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HET PPPLEMENTAIPE JAAP 1981 IN VOGELVLUCHT
Het jaar 1981 stond in het teken van de 2ekamerverkiezingen en de kabinetsformatie.
De programma's van de politieke partijen en de samenwerkingsvoorkuren
waren ruim voor de verkiezingen vastgesteld en gerelateerd aan een waarschijnlijke verkiezingsuitslag was al in een vrij vroeg stadium te voorzien dat. de vorming van een nieuw kabinet grote problemen zou opleveren.
De PV/dA wilde niet met de VVD regeren en D 1 66 wilde niet met CDA en VVD
regeren.
Het VVD programma werd na een goede discussie aangenomen, voorzien van
de nodige wijzigingen, waarop ook de JOVD z ' n stempel heeft gedrukt.
Het niet uitsluiten van, een democratische parij van samenwerking na de
verkiezingen drukte een stempel op de VVD verkiezingscampagne.
De verkiezingstijd le e k mat, maar toch heeft een hoog percentage kiezers
z'n stem uitgebracht..
Hoewel de uitslag voor de VVD t.o.v, de opiniepeilingen iets tegenviel,
Ran er toch worden gesproken van een bevredigend resultaat.
Er trad weinig verlies op voor.CDA en!: VVD. tezamen, hetgeen kenmerkend
is vooreen. combinatie die -inde regering diverse impopulaire maatregelen
heeft moeten nemen.
De stemmotivatie lag voor ongeveer tweederde van de kiezers bij de
sociaal-economische aanpak van de politieke partijen.
We hebben kunnen constateren dat .de-.kiezer realistischer is geworden.
De samenwerkings.resolutiessloten echter een kabinet met een eenduidige
sociaal-economische aanpak uit
De kabinetsformatie was een crime.
Torenhoog wantrouwen ' tussen CDA en Pv/dA, de onwil van van Ag en de prestigeslag om het premierschap tussen van Agt en Den Uyl waren de barrieres
welke geslecht moesten, alvorens er werkelijk inhoudelijk over een te
voeren regeringsbeleid kon worden gepraat
De problemen tijdens de kabinetsformatie en het vage regeeraccoord maakten
duidelijk dat er bijna geen krachtdadig optreden te verwachten was van
het tweede kabinet van Agt.
Een vage, niet inspirerende troonrede zette de val van het kabinet in. De
totstandkoming van de regeringsverklaring ging gepaard meteen val van
dit kabinet voor ze zich officieel aan den volke had gepresenteerd.
De lijmpoging van de heren de Galan en Halberstadt had succes en het
voortbestaan van het tweede kabinet van Agt lijkt dan ok voor enige tijd
gewaarborgd.
In het jaar 1981 wordt duidelijk dat de verzorgingsstaat in alle geledingen in de nederlandse politiek ter discussiewordt..gesteld.
Ander opmerkelijk feit is dat de slepende aboruswetgeving is geregeld

en het parlement een abortuswtgeving heeft geaccepteerd.
POLITIEKE ACTIVITEITEN JOVD
Verkizingsprogranima VVD
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De JOVD heeft getracht de door haar. ingediende amendementen op het VVD
concept-verkiezingsprogramma in het uiteindelijk programma gerealiseerd
te zien.
Tientallen amendementen zijn ingediend.
Ik meen te kunnen stellen dat mede dankzij' de JOVD een aantal scherpe
kantjes van 'het condept-verkiezingsprogramma zijn gepolijsd.
Liberaal
manifest 'VVD
----------------Bij de definitieve behandeling van het liberaal manifest heeft de JOVD
middels een aantal bevriende afdelingen in de VVD amendementen kunnen
claimen. Daar de procedure erg kort was, is "het aandeel van de JOVD in
geclaimde amendementen relatief erg hoog. (± 20%)
Deze amendementen zijn voor een goed deel aangenomen.
I<andidaatstelling voor Provinciale Staten en Gerneenteraadslijsten
Waar mogelijk hebben we geprobeerd JOVDers op lijsten te plaatsen; 'het
uiteind'lijk' resultaat wat betreft de Provinciale Statenlijsten is goed
te noemen.
De definitieve aemeenteraadslijsten zijn echter nog niet vastgesteld
eind 1981.
'

Kandidaatstelling: JOVD'ers: voor VVD commissies.
Deze kandidaatstelling is erg goed verlopen, we hebben een groot aantal
mensen kandidaat gesteld voor verschillende commissies.
Het overgrote, deel is door de VVD benoemd.
Verkièzingsactiviteiten
van het hoofdbestuur
----------------------------De leden van het hoofdbestuur hebben zich in deze periode erg veel beziggehouden met het houden van spreekbeurten. Een aantal van 5 cf 6 regionale of landelijke 'spreekbeurten per week per persoon was geen uitzondering, hetgeen een enorm tijdsb3slag heeft gelegd op deze JOVD'ers.
Externe contacten
VVD
Met de VVD zijn er erg frequent contacten geweest. Niet in de laatste
plaats omdat het overleg met de nieuwe voorzitter van de VVD iedere keer
erg snel en plezierig kan plaatsvinden.
gr-is 'over een diversiteit Van zaken van gedachten gewisseld.
Het hoofdbestuur van de VVD woonde veelal. de congressen bij.
D'66
Er is geen formeel overleg' geweest tussen JOVD hoofdbestuur en D'66 hoofdbestuur.
Wel heeft de JOVD voorzitter contacten gehad met D 1 66, zowel wat betreft
de kamerfractie alswel het hoofdbestuur van D 1 66.
Dit heeft geresulteerd in een versterkte interesse bij D'66 om het Des
Ides verband 'onder JOVD-paraplu voort te zetten.
'

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met bestuurders van het J.O.A.C.
Andere politieke iongeren. organisaties.
Gedurende 1981 zijn er meermalen gesprekken gevoerd tussen JOVD en de
andere politieke jongeren
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Onder deze politieke jongeren organisaties noem Ik in het bijzonder
CJ).J.A., J.S., P.P.RJ en D.S.'70 jongeren.
Des Indes
De Des-Indes gespreksgroep is in een nieuw jasje gestoken.' Tijdens
de vergadering in februari 1981 werd gesteld dat de voorzitter van
de JOVD met een nieuw voorstel diende te komen, om op basis daarvan
als gespreksgroep verder, te kunnen functioneren.
Dit voorstel is in november 1981 besp,roken Besloten is toen de gespreksgroep in stand te houden en een ietwat andere vorm te geven

De gespteksgroep wordt uitgebr'id.
Diversen
--- Als

-

-

-

hoofdbestuur hebben we deelgenomen aan de opzet van een- 'jonge~
rencampagne van de VVD.
Er is contact geweest met de Israëlische ambassade om de iddenOosten problematiek te bekijken.
Er. is deelgenomen aan "mondiaal" voorzittersoverleg geweest van.

liberale jongeren organisaties.
Er zijn contacten gelegd met de Amerikaanse ambassade, om contacten
met Amerikaanse jongeren organisaties tot stand te brengen.
Er is contact geweest met de Read voor Jeugdaangelegehheden.

PJK
Het PJK maakte dit jaar'een cri s is door. Traditioneel heeft hdt, 'PJI<
een tweeledige functie: belangenbehartiging van de aangesloten organisaties (JOVD, CDJ, JS, PPRjo, PSPjg) en het verzorgen van algemene
politiek vorming van jongeren. Door een langdurige ziekte vn de
direkteur van het PJK pas het voorgaande jaar een ontwikkeling op
gang gekomen waardoor de staf
in hoofdzaak belast met de algemene vorming, steeds autonomer ten opzichte van het bestuur ging optreden. Dit leidde tot een langdurige beleidsdiscussie, waar in het
bestuur in juli uiteindelijk besloot dat de politieke jongerenorganisaties het algemene politieke vormingswerk van het PJK legitimeren en
dat zij bijgevolg ook het oriëntatiepunt vormen bij de invulling van
dit vormingswerk. De meerderheid van de staf
kon zich in dit
standpunt slecht vinden, omdat zij van mening was dat de politieke
jongeren organisaties slechts een marginale rol zouden moeten spelen.
,

Deze mening zou echter in de praktijk wel eens tot een verassend
eenzijdige invulling van 'algemeen" kunnen leiden. Het bestuur meende
dat dit "algemene" karakter vandaag de dag niet vanuit een eenzijdige
invalshoek ken worden ingevuld, maar moet blijken uit het verduidelijken van bestaande tegenstellingen. Dc verhouding tussen het bestuur en
een deel van de staf werd nog verder verslechterd door arbeidsrechtelijke geschillen.
In december ontstond er binnen het bestuur een groot verschil van
mening tussen JS en CDJAO De JS bepleitte dat de projecten van het
PJK in principe elk doer een afzonderlijke organisatie zou worden
"qedracen", waarbij samenwerking tussen gelijkgezinde organisaties
mogelijk zou moeten zijn. Het CDJA verzette zich tegen deze "verkokering" van het PJK en stelde dat de onderlinge samenwerking uitgangspositie zou moeten zijn. De JOVD heeft in deze discussie een
middenpositie ingenomen: je mag onderlinge samenwerking niet afdwingen,
maar aan de andere kent is het PJK meer dan een optelsom van de aan-
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gesloten organisaties waarbij 'vooral de wensen van de 'afnemers" vail
PJI<-projecten (onderwijs, vormingswerk, jeugd- enjongerenwerk in het.
oog moeten worden gehouden. Samenvattend han worden gesteld dat het
PJK, als product van het harmoniemodel is ontstaan, maar nu op zoek is
naar een model van creatief conflict, omdat de fundamentele consensus,
veel te gering is. geworden om een h armoniernodel te kunnen - gebruiken.
Dit iseen.moeizaam, maar belangwekkend groeiproces.
Do JOVD is in het PJK-bestur vertegenwoordigd door de vice-voorzitter
politick en sinds in juli'tot uitbreiding van het bestuur werd besloten,
de inteiiationaal secretaris. Voorts heeft het PJI< op dit moment in
Part Lijdsman een voorzitter van JOVD-origine.
Vastgesteld kan worden dat het PJi< bestuurslidmaatschap het afgelopen
jaar is uitgegroeid tot een nogal tijdrovende bezigheid.

CR
Hoogtepunt was dit jaar natuurlijk de vaststelling van de nieuwe subsidieregeling voor politieke jongeren organisaties. Omdat deze regeling
ook rekening houdt met de omvang van de organisatie betekent dit •dat
de financiële ruimte voor de .JOVD, n.0 veel groter is. Daarnaast lëidde'
het nieuwe vereiste van werkplan tot een nadere bezinning over-de werkwijze van deJOVD, die bijzonder nuttig is geweest..
Meer in het algemeen valt te constateren dat in de inhoudelijke visie op
politiek jongerenwerk steeds meer overeenstemming tussen departement en
JOVD is te signaleren., Dat neemt niet weg dat het niet juist is als
CM haar visie aan andersdenkende politieke jongeren organisaties tracht
op te leggen, omdat juist op dit terrein pluriforriiiteit gewaarborgd
moet blijven.
1

Il
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HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur kwam het afgelopen jaar 12 maal in vergadering
bijeen en wel op:
24 en 25 januari
HB-weekend te 's-Gravenhage
8
HB-vergadering te Amsterdam
februari
22
maart
H13-vergadering -te Amsterdam
10,11,12
10
P
27
12
6

april
mei
juni
juni
juli
september

HB-weekeni te Erm
HB-vergadering. te
HB-ver gadering te
HB-vrgadering te
HB-veradering te
HB-vergadering te

3 en 4

oktober

HB-weekend te Egmond aan Zee

P

november
november

HP-vergadering te Hattem
HE-vergadering te Amsterdam

29

(Dr.)
Amsterdam
Hattem
Hattem
Amsterdam
Amsterdam

Samenstelling hoofdbestuur zie "Congressen en BAV's"

CONGRESSEN EN BAy'S

In het erenIg1ngsjaar198i werden er drie congressen en drie BAy's
ehoue
1 Januari 1981, BAV teMaarssenbroek:
OP deze BAV werd het resterende gedeelte van het huishoudelijk regieinent vastgesteld evenals het hoofdstuk"Mens en Welzijn" van "Liberalisme, in Beweging".
Het hoofdbestuur, dat bij het begin van het jaar als volgt was samengesteldvoorzitter

Robert de Haze Winkelman
Bart Lijdsman
ceiof Houwing

vice-voorzitter politiek
vice-voorzitter organisatie,
algemeen secretaris
penningmeester
internationaal secretaris
tweede secretaris

Teddy Koning
an Germen Geertsma
Jules Maaten
Annette Schijvenaars

wijzigde zich op deze vergadering als volgt
voorzitter
vice-voorzitter politiek a.i.
vice-voorzitter organisatie
algemeen secretaris
penningmeester

Robert dc Haze Winkelman
Sjoerd Swane
Roelof Hoûwthg
Teddy Koning
Jan Germen Geèrtsma
Jules.Maaten
c.
Nasta V.ulik

internationaal secretaris
tweede secretaris

T

14 en 15 maart. jaarbongres te Scheveningen:
Spreker aan liet begin van dit congres•. was Hans Wiegel.
.

De gehele zaterdagavond werd In, beslag genomen door discussie over
het penningraeesterschap, daar.
de door het hoofdbestuur gestelde
kandidaat te jong bleek te zijn en:de tegenkandidaat niet het vertrouwen kreeg vaneen rneerderheid.in de vergadering.
'T

,.

Besloten werd .dat Roelof Houwing: deze post zou gaan waarnemen,-- zodatr::
het hoofdbestuur de volgende samenstelling kreeg:
.

.

(2)
Voorzitter
vice-voorzitter politiek
vice-voorzitter organisatie
algemeen secretaris
penningmeester a.i.
internationaal secretaris
tweede secretaris

Roelof Houwing
Marco Swart
Jan van Zanen
Teddy Koning
Roelof Houwing
Jules JYaaten
Nasta Vulik

De behandeling van de resolutie Ondernemingsdemocratisering werd uitgesteld tot de BAV in het najaar.
Wel werden zondag een groot aantal moties uitvoerig behandeld en werd
het nieuwe stemsysteem aanvaard.
17 mei 1981, BAV te Hilversum:
Aan het begin van deze bijeenkomst hield Loek Hermans een rede, waarna
een forumdiscussie plaatsvond over het onderwerp van de resolutie.
De behandeling van de resolutie omroepbeleid werd echter op deze middag niet afgerond.
13 en 14 juni 1981, zomercongres te Berg en Dal:
Op dit congres waren als sprekers over de Midden-Oosten problematiek
uitgenodigd: M.S, Rabbani (consul van Koeweit), Gijs de Vries, Mr. L.J.
Brinkhorst en H. Ylon (ambassaderaad van de Israëlische ambassade.
De resolutie Midden-Oosten werd door het congres voor hët grootste
gedeelte behandeld. De laatste stelling bleef, door wat onduidelijkheden met de schriftelijke stemming volgens het nieuwe systeem, liggen
tot november.
Wel vastgesteld werden de modelreglementen voor afdelingen en districtenen de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Tevens werd besloten tot het instellen van een nieuwe commissie mediabeleid.
Het hoofdbestuur stelde zich op dit congres als volgt samen:
voorzitter
Roelof Houwing
vice-voorzitter politiek
Marco Swart
vice-voorzitter crcTanisatie
Jan van Zanen
algemeen secretaris
Joost van Gilse
penningmeester
Hans Veltkamp
internationaal secretaris
Jules Maaten
tweede secretaris
Nasta Vulik
10 oktober 1981, BAV
te Maarssenbroek:
------------------De vergadering stelde de resolutie ondernemincisdemocratisering vast
en stemde in met het alsnog opnemen van een per abuis uit het ontwerp

weggevallen passage in het model afdelingsreglement.
21 en 22 november 1981, najaarscongres te Nuland:
Het congres begon met een rede van Jan Kamminga, landelijk voorzitter
van de VVD, en een forum over jeugdbeleid.
De resolutie jeugdbeleid werd in verband met de grote weerstand ertegen vanuit de vereniging door het hoofdbestuur ingetrokken en vervangen door een aantal moties over hetzelfde onderwerp. Door de late
publicatie ervan was ook daar bezwaar tegen. Een en ander was voor
een afdeling aanleiding tot het indienen van een motie van ontslag
tegen device-voorzitter politiek, welke zondag werd aangenomen. Twee
andere hoofdbestuursleden hadden hieraan hun zetels verbonden.
Ondanks deze verwikkeling werden op dit congres de resolutie MiddenOosten afgehandeld, de begroting vastgesteld, de wijzigingen voor de
statuten en het reglement van orde aangenomen en nog diverse moties
behandeld. Eric ]3rinckman werd aangezocht als waarnemend vice-voorzitter politiek.

(3)
MOTIES
De JOVD nam in 1981 op de volgende bijeenkomsten moties aan over:
Scheveningen, 14 en 15 maart:
vij f-orocentswet
Brede Maatschappelijke Discussie
Zuiderzeelijn
maximum adviessnelheid
'k ernbewapening
PLO en Israël
-

-

-

-

-

-

-

Berg en Dal, 13 en 14 juni:
El Salvador
kabinetsformatie
Maarssenbroek,
10 oktober:
------------behandeling moties
politieke output
kerncentrales
Nuland, 21 en 22 november:
stemrecht buitenlandse ingezetenen
campagne Amnesty International
Westelijke Sahara;
Saoedisch vredesplan
-

-

-

-

-

-

-

-

PERS VEEMLARINGEN
Het hoofdbestuur gaf het afgelopen jaar de volgende persverklaringen uit:
februari
Het hoofdbéstuur spreekt zijn ongerustheid uit over de
toestand in El Salvador.
februari
De JOVD spreekt zich uit als voorstander van termijnverhuur bij leegstand.
februari : De JOVD keurt deui€sluiting van VVD en CDA door D'66
als coalitiepartners af.
20 maart
Naar aanleiding van het VVD-congres spreekt het hoofdbestuur zijn teleurstelling uit over de afwijzing van
het kiesrecht voor buitenlandse ingezetenen voor gemeenteraden en de terughoudendheid bij het geven van
medezeggenschap aan werknemers in bedrijven.
21 maart
: Het hoofdbestuur vraagt Wiegel voorbehoud te maken
inzake het VVD-programmapunt over het kiesrecht voor
buitenlanders voor de gemeenteraad.
13 mei
1. 'Het hoofdbestuur distantieert zich van de dagbladadvertentie van het Freed Platform El Salvador van 9 mei.
12 augustus
Het hoofdbestuur vraagt de regering initiatieven te
nemen tot onderhandeling tussen de VS en de USSR over
een wederzijdse verbintenis tot het niet gebruiken van
de neutronengranaat.
Het HB wil tevens onderhandelingen over vermindering
van de-conventionele wapens om daarmee de wortel van
het kwaad, de Russische tankovermacht in Europa, weg
te nemen.
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Ledenadministratie:
Deze is het afgelopen jaar bijgehouden door Meint Wàterlander.
Met het oog op de strengere eisen van CRM zijn nieuwe mutatieformulieren
ingevoerd en werd duidelijker de hand gehouden aan de: regels,
Er wordt momenteel gewerkt aan plannen om de (geautomatiseerde) ledenadministratie in eigen beheer te gaan voeren door middel van een eigen
computer.
Archief:
Met name door de groei van de vereniging en de toegenomen activiteiten
werd het nodig om het archief als historisch overzicht en als belangrijke informatiebron opnieuw en overzichtelijk op te zetten.
Dit is het afgelopen jaà - gebeurd door Adriaan Geelhoed. Hij hoopt zijn
werkzaamheden medio 1982 te kunnen afronden.

HR-Info:
De HR-info, het rnecledelingenblad voor afdelingen, districten en verenigingsraadsleden, kwam het afgelopen jaar 10 keer uit in een gemiddelde
oplage van ± 270 exemplaren.
Twee maal kwam er een congreinfo uit.
Vaste onderwerpen in de HR -info waren in 1981 de activiteitenkalender,
mededelingen van de diverse hoofdbestuursleden, vergaderstukken en
agenda's voor congressen en verenigingsraad, congresbesluiten en aanvullingen op de adressenvraagbaak.
Propaganda- en informatiemateriaal:
Het aantal verkrijgbare artikelen is het afgelopen jaar flink uitgebreid.
Zo waren verkrijgbaar:
folders
blauwe kernfolder
onderwijsfblder
justitiefolder
organisatorische vraagbaak (nieuw)
vraagbaken
politieke vraagbaak
Vraagbaak gemeentepolitiek (met supplement)
adressenvraagbaak
iota's
zwartboek justitie
liberalisme in beweging
toetreding tot de EG van Griekenland, Spanje en
Portugal
het handvest als handvat
VN en bevrijdingsbewegingen
jeugdwerkloosheid in de EG
de liberalen (uitgave Teldersstichting)
Oost-West nota
de toekomst van de parlementaire democratie
onderwijsnota's- beter ten halve gekeerd
de kous in het gelijk breien
democratisering gaat een beetje van au
onderwijs in de EG
diversen
ter introductie
wegwijs in politiek Nederland
statuten, huishoudelijk reglement etc.
modelreglementen voor afdelingen en districten .-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stickers
buttons
speldjes (met broche of steekspeld)
katoenen tasjes
pennen
affiches (groot en klein)
T-shirts

(6)
ballonnen
briefpapier
enveloppen
-..plaatjes voor afdelingsblaadjes
oude r'riemasters
-

-

-

-

Inmiddels zijn ook,Oé stropdassen verkrijgbaar.
DRIEMASTER
Onder het hoofdredacteurschap van TArlijan Loomans kwam de Driernastér dit
jaar ngelmatig en maar liefst negen keer uit.
Een aantal malen werden (concept-.) resoluties en amendementen in-een
congreskatern in' de Driemaster opgenomen, waarmee de betrokkenheid van
de leden met het landelijk gebeuren vergroot kon worden.

Redactie:
De volgende personen maakten het afgelopen jaar deel uit van de Driemasterreclactie:
Marco Swart (hoofdredacteur t/m maart)
Wiljan Loomans (eindredacteur t/m maart, daarna 'hoofdredacteur) Onno Hoes
Frank v.d. Vorm (t/mdecernber)
Jan van Zanen (t/m maart)
Kees Ensingh (vanaf februari)
Caroline Loen (vanaf maart)
Wim Fels (eindredacteur vanaf. juni) ;
Rob v.d. Pas' (vanaf juni)
redactie-assistente: Annet Schopman
Aan het politiek redactiewerk werkten het afgelopen jaar mee:
Sjoerd Swane, Anne Lize E.C. v.d. Stoel, Annette Schij,enaars en
Ada den Ottelander.
Teddy Koning was t/ni juni hooföbestuursauditor, waarna Joost van Gilse
deze taak van haar overnam.
Stichting Driemaster:
In het bestuur hadden zitting:
Roelof Houwing
voorzitter
Marius de Bloeme
vice-voorzitter
Teddy Koning
secretaris (t/m juni)
Joost van Gilse
secretaris (vanaf juli)
Jan Germen Geertsma
penningnieester (t/m juni)
Hans Veitkamp
penningmeester (vanaf juli)
Marco Swart
bestuurslid
Robert de Haze Winkelman
bestuurslid
Sjoerd Swane
bestuurslid
...

..

.-

.

..

.

..

'

'

.

VERENIGINGSRAAD

De verenigingsraad, het adviesorgaan voor het hoofdbestuur, vergaderde
op de volgende data:
14 februari 1981
9 mei 1981
24 oktober 1981
Op 12 januari 1981 vond een schriftelijke raadpleging van de verenigingsraad plaats inzake hoofdbestuurskandidaturen.
-

-

-

.

.

. -
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Ook op 6 februari 1982 kwam de: vereniqingsraad nog in de oude samenstelling bijeen.
De belangrijkste punten waarover de verenigingsraad adviseerde waren
-

-

-

-

-

politieke zaken
organisatorische zaken
financiën
Driemaster
internationale zaken
TW-kandidaturen

Ook bijvoorbeeld het voorstel tot wijziging van -het stemsysteem-voor de
algemene vergadering kwam vanuit de verenigingsraad.

ORGANISATIE

-.

I.
1.1. Vliegende Brigade:
Een aantal mensen moesten door omstandigheden als lid van de Vliegende
Brigade hedanken2 Dineke van Zanten (Groningen, Meint Waterlander
(Friesland) Onno Hoes (Brabant), Hugo Weidema (noord-Holland), Luc
Pruyn - (Zujd-Holland,Karin Mali (Gelderland) en Rbn Meijer (Zeeland).
De vice-voorzitter organisatie benoemde tot hun op volgers.- Bru Bruins';:
(Groningen)r, Janneke Brouwer (Friesland), Frans Backhuys. (Brabant),
Frits Wes-te-rkarnp (Noord-Holland), Annemieke van Venrooy (Zuid-Holland)
Herman Vermeer ;(Gelderland en Peter Meijers (Zeeland)
De leden, Guy -<erpen (Limburg), Joep Meijer (Overijssel), Bert Hof-steenge (Drente)en-Wim Fels (Utrecht) continueerden hun Vliegende
Brigade lidmaatschap.
Tot twaalfde lid van de Vliegende Brigade, speciaal belast met de
Gooise afdelingen benoemde de VVO Hans Posthumus,
,

,-

.

-

-

1.2. Vergaderingen:
Vliegende Brigade vergaderingen vonden plaats op 18 april, 29 augustus, 21 november en6februari,
Regelmatig terugkerende agendapunten waren de werkbezoeken van de VVO
jaarplanning van de afdelingen en districten
propagandabeleid
organisatorische knelpunten in afdelingen en districten
reg1çmentenkwestie
provinciale samenwerking
opzettenprovinciale politieke jongeren kontakten (PPJK's)
afrond plan 3000
redactiedag (afdelings- en districtsbladen)
witte vlekkenplan
bewerking studentengemeenschappen
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gezien de samenstelling van de Vliegende Brigade heeft de VVO zeer
vele positieve-en- opbouwencie adviezen mogen ontvangen en zijn duidelijke stappen gezet in de richting van een versterking van de organisatie.
Bezwaar-lijk is dat-in de Vliegende Brigade
maar niet alleen daarin
zoveel verloop plaatsvindt. Algemeen 'is de klacht dat er binnen de
JOVD een gehrek:is aan midden-en hoger kader.
Er is een jaarlijks -vergaderschema vastgesteld dat inhoudt: eenmaal
per kwartaal VB-verqadering in de maanden januari, april, augustus
en oktober.
-

-

-

-
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Verder is gestreefd naar een regelmatig terugkerend driewekelijks telefonisch conctact tussen de VVO en de VE-leden. Informeel vond op landelijke bijeenkomsten veel aanvullend overleg plaats.
1.3. Schriftelijke rapportage-plan 3000
Uitgebreid overzicht van de standen van zaken in de afdelingen is tijdens de VS-vergadering niet meer gegeven. Zo kwam men toe aan de bespreking van meer algemene zaken die alle VS-leden aangingen.
Zaken, een specifieke afdeling betreffende zijn voor of na de VS-verqadering aan de orde ciesteid.
Ieder half jaar (voor de april en oktober vergadering van de VS) heeft
ronde plaatsgevonden door de VB-leden.
een schriftelijke rapo
Hierdoor kon de VVO een alctemene indruk over het reilen en zeilen van
de afdelingen krijgen. De Vvd heeft hiertoe een geheel herzien enquêtevan het inmiddels verformulier ontworpen. Dit alles als onderdeel
plan 3000. De verwerking van de vragenlijsten heeft positieve
ouderde
resultaten oiDgeleverth
-

-

CONGRESSEN
2.1. Congressen
Door de VVO zijn voor alle congressen werkbesprekingen gevoerd met de
hoteldirectie ter plaatse. Het concresbezoek mag groots' worden genoemd. Van de gebruikelijke 80 bedden is het aantal sinds het laatste
congres ruim verdubbeld. Door het feit dat een dergelijke explosieve
toename niet was te voorzien (en ook in de toekomst niet zal kunnen
worden voorzien) heeft het reserveren van geschikte slaapplaatsen wei
enige problemen opgeleverd. Die zijn later in redelijkheid zo veel
mogelijk opgelost.
,

2.2. Plaats conaressen
Het hoofdbestuur heeft besloten niet af te wijken van de gewoonte om
steeds in een andere plaats in het land een congres te organiseren.

wegen nog altijd ver
aan dit wel omslachtige systeem
De voordelen
op tegen de nadelen er aan verbonden. Dit jaar kwamen aan de beurt
Zuid-Holland, Gelderland en lrahant. Net komende jaar komen aan de
beurt Drente, Noord-Holland en voor het eerste in d.c JOVD-qeschiedenis de provincie Zeeland.
-

-

2.3. Congresgangers
De VVO heeft scherpe maatregelen aangekondigd tegen congresverziekers
en ordeverstoorders in de hotels (te denken valt hierbij aan mensen
die op ongeschikte plaatsen overgeven en 's nachts het slapen van

niet-JOVP'ers verstoren). Ook zijn strakke richtlijnen uitgevaardigd
hij de reservering en betaling van een congresbezoek.
2.4. Prijzen en accomodatie
Dc prijzen die voor bijwoning voor het gehele congres werd gerekend
zijn mede door de inspanningen :Van de landpenningmeester niet noemenswaardig gestegen.
De accomodatie van de congressen mag goed worden genoemd. Voor een
redelijke geluidsinstallatie en een ordelijke zaalindeling is steeds
zorg gedragen.. Zoveel mogelijk is er naar gestreefd de hinder die de
uitdeling van stemmen, kamerindeling, en verkoop van propagandamate-

riaal opleverde voor het verloop van de vergadering, te voorkomen en
verhelpen.

lcD

Iphet. algemeen. adviseert de VVO congresbezoekers ruim voor aanvang van
een congres aanwezig te zijn, zodat bovengenoemde zaken vlot kunnen worden afgehandeld.
Het oude gebruik om na afloop van de zaterdagavond vergadering een
grandioos' feest te organiseren werd met medewerking van de plaatselijke
afdelingen in ere hersteld.
Tenslotte verdienen complimenten de medewerksters achter de schermen
voor een goed congresverioon Conny Culd.emont en Karin i3lauW.

MODELPEGLENENT VOOR AFDELINGEN EN DISTRICTE1'J
In juni'81 is door de Algemene Vergadering het nieuwe modelreglement voor de afdelingen en districten vastgesteld. De VVO heeft er bij
de afdelingen en districten op aan gedrongen zo spoedig mogelijk hun
reglementen aan dit model aan te: aen o : Voor afdelingen en districten
die geen (geldig en/Of goedgekeurd) realement hebben, geldt automatisch
het modeireglement.
Inmiddels heeft de VVO de eerste nieuwe reglementen kunnen goedkeuren.
B ij besluit van 6 september 1981 zullen goedkeuringen van afdelingsreglementen van voor 14 maart 1981 vervallen per 1 juli 1982.
De VVO hoopt binnen afzienbare tijd van alle afdelingen en districten
de reglementen in zijn bezit te hebben.
3.2. Afdelingsgeb±eden

•

De VVO heeft in september 1981 aan alle afdelingen voorstellen gedaan
m.b.t. hun afdelingsgebied. Net veel afdelingen is inmiddels overeenstemming bereikt, met een aantal afdelingen zal binnenkort overleg
plaatsvinden,
De VVO heeft een drietal randvoorwaarden aan een afdelingsgebied gesteld
1. het moet betreffen staatkundice gemeenten
2. het moeten zijn aaneep.rTesloten gebieden
3. geen overschrijding van de districtsgrens

WERKBEZOEKEN (V. V.0. mbudsman)

.

3.1. Ingesteld is een jaarlijks werkbezoek aan iedere provincie door de
lelijk vice-voorzitter organisatie in overleg en samenwerkiñ met het
betreffende lid, van de Vliegende Brigade. De VVO zain:het verband een
provinciale vergadering zijn werkbezoek afleggen.
Inmiddels zijn tal van provincies door de VVO bezocht, het ligt in de
bedoeling maan delijks een provincie te bezoeken.

3.2. Doe, lste1liroen
a. door d.irectè confrontatie ter plaatse knelpunten dp het gebied van
de orgaisatie te inventariseren en te signaleren.
b. door persoonlijk contact en overleg trachten sluitende oplossingen
aan te geven (ombudsfunctie VVO).

PROVINCIALE SANEJJWEPI< ING
4.1. Op iniatief van de VVO zijn thans in nagenoeg alle provincies
5inciale sthnenwerking''verbanden
opgestart. Net name moeten in dit
.'
verband worden genoemd de provincies Noord-Holland en Limburg waar
tot voor kort samenwerking zo goed als uitgesloten werd geacht. .........
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Verder is de VVO bemiddelend opgetreden in gevallen van (dreigende) toeof uittreding uit een provinciaal verband (bijvoorbeeld t.a.v, de afdeling Arnhem).
42 De voor- en nadelen
De VVO heeft in een korte notitie voor- en nadelen van provinciale samenwerking op een rijtje gezet
voordelen
samenwerking en ondersteuning van elkaars activiteiten
voorkomen uiteenvallen kleinere afdelingen en zwakke
regio' s
betere congresvoorbereiding en daardoor meer landelijke
invloed
gezamenlijk grootsere bijeenkomsten zijn te organiseren
financiële Voordelen door provinciale subsidie (zeer recent prov. Drente ruim f 2000..-)
oprichten provinciale politieke jongeren kontakten (PPJKs)
invloed, in district of samenwerkingsverband
nadelen.extra belasting voor bestuur (vergadertijd e.d.)
financiële nadelen (.o.m. districtsafdracht)
bereikbaarheid veraaderingen district (en de kosten daarvan)
(psychologisch) verlies aan zelfstandigheid en gevaar voor
inmenging van buitenaf.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het hoofdbestuur is in het algemeen vóór provinciale samenwerking, omdat
zo de sterkst mogelijke organisatiestructuur wordt gegarandeerd.

V.
5.1, Afdelings- en districtsmateriaal bij hoofdbestuur
Het is zeer verheugend te kunnen constateren dat een toenemend aantal
afdelingen en districten informatie over komende afdelingsactiviteiten,
jaaroverzichten, afdelingsbladen, bestuurssamenstellingen en mutaties
opstuurt naar de VVO en of het Algemeen Secretariaat (of zelfs het
voor dé provincie aangewezen hoofdbestuurslid). Dit is een prima zaak,,
want zo krijgt het hoofdbestuur inzicht in de stand van zaken en soorten
van, activiteiten van de afdelingen. Het bevordert verdere een verstevigd contact.
5.2. Afdelings- en districtsarchief bij hoofdbestuur
Het archief voor recent materiaal van afdelingen en districten is geheel
uitgezocht en herzien door de VVO. Binnenkort wordt het materiaal
weer geplaatst op het Algemeen secretariaat en is het weer voor iedereen toegankelijk.
Gebruik is geworden dat bijvoorbeeld afdelingsbladen, gericht aan de
Driemaster, na gebruik door de Driemaster belanden bij de VVO.
De VVO hoopt dat de afdelingen het HB (en de Driemaster) van uitgebreide informatie blijven voorzien.

PUBLICATIES
6.1, Publicaties In juni is de geheel herziene uitgaven van de organisatorische vraagbaak verschenen. Belangrijke inhoüd
handleiding oprichten, in stand houden en uitbouwen van een (nieuwe)
afdeling
financieel en organisatorisch draaiboek JOVD
-

-

(ii)
-

-

-

-

speciale afdelinesactiviteiten
korte beschrijving over coneressen, algemeen secretariaat, introdagen, cursussen eh landelijke commissies
vergaderwetenswaardigheden
voorbeelden van een taakverdeling afdéÏingsbestuur, convocaat
H.
afdelingsbijeenkomst

6.2Nieuwe
bundel: "Organisatie '82-84":
---------------------------------

:
Ter vervanging van de huidige organisatorische vraagbaak heeft de VVO
een plan uitccewerbt voor de verschijning van een tweejaarlijkse losbladige bundel in september 1982 (genaamd 'Organisatie 1 82- 1 8411 ) met
daarin de presentatie van een nieuw plan 5000
In ieder geval zullen tot de inhoud behoren:
handleiding voor de ledenadministratie en het gebruik van mutatieformulieren
sternprocedures op landelijke bijeenkomsten
een kort overzicht van het internationale werk en de relaties van
de JOVD
een overzicht van de werkwijze van, landelijke commissies
praktische tips bij het opstellen van een afdelings- of districtsreglement
actu:al.iserino van de huidige inhoud
overzicht leden Vliegende Brigade, leden hoofdbestuur, Driemasterredactie en leden landelijke commissies
j
handleiding tot bet opzetten van een afdelings'blad'
-

-

-

-

-

-

.

.

.

-

..

,.

-

6.3. Mededelingen
over Organisatie in Driemaster en HR-info:
----------------------------------------------De VVO heeft regelmatig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bekendheid te geven aan 'organisatorische kwesties'. Te, denken valt hierbijaan. de herhaalde oproepen om VB-leden te ondersteunen en te voorzien van
informatie
de publicatie van de portefeuilleverdeling van het HB
mededelingen over congressen, bijeenkomsten en spreekbeurten over
de Organisatie
-

.

-

-

6.4.
ir.H.A. Schuringa:
----------------------Niet onvermeld mag blijven de publicatie van de brief van de VVO in
H
het boek van ir.H.A.Schirinaa(uitgeverij van Gennep).

VII. SPREEKBEURTEN OVER' DE ORGANISATIE

.

De VVO heeft ettelijk malen spreekbeurten gehouden over de JOVD in het
algemeen en de organisatie in het bijzonder. Zowel tijdens introdagen,
als tijdens oprichtings- en reactiveringsvergaderingen, tijdens werkbezoeken en informatieve borrels De VVO heeft voor belangstellende kaderleden een handleiding geschreven voor spreekbeurten over de organisatie
van de JOVD

VIII NE AFDELINGEN, REACTIVERIGBEHANDELINGEN, WITTEVLEKKENPLAN etc.
In de eerste plaats heeft de VV() criteria opgesteld voor de levensvatbaarheid van afdelingen
1 politiek
aantal liberale kiezers
2
jongeren
aanwezigheid hoger onderwijs
aanwezigheid voortgezet onderwijs
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3. organisatorische basis:

kern met voldoende inwoners (groter dan
5000-10000)
aanwezigheid VVD of D'66 afdeling,
centrumfünctie voor regio

8.2.
~

Nieuwe afdelingenEr zijn het afgelopen verenigingsjaar weer talloze pogingen ondernomen
tot de oprichting van nieuwe afdelingen. De VVO heeft dit naar Vermogen
gestimuleerd. Inmiddels werden opchinqsvergaderingen georganiseerd
voor de afdelingen Hardenberg, Zoetermeer, Langstraat en Oostwolde.
Pogingen tot oprichting zijn of worden nog steeds ondernomen in de
plaatsen: IJsselstein, Heesch, Rosmalen, Uden, Nieuwegein, Hillegom,
Duiven, Nunspeet, Egmond aan Zee en VCnray.
In de volgende plaatsen is van rea ctivering sprake geweest:
Hoorn, Soest, Zeist, Harlingen-Franeker, Zuid Zuid Limburg, Drachten,
en Barneveld

8.3. Witte Vlekkenplan:
De WO heeft in het afgelopen verenigingsjaar een witte vlekkenplan

uitgewerkt waarmee in gebieden

-

waar een JOVD-afdeling zeer levens-

vatbaar zou moeten zijn, maar een JOVD-afdeling nog niet bestaat
JOVD-afdelingen kunnen worden opgericht. De VVO heeft hiertoe faciliteiten ter beschikking gesteld. De eerste aandacht heeft zich gericht
op de gebieden: Alphen aan de Rijn, Ede-Wageningen, Geleen-Sittard,
Haarlemmermeer, Helmond, Oss, Rheden-Veenendaal en Roermond.
-

8.4. Opgeheven afdelingen:
De VVO heeft tot zijn spijt moeten opheffen de afdelingen: Haren,

Meerssen, Cadier en Keer, Noord-Oost Polder, Steenwijk en Ede.
IX. LEDENWERVING: DE AANDACHTSPUNTEN IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
a. studentengemeenschap

b. afdelings- en districtsbladen (redactiedag)
c. nieuwe opzet folderbeleid, stickers e.d.
9.1, Bewerking studentengemeenschappen:
Zonder de werkende jongeren te willen veronachtzamen heeft de VVO als
speerpunt voor de ledenwerving o.m. willen gebruiken de introductieperioden bij HBO, HEAO, TH, Universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Tijdens zon introductieperiode kun je makkelijk een groot
publiek bestrijken waaronder zich nogal wat potentiële leden bevinden.
De VVO heeft de afdelingen gestimuleerd zich actief op te stellen
tijdens de introdutieperioden en heeft hiertoe ook enige faciliteiten

ter beschikking gesteld. Thans zijn jaarlijks twee bijeenkomsten gepland in juni (ter voorbereiding) en oktober (als evaluatie) om de
acties te coördineren en ervaringen uit te willen. Het hoofdbestuur
zal speciaal propagandamateriaal ter beschikking stellen.
9.2. Afdelings- en districtsbladen (redactiedag):
Een ander middel om leden te werven (en ze te behouden) is het uitgeven
van een blad. Dc VVO heeft langs allerlei wegen getracht het uitgeven
van een blad te propageren en ondersteunen.
Zo werd een lijst met redactiesecretariaten van afdelingsbladen gepu-.
bliceerd in de HB-infoen werden allerlei faciliteiten ter beschikking.
gesteld. Verder werd o.l.v. de VVO met medewerking van de Driemaster
redactie een redactieg georganiseerd. Deze dag mocht zeer succesvol
worden genoemd.
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93. Nieuwe opzet folderbeleid, stickers e.d.:
Afronding nadert van een geheel nieuwe opzet van het landelijke
folder (en stickers) beleid, dit als onderdeel van het propagandabeleid.
Drie belangrijkste uitgangspunten:
1. meer aandacht voor wensen van afdelingen
2 professionele aanpak met adviezen van deskundigen
3. lagere kosten door aanschaf grote aantallen tegelijk en prijsvergelijking

=

VORMING
Activiteiten7
februari: cursus vergader- en discussietechniek i.s.m. de
afdeling Utrecht
28 en 29 februari: CoBuPo-weekend te Oosterhesselen
11 en 12 april
introductieweekend Noord te Sneek
19
september:gemeenteraadsdag te Amsterdam
16,17,18 oktober: kaderweekend district Noord voor nieuwe leden te
Oosterhésseleri
30 en 31 oktober kaderweekend van de emancipatiecommissie
7
november: introductiedag Zuid Nederland te Vught
Materiaal:
kernfolder justitie
aanvullend materiaal op de vraagbaak gemeentepolitiek
-

-

Opmerkingen:
Er- zijn-nogal wat 1 vormingsactiviteiten in 1981 niet doorgegaan wegens
gebrek aan belangstelling.
Dit heeft ertoe geleid dat voor een ietwat andere aanpak is gekozen.
De introductieweekends zijn afgeschaft en daarvoor in de plaats zijn
eendaagse cursussen gekomen. De eerste eendaagse cursus is georganiseerd in Zuid Nederland en mag, gezien het aantal deelnemers en de
reacties van de deelnemers, een succes genoemd worden.
Verder zal het organiseren van een kaderweekend in het vervolg gekoppeld worden aan- het- onderwerp -van het congres om deelname aan de cursussen te stimuleren en om meer kennis te laten opdoen, zodat een betere
voorbereiding en afhandeling op het congres- zelf mogelijk is.
Nevenactiviteiten:
Onze vormingsmedewerkster Karin Blaauw zat namens de JOVD in de VVDcommissie die het organiseren van jongerencursussen in de diverse kaniercentrales moest stimuleren. In verscheidene Kamercentrales (bijv.
Gelderland en Utrecht) zijn dergelijke cursussen georganiseerd en
hebben JOVD-ers aan deze cursussen deelgenomen.

COMMISSIE VAN BEROEP

-

Na de jaarlijkse algemene vergadering op 14 en 15 maart 1981 is de commissie van beroep als volgt samengesteld:
Leden:
Ed Nijpels
(1982, nietherkiesbaar), voorzitter
Ruud Jager
(1983, niet herkiesbaar), secretaris
Klaas Roze
(1984, niet herkiesbaar)
- -

-

--

-

-

--

-

-

- -
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Plaatsvervangers .
Johan Remkes
(1982, herkiesbaar)
Ariëtta Blok
(1983, herkiesbaar)
Frank de Grave
(1984, herkiesbaar)
Achter de naam is tussen haakjes aangegeven in welk jaar betrokkene aftreedt en of hij/zij dan al of niet herkiesbaar is, zulks uitsluitend
voorzover dat uit het huishoudelijk reglement (artikel 41) voortvloeit.
Voorzitter en secretaris zijn door de commissie zelf uit haar midden
benoemd op grond van artikel d1,6 van het huishoudelijk reglement.
Werkzaamheden:
De commissie van beroep kreeg het afgelopen jaar de volgende beroepszaken-te behandelen:
van Venrooil/HE, inzake beschikking HB, inhoudende ontslag als
lid van de Vliegende Bricade.
Uitspraak: Mej. van Venrooij is i/h gelijk oesteld.
Afd. Naarden/Bussum/HB: inzake afdracht zelfinnende afdeling.
Uit
opgelost middels een schikking.
Afd._Leiden /HP inzake uitstel van betaling afdracht.
Uitspraak: HB is in het gelijk gesteld.

E.P. Vlaanderen_(Baarn)/HB: inzake geldigheid L.V. dd. 17.10.1980
Uitspraak: tussentijde beschikking.

REGLEMENTENADVI ES COMMISSIE
Het afgelopen jaar is door het hoofdbestuur een reglementenadviescornmissic ingesteld, waarin zitting hebben:
Mr. C. Tammens
Mr. R.A,E de Haze Winkelman
M. Swart
-

-

-

.

Als extra adviseur treedt de heer- R. Jager op.
KASCOMMISSIE
Hierin zijn op het jaarconqres in maart benoemd:
Leden:
Plaatsvervangers:
Chris Huisbus
Jan van. Gilse
Titia Siertsema
Meint Waterlader
Klaas Rooze
Henk van Kalkeren
-

-.

NOTULEN COMMISSIE
Hierin hebben sinds 14 en 15 rnaarU81 zitting:
Leden :-::
plaatsvervangers:
Guy Kerpen
Rob Posthumus
Wim Stapel
Rob v.d. Pas
Joost van Gilse (tot juni)
Reinier Groos
Rob v.d. . Pas (vanaf juni)
-

-

-

-.
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JAARVERSLAG INTERNATI ONAAL 1981
Inleiding
Het Internationaal beleId van de JOVD in 1981 moet voor een belangrijk
deel gezien worden binnen het kader van de Nota November 1980, welke
de huidige in ternationaal secretaris bij zijn aantreden publiceerde, en
Helaas moet geconcludeerd worden, dat dit sinds
ter discussie sté1de
die tijd de enige beleidsnota was, door een hoofdbestuurslid uitgebracht
om zijn of haar beleidsintenties duidelijk te maken. Anderzijds is de
noodzaak voor dergelijke beleidsstukken verminderd door de striktere
eisen door CRM gesteld aan de planning (werkpiannensysternatiek) vereist voor het gehele hoofdbestuur, op alle beleidsterreinen.
Contact met de vereniging
--------------------------

.

..

Het contact met de vereniging vanuit het internationale beleidsdeel
van het hoofdbestuur is in belangrijke mate verbeterd. Driemaster
heeft een speciale pagina 'internationaal' die in vrijwel ieder nummer
gevuld was door commissieleden en internationaal secretaris. Ook via
Driemasterts 'Prikbord' konden mededelingen nu Ieder lid bereiken.
De nieuwe opzet van Driemaster paste dan ook als een handschoen op de
doelstelling van het internationaal beleid het gordijn tussen kader
en basis te openen. Ook via HE-info werd (meer technische) informatie
naar afdelingen en commissievoorzitters (die alien HE-info ontvangen)
toegebracht. Hierdoor kon tijdiger clan in het verleden aandacht worden
gevraagd voor b.v. het IFLRY-summercamp, de amendering van het IFLRYmanifesto en de kandidaatstelling voor het VN-PJK-project. In het
laatste geval bereikten de publicaties duidelijk hun doel, bij de eerste
twee zaken was de respons echter, ook van commissiezijde, miniem.
Duidelijk is, dat de persoonlijke benadering nimmer kan ontbreken bij
de (voorgeschetste) formele benadering.
De vereniging was in 1981 meer met internationaal beleid bezig dan
ooit. Net name de midden-oostenprohlcmatiek hield de gemoederen bezig.
In maa±t in Scheveningen de PLO-Israël-motie van het hb, in juni te
Berg en Dal een midden-oostenresolutie en in november (Nuland) de hbmotie Saoedisch Vredesplan
De oost-westcommissie kwam niet een motie over het NAVO-dubbelbesluit
in Scheveningen, het hb met een motie over El Salvador in Berg en
dal en novernb'érltè Nuland waren de internationale moties in feite
enige agendapunten' met een constructief en serieus verloop (westelijke
sahara, verdwijningen, persverklaring vredesdemonstratie Amsterdam en
eindstemming over de resolutie midden-oosten)
Het zomercongres had, zoals gezegd, een internationaal thema, en het
hoofdbestuur sprak de intentie uit dit voortgaan elk,: zomercongres het
geval te laten zijn.
Toch moet evaluerend gesteld wOrden, dat het contact met de vereniging
nog niet voor het volle pond resultaten heeft gehad, zoals men die
zich had kunnen wensen. Daarvoor is niet meer dan een basis gelegd in
1981.
COMMISSIES
Het jaar werd begonnen met vier commissiesOOST-WEST (voorzitter: ,Rehe van Splunteren, secretaris: Ajold Renes)
EUROPA (voorzitter: Hans O.liemans, secretaris Anke de Robij, later
Bertram Hofmann)
VERENIGDE NATIES/NOORD ZUID (voorzitters Geert Glimmerveen, later
Wilfried Derksen, secretaris Karel Verburg, later Luc Pruijn)
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losstaande onderwerpen/japan (voorzitter Piet-Heyn Goedhart,
secretaris Annemieke van Venrooij)
-

Daarbij kwam later nog de commissie midden-oosten (waarvanuiteindelijk
Piet-4-eyn Goedhart, -R'èné van Splunteren, Bruno Bruins en Jules Maaten
de resolutie op het congres verddigden) onder voorzitterschap van de
internationaal secretaris. De verenigde naties/noord zuidcommissie begon al in 1981 met de voorbereiding van de resolutie voor het zomercongres 1982.
Op het zbmercorxgres werden de volgende nota's aan de vereniging aangeboden
VN & Bevrijdingsbewegingen
Europese Jeugdwerkloosheid
Toetreden van nieuwe lidstaten tot de EG
-

-

-

Een nota Economische Relatie met het oostblok werd nog niet geheel afgerond door-de oost-westcommissie. De Japan-commissie organiseerde op
12 oktober een Japan Export :Day in het World Trade Centre te Rotterdam,
waarbij een eerste (verkennende) notitie werd gepubliceerd. 1982 zal een
uitgebreidere Japan-nOt-a brengen.
De Commissie LiberaÏ.jme in de Buitenlandse Politiek is in 1981 van
start gegaan, maar kwrn nog niet tot resultaten. Van 27 februari tot
1 maart vond een JOVD-kaderweekend loost-west/ontwikkelingshulp' plaats,
dat ondanks een boycot door de oost-westcommissie een succes mocht
worden genoemd.
In het kader van de nieuwe CRM-eisen zijn de commissies al in 1981 op
grond van werkplannen gaan functioneren.
Een hoofdstuk apart vormde in de Beleidsnota November 1980 de Commissie
Buitenlandse Politiek, CoBuPo, De CoBuPo kwam in 1981 bijeen op de
volgende data
19 januari
23 februari
28 maart
29 april
21 mei
Na de zomer startten vice-voorzitter politiek en internationaal secretaris een experiment, de Trekpaardenconferentie, in plaats van: de voormalige CoBuPo en (binnenlandse) Sleutelcommissie, De Trekpaardenconferentie moest voortaan de beleidsinhoudelijke 'denk-tank '-functie krijgen,
die m.n. de CoBuPo verloren had. Hoewel de Trekpaardenconferentie uitstekend aan haar doelstellingen -beantwoordde, verminderde hët regelmatig contact tussen hoofdbestuur en internationaal kader soms. Ook
het niet meer verschijnen van Intérfo als kaderblad bleek een gemis,
dat slechts ten dele door uitgebreidere berichtgeving in H-B-info werd
ondervangen. Het nieuwe kaderblad moet in die leemte gaan voorzien.
Het contact op beleidsmatigniveau zal worden herstel door het vormen
van een sub-groep van de Treknaardenconferentie.
Dc samenwerking tussen internationaal secretaris en vice-voorzitter
politiek was gedurende het grootste deel van 1981 zeer goed. Trek-. paardenconferentie, werkplan bureaufunctie, werkpiannensystematiek,
internationale contacten en zo moer kwamen alle tot stand in samenwerking. Helaas eindigde een meer dan voortreffelijke samenwerking met
vvp Marco Swart in Nuland, waar de motie Vechtstreek hem tot aftreden 11
dwong. Maar ook met zijn opvolger ad interim lag een goede samenwerking in het verschiet op beleidsniveau. Wel moet in zijn algemeenheid
gesteld worden dat deveelheicl aan vvp-wisselingen in het hoofdbestuur
sinds november 1980 (januari trad Bart Lijdsman af, werd vervangen
door vvp-a.i. Sjoerd Swane tot maart, daarna Marco Swart als vvp,
werd in november vervangen door vvp-a. i. Eric Brinckmann), en de nog 1 11
-
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altijd zeer grOte hoeveelheid (buitengewone) algemene vergaderingen een
grote continuiteit en beleidsmatig aanpak ernstig bemoeilijkten.

CONTACTEN
Contacten met partijen en parlement waren in voldoende mate aanwezig,
hoewel een zekere uitbouw naar het parlement geen overbodige luxe zou
zijn. In de commissies buitenland en ontwikkelingssamenwerking van deVVD opereren (op persoonlijke titel) JOVD-ers, alsmede in de kring van
liberalen voor Europa in Nederland, de KLEN. Er vond een ontmoeting
plaats tussen de internationaal secretaris van de JOVD en die van D'66,
N. Wegter, en met het nieuwe lid van het VVD-dagelijks bestuur voor
internationale, contacten, T. van Bemmelen, werden goede contacten
onderhouden.
Parlementaire contacten waren er met name met de heren Blaauw, Bolkestein en Van Eekelen, Met het Europese theater verliepen de contacten
meestal via het ELD-secretariaat aan de Boulevard de l'Empereur in
Brussel.
De extraparlementaire contacten maakten eon explosieve groei door, met
de )nde.rziektes die er onvermijdelijk, aan verbonden zijn. In elk geval
is de JOVD nu 'on speaking terms' met het komité zuidelijk afrika, de
anti-apartheidsbeweging nederland, het polisarïocomité en het palestinacomité. Inhoudelijk verschil van mening hoeft, zo blijkt daaruit, lang
niet altijd het afbreken van contacten te betekenen. Met Amnesty International ontstonden m.n. contacten na de aanvaarding van de motie
'Verdwijningen' (over de campagne 'Verdwenen' maar niet vergeten van
Amnesty International) in Nuland.
Ondanks de moeilijkheden begin;1981., toen de naam van de JOVD tweemaal
ten onrechte prijkte onder een advertentie tegen de VS-interventie in
Ei Salvador (de advertentie gaf een mening weer die de JOVD niet ten
volle kon onderschrijven), kan gezegd worden, dat voor wat 1981 btrèft
hier de belangrijkste beleidsuitbreiding lag.
Ook met andere instanties bestond overleg, zoals de ambassades van
Israël en de Verenigde Staten, en het consulaat van Koeweit.
In Europese Beweging, J.E.B., JASON, Forum Internationaal (afdeling
Nederland zowel als internationaal) en andere bewegingen zijn JOVD-ers
actief.
Belangrijk resultaat van de extraparlementaire contacten was stellig
ook de deelname van de internationaal secretaris aan een delegatie van
mensen uit Nederlandse maatschappelijke en politieke grôeperingen naar
het midden-oosten (westbank, galilea, gaza-strook) 15-21 juni. Later
resulteerde dit in een uitnodiging (van o.m. het JOVD-HB) aan de burgemeester van Nahious, Bassam Shaka's, die helaas van de Isreëlische
autoriteiten geen uitreisvisum ontving.
.

,

NP IJ/PJK
Ook het NPIJ is in de loop van 19R1een steeds belangrijker in s trument
van hot internationaal beleid geworden. In alle werkgroepen participeercien JOVD-ers (Europees Jeugdbeleid, Werkgroep Internationale Organisaties, Werkgroep OostWest), en het jaar werd afgesloten met twee
JOVD-ers in hot bestuur '(Marco Swart en Robin Linschoton). Er vond
(via het NPIJ) een gesprek plaats met de British Youth Council, en
JOVD-ers maakten deel uit van. NPIJ-deegaties naar oost-europa (RobinLinschoten en Anne Lize van der Stoel )en naar het Europees jeugdforum.
+Linschoten naar Hongarije, Vander Stoel naar Polen.
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Nauw. verband met het NPIJ houdt de PJK-jongerenvertegenwoordiger bij de
algemene vergadering van de VN in New York. Voor het vertegenwoordigersschap werd in 1981 Jakob de Haan (PPR-jo) uitverkoren. JOVD-kandidaat
was Geert Glimmerveen
Voor R[è kandidatuur 1982 hadden zich al in 1981 vier (later drie) kandidaten aangemeld.
Een poging tot nader contact met de Jonge Socialisten liep stuk ophun
we1geing Met het CDA werden redelijke contacten onderhouden, o.m.

over een mogelijk Afghanistan-projekt

BEELIB
De goede contacten met het Liberaal Vlaams Studentenverbond (in 1980 en
1981 waren JOVD-ers uitgenodigd op hun congres, in 1981 was MichieL
Jacobs daar aanwezig) resulteerde op S oktober in een eerste bijeen-

komst van een Beneluxoverleg (benelib), waarbij JOVD, LVSV, LSVN en deafdelingen Nederland en België van het Forum International betrokken -'
zijn. De samenwerking leidde al tot de planning van twee Beneiihseminars in 1982. Van de JOVD-zijde werd Benelib opgezet door internationaal secretaris en vvp.

IFLRY/LYMEC

Activiteiten in IFLRY werden in 1 81 met vermeerderde kracht voortgezet.
Alle seminars werden bezocht. Uiteindelijk werd op het IFLRY-congres in
Lugano Jules Maaten, als eerste JOVD-er, in het IFLRY-bureau gekozen .
Van LYMEC-zijde (met de secretaris-generaal van LYMEC, de oud-internationaal secretaris der JOVD, Robin Linschoten, maar ook met andere
presidiumieden), werd in dit jaarweinig vernomen. Hoewel de pêrsoonlijke contacten tussen JOVD en LYMEC goed waren, was het activiteitenniveau van LYMEC laag.
In het uitvoerend comité (executive) van IFLRY en LYMEC werden de JOVD
en het JQVD-bb vertegenwoordigd door haar internationaal secretaris. Bij
de LYMEC-executive in Madrid werd hij vervangen door de vice-voorzitter
organisatie.
Activiteiten in l981
Bundesdeleqierten}\onferenz CDJD
7-8 maart, Leverkussen
Michiel Jacobs, Hans Veltkamp, Jules Maaten
Seminar 'Liberalism and Marxism' (IFLRY/LYMEC)
12-15 maart, iRerlijn
Hans Oliemans, Guido Hofbauar

'

Seminar 'The role of Trade Unions' + IFLRY-executive (IFLRY)
28-31 mei, Oslo
Jules Maaten
Summercamp 'New Ways and Methodes of Political Campaigning (IFLRY)
23 juli-2 augustus, Odelzhausen (Beleren)
Henk van Ginkel, Bertram Tofrrann, Marco Swart, Jules Maaten
Study Visit "middle East' (IFLRY)
' 21-31 augustus, Li ban on/Jordanie/Westbank
Jules Maaten
Seminar. 'New EC-Member States' + LYMEC-executive (LYMEC)
15-18 oktober, Madrid
Jan van Zanen, Robin Linschoten (voor LYMEC)

•
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minar 'Liberal ideology' + IFLRY-congres (IFLRY)
2P oktober-2november, Lugano
Marco Swart, Piet-Heyn Goedhart, Hans Veitkamp, Jules 1"iaaten
::minar 'Drugs' (IFLRY)
15-22 november, Straatsburg
Caroline Vonhoff; Paul Luijten (lezing)
mmit meeting "Disarmament' (IFLPY)
3-6 december, Gummersbach
Roelof Houwing. Jules Maaten (voor IFLRY)
-

,.aiiaast woonde de internationaal secretaris in zijn capaciteit van
I2LRY--bureumember de volgende bijeenkomsten bij:
m:-nar 'Racism' (ECE
European Coordination Bureau for international
non-governmental youth organisations) + ECE-congres
1-21 november, Gummersbach
m.o'! Consultive Meeting (AEYSC
All European Youth & Student Cooperation-)
30 november-3 december, Bern
eminar 'European Youth Policy' (IFLRY), overleg met Griekse politieke
jongerenorganisaties, + IFLRY-bureauvergadering
10-13 december, Athene
-

-

ihoud.elijk kwamen de internationale contacten het best tot hun recht
ij de amendering van het IFLRY-manifesto.
- eluerend kan gesteld worden, dat in belangrijke mate uitvoering is

geien aan de Nota November 1980. Maar zeker nog niet al het werk is
iaan, met name naar de vereniging toe. Daarvoor werd in 1981 een
sis gelegd.
parte waardering tenslotte verdienen de activiteiten van de afdeling
.recht, die een eigen Commissie Buitenland heeft, en het district
lderland en de afdeling Delfiand, die met afdelingen van de DJD en
SV jumelages hebben afgesloten, en de afdeling Riinmond, die zich
elvuldig op internationaal excursiepad beagaf en op landelijk niveau
ewerkte met het starten van een Zuidelijk-Afrika-projekt in het afgepen jaar.
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'(N.E. de def initieve V dt,u&H iiii(1 .i nog niet verstrekt!)
02 CRN-aktiviteitensuhsidle woptw oen later toegekend acres hoqer
uitgevallen
03 Contributie door sterk toegenomen ledental positief beinvloed
04 Subsidie VVD ontvangen f 10.000,--, conform de begroting, echter
de extra bijdrage over 180 dd ƒ 1.000,-- niet ontvangen.
• 08 Rente zowel do VVD-subsidie, de Ct(M-afrckening over 1936, als
de personeelsubsidie van noe.l i I e zaken z 1. n pas zeer laat in het:
jaar binnengelopen. D cuntr .ibut,leu zijn ook vrij laat Linnenge114„(l
0111 op depositorekeningen
komen Hierdoor wEirai.q moge .1 11j1,1ig„(len
nog niet. ontvangen)
aantrekkelijke rente te
10/17 Propagandamateriaal de ofiekton van een goed propagandabeleid
tekenen zich af, tevens verdiensten ontstaan door verkoopvan het
in eigen beheer gemaakte inaLerlani. Tenslotte is er een Vrij
strikt toezicht op de inning gehouden. Veel verkocht.
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11 Huisvesting de huur is conform de begroting geschiedt, echter
de servicekosten zijn door de sterk(er) gestegen.energiéprijze.n
ongunstig beinvloed. Ook hier nog geen definitieve afrekeninci
13 Kongressen helaas zijn er nog steeds mensen die niet (alles)
afrekenen, verder de begrote kostenlijn gevolgd
14 Hoofdbestuur groei van de vereniging, stijging treintarieven,
veel vergaderingen, en met name Jan en Roelof zijn erg veel' het
land in geweest
15 Driemaster door de stijging van het ledental zijn er per uitgave
meer Driemasters verzonden
•

•

16 Driemasterredactie was erg krap begroot en gezien.het vele werk
en daarmede gepaard gaande reiskosten wat overschreden
•

23 Reiskosten Verenigingsraad er zijn minder vergadcrinn geweest
dan begroot
26 Internationale organisaties werd altijd een jaar te laat beLaald,
dat is nu ingelopen. Over 1980 1 509,-- over 1981f 825,--. Dit
laatste bedrag is hoger dobrdat de contributie wordt geheven
naar rato van het ledental en de omvang van de begroting.
28 Diversen hieronder begrepen: goodwill geschenken, Des Indesgroep,
e.d.

