, gehouden in Apeldoorn, werd een
relatief groot sukses, terwijl de geplande aktiviteiten voor
het komende verenigingsjaar de verwachting inhouden, dat ook
in distrikt Oost het aantal leden en afdelingen zal blijven
toenemen.

Het Distrikt Noord, al vanouds een bolwerk voor de liberale
jongeren, mocht dan door de sterke vooruitgang in de andere
delen van Nederland relatief wel wat aan percentage van het
totale aantal leden van de J.O.V.D. hebben verloren, in absolute zin was de ontwikkeling ook hier gunstig
Met name de afdelingen Groningen en Zuidlaren konden uitgroeien tot flinke afdelingen, met een groot aantal leden.
Dat niet alles "pais en vree" was bleek tijdens de wisseling
van distriktsbestuursleden, echter ondanks alle perikelen is
de homogeniteit bewaard gebleven.
In het centrum van het land werd de afdeling Zeist opgericht.
Deze afdeling, die weldra zou uitgroeien tot de grootste afdeling van de J.O.V.D. met meer dan honderd leden, manifesteerde zich nogal stormachtig op het kongres te Soesterberg.
De afdeling 't Gooi die een uitstekend blad uitgeeft vierde
haar eerste verjaardag met een voortreffelijk georganiseerde
middag- en avondbijeenkomst in Hilversum.
Het Hoofdbestuur bereidde de kaderkursussen voor, welke eind
973 zullen worden gehouden.
De liberale visie op tal van onderwerpen zullen op deze kursussen centraal staan.
Om de propaganda voor de J.O.V.D, te stimuleren en het voorbereidende werk voor de afdelingen te verminderen, werd een
"kant-en-klaar pakket" samengesteld.
Dit pakket dat voornamelijk objektieve voorlichting zal brengen, zal ook daar gehanteerd kunnen worden waar geen afdeling
bestaat om een eerste aanzet te doen tot die oprichting van
een nieuwe afdeling.
De verenigingsraad, waarin alle voorzitters en secretarissen
van de afdelingen en distrikten q.q. zitting hebben, werd
ingeschakeld bij het organisatorische werk.
Haar standpunten werden verwerkt in de plannen die het Hoofdbestuur heeft gekonkretiseerd in maatregelen met betrekking
tot de organisatiestruktuur.
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DRIEMASTER:
De driemaster het blad van de J.O.V.D. is door tal van problemen slechts vier maal verschenen.
De abonnementen- en ledenadministratie moest volledig worden
gereorganiseerd.
Een aktie opgezet om nieuwe abonnees te werven, leverde een
goed resultaat op.
Over de inhoud, kosten en frquentie van verschijnen is veel
te doen geweest in de vereniging
Dit heeft geresulteerd in een betere aanpak, wat weer betekent,
dat het blad vaker zal gaan verschijnen.
Het jaarverslag van de redactie zal apart worden aangeboden.

ADESSENLI
HOOFDBESTUUR
Voorzitter (wnd)

Roy Lantain, Hooigracht 114
Leiden 01710 - 116620

VIce-voorzitter politiek

Loek Hermans, Dr.de Blécourtsir. 6
Nijmegen 080 - 770059

Vice-voorzitter organisatie

André Hiemstra, Overwinningsplein
101 Groningen.

Algemeen secretaris

Johan de Bondt, Vossenakker 3
Ede 08380 - 17170

Algemeen penningmeester

Duke Dominions van den Bussche,
Heultje 3 Brielle.

Tweede secretaris
Zevende Hoofdbestuurslid

Distrikt Oost

Distrikt Noord

Elly Westerling, Anjenplein 34
Leeuwarden. 05100 - 38006.
Nico Maas, Voorstraat 601
Dordrecht 078 - 39801

Groningen

Herestraat 99 B Groningen.

't Gooi

Torenlaan hi Blaricum.

Helmond

Ei.nthovenstraat 14 Helmond

's Hertogenbosch

Lidminastraat 19 Vught.

Hoeksewaard

Sportlaan 60 Oud-Peierland.

Leeuwarden

Esdoornstraat 10 E Leeuwarden.

Meppel e.o.

Stationsweg 15 Meppel

Midden-Limburg

van den Hoschstraat 17 Roermond.

Noord Groningen

Bocum 3 Kloosterburen

Gorinohem

Visserdijk 56 Gorinchem.

Nijmegen

Prof. Bromstraat 44-5 Nijmegen.

Oost-Gelderland

Vreeltetraat 15 Gaanderen

Oost-Groningen

Tussenklappen 0-Z

Rijnmond

Jac. van Campenplein 248 Rotterdam.

Kobaltstraat 8 Apeldoorn
05760 - 34720

Rijswijk

Pr. Margrietsingel 112 Rijswijk.

Hoendiepskade 31 A Groningen

Utrecht

Lameruslaan 33 Utrecht

Wassenaar/Leiden

Homglandsekerlcgracht 13 Leiden.

Zaanstreek

Lage dijk 88 Zaandijk

Zeist em.

F.van BourgondiBlaan 206 Zeist.

7 Muntendam.

A F D E L I N G S S ECHETANIATEN
Amsterdam

Da Costakade 196 Amsterdam.

Apeldoorn

Bosweg 66 Apeldoorn.

Arnhem em.

Zuidlaren

Nieuwstraat 88 A Groningen

Zeeuws Vlaanderen

Polenstraat 38 Axel

Zuid-Oost Drenthe

Jonkershof 6 Emmen.

Daalhuizerweg 49 Velp.

Assen

Scheldestraat 27 Assen.

Bergen op Zoom

Haisterseweg 310 Bergen op Zoom.

Deventer

Ijselstraat 1 Deventer

Dordrecht

Vrieseweg 113 Dordrecht.

Ede-Wageningen

Patrijsstraat 50 Driel

Enschede

Herikebrink 69 Enschede

Fivelingo

Noorderdwarsstraat 10 Groningen.

Goeree Overflakkee

NZ Haven 13 Gmederede

I s Gravenhage

Vivienstraat 19 's Gravenhage

Ede, september 1973.

Johan de Bmndt,
Algemeen Secretaris.
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