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VOORWOORD JAARVERSLAG

Dit is het jaarverslag van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Over 199
waarmee het hoofdbestuur verantwoording aflegt over het door haar in het voorgaande jaar
gevoerde beleid. Een jaarverslag kan helaas maar op summiere wijze verslag doen van
veelheid van activiteiten die in 1991 zijn ontplooid.
Zo komt de uitkomst van de grote interne vernieuwingsdiscussie, Operatie CJordjaan
genaamd, her en der verspreid in dit verslag voor: daar waar het direct vn invloed ic
geweest op een bepaald beleidsterrein. Wat men er niet aan kan zien is de ongelofelijke
hoeveelheid tijd en moeite die velen van de vereniging, zeker niet alleen het hoofdbestuur,
hierin hebben gestopt. Eén landelijke- en drie regionale voorbereidende bijeenkomsten zije
gehouden. De twee dagen van het maart-congres bleken zelfs niet voldoende om de
discussie af Ie ronden, waarna drie weken later een extra dag hiervoor is Uitgetrokken. En
op het juni-congres werden een aantal besluiten die nog een nadere (formele) invulling
behoefden nogmaals besproken.
Verder kan in dit verslag niet duidelijk genoeg worden hoeveel er in de circa 80 afdelingen en districten voor en binnen de JOVD word gedaan. Honderden mensen die veel,
soms dagelijks, tijd aan de JOVD besteden en zo de JO-%M in hun eigen dorp, stad of
streek laten bloeien. Je hoort dan niet voor niets wel eens zeggen dat gedurende zo'n heel
jaar bijna iedere dag wel ergens in Nederland een JOVD-activiteit plaats vindt.
Maar ook op politiek gebied is er meer gebeurd dan dit jaarverslag kan bevatten: naast de
vele moties zijn er ook maar liefst vijf resoluties aangenomen, waarvan de resoluties over
Oost-europa en over Etnisch Minderhedenbeleid wel heel erg actueel waren En ook deze
landelijke activiteiten werden in het hele land middels sprekers-, discussie- en amendeeravonden grondig voorbereid.
Al met al heeft de JOVD in 1991 haar bestaan meer dan voldoende kunnen legitimeren,
zonder hiermee te ontkennen dat het natuurlijk altijd beter kan. Laat dit bewustzijn ons
alien inspireren om met nog meer enthousiasme onze liberale doelstellingen, zowel binnen
als buiten de JOVD, na te streven en te promotent

Amsterdam,
mei 1992

Cor Schagen,
landelijk voorzitter

Jaarverslag JVI) -hoofdbestuur 1991

Rogier van der sande,
algemeen secretaris
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t HOOFDBESTUUR

Op I januari 1991 was de samenstelling van het hoofdbestuur als volgt:
landelijk voorzitter
algemeen secretaris
landelijk penningmeester
eerste vice-voorzitter belast met politiek
tweede vice-voorzitter belast nt Organisatie
internationaal secretaris
secretaris vorming & scholing
secretaris PR & voorlichting
secretaris Organisatie
politiek secretaris
politiek secretaris
politiek secretaris

Mark Rotte
Leo Custers
Jean-Paul Frisliert
Eduard van der Biezen
Cor Schagen
Ron Batten
Nicole Koetsier
Koen Petersen
Alex van Reeuwijk
Eddy Habben Jansen
Abby Russchen
Jan Kees Mattijn

Op 25 januari van bet jaar legde algemeen secretaris Leo Custers met onmiddellijke
ingang zijn functie neer. Het hoofdbestuur besloot op 29 januari Jean-Paul Frishert te
benoemen als waarnemend algemeen secretaris en hem in deze taak terzijde te laten staan
door Eddy Habben Jansen, politiek secretaris, en Rogier van der Sande, op dat moment de
kandidaat-algemeen secretaris. Naar aanleiding van hèt plotse vertrek van Leo Custers
werd op 2 maart, op verzoek van de afdelingsafgevaardigden van afdeling Twente en
afdeling Groningen, een buitengewone algemene vergadering gehouden. De alhier
ingediende motie van wantrouwen jegens het hoofdbestuur werd met ongeveer tweederde
meerderheid verworpen. Vervolgens werd op de algemene vergadering van 16 en 17 maart
te Lelystad Rogier van der Sande benoemd tot algemeen secretaris.
Op de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 22 en 23 juni te Lelystad verlieten
maar liefst vijf mensen het hoofdbestuur. Mark Rutte nam na bijna drie jaar afscheid als
landelijk voorzitter van de JOVD en werd in deze functie opgevolgd door Cor Schagen.
Landelijk penningmeester Jean-Paul Frisher-t werd opgevolgd door Dirk Jan Wierenga,
politiek secretaris Abby Russchen door Hans-Peter Lassehe en secretaris Organisatie Alex
van Reeuwijk door Luc Spin. Aangezien Koen Petersen kndidaat stond voor de post van
tweede vice-voorzitter belast met Organisatie, werd op de post van secretaris PP. &
voorlichting Marco Frijlink benoemd. Voor de post van VVO had zich in de persoon van
Frank van Dalen een tegenkandidaat gemeld. Na enkele weken campagne te hebben
gevoerd in het hele land volgde op het congres de stemming: Frank van Dalen kreeg 109
stemmen Koen Petersen kreeg er 83
Ook op de najaarsvergadering, 16 en 17 november te Lelystad, traden er weer de nodige
wisselingen in het hoofdbestuur op. De kleurrijke eerste vi e-voorzitter belast met politiek,
Eduard van der Biezen, verliet het hoofdbestuur en werd in deze functie opgevolgd door
Eddy Habben Jansen. Op de aldus vrijgekomen post van politick secretaris werd Marco
Frijlink benoemd, wiens functie als secretaris PR & voorlichting werd overgenomen door
Frederik van der Dussen. Ook internationaal secretaris Ron Batten verliet het hoofdbestuur
en als zijn opvolger werd Michael van Turnhout benoemd.
Jaarverslag JOVD hoofdbestuur 1991
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Op 31 december 1991 was het hoofdbestuur derhalve als volgt samengesteld:
Landelijk voorzitter
algemeen secretaris
landelijk penningmeester
eerste vice-voorzitter belast met politiek
tweede vice-voorzitter belast met Organisatie
internationaal secretaris
secretaris vorming & scholing
secretaris PR & voorlichting
secretaris organisatie
politiek secretaris
politiek secretaris
politiek secretaris

:
:
:

:
:
:
:
:
:

Cor Schagen
Rogier van der Sande
Dirk Jan Wierenga
Eddy Habben Jansen
Frank van Dalen
Michael van Turnhout
Nicole Koetsier
Frederik van der Dussen
Luc Spin
Jan Kees Martijn
Hans-Peter Lassche
Marco Frijlink

In 1991 kwam het hoofdbestuur 19 maal,in vergadering bijeen, en wel op de volgende
data en plaatsen:
20 januari
te
te
29 januari
te
10 februari
te
17 februari
te
2 maart
te
7 maart
te
29130 maart
11 april
1 . te
te
28 april
te
26 mei
te
18 juni
1te
1 juli
31 augustus/1 september
te
29 september
tel
20 oktober
te
13 november
te
16 november
te
17 november
te
8 december
te

Amsterdam
Tilburg
Utrecht
Amsterdam
Zwolle
Amsterdam
Hattem
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Hattem
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Lelystad
Lelystad
Amsterdam

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de landelijk voorzitter, algemeen secretaris, landelijk
penningmeester, eerste vice-voorzitter en tweede vice-voorzitter kwam in 1991 drie maal
bijeen, en wel op de volgende data en plaatsen:
te
Amsterdam
5 februari
te
Lelystad
17 maart
te
msterdam
29 juli
Verder was er op 30 december nogeen telefonisch gevoerde vergadering van het dagelijks
bestaur.
Jaarverslag JOVD
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Dc politieke hock van het hoofdbestuur (VVP, politiek secretarissen, internationud
secretaris en voorlichter, politbureau genaamd, en de organisatorische hock van het
hoofdbestuur ('IVO, secretaris organisatie, secretaris V&S en voorlichter), orgi-bureu
genaamd, kwamen in 1991 regelmatig bijeen. De vergaderingen hebben het uitwisselen
van ideeen tot doel, dan wei: het bealisen over kleine uitvoerings-technische zaken: het
hoofdbestuur beschouwde de bureauvergaderingen dan ook als voorbereidende hoofdbestuursvergaderingen die diehen ter ontlasting, en zeker niet ter vervanging van de reguliere
hoofdbestuursvergaderïPg;
De hoofdbes uta-auditor van Driemaster in 1991 was tot en met 16 november Eduard van
der Biezen, nadien was het Frederik van der Dassen. Dc auditor is belast met de zorg voor
overleg en uitwisSeiingvan informatie tussen hoofdbestuur en hoofdredacteur en het
toezicht namens het hoofdbestuur op de werkzaamheden van de redactie. De auditor heeft
in 1991 éénmaal een vergadering voor overleg tussen hoofdbestuur en hoofdredacteur
bijeen geroepen, en wel op 27 december.
De auditor heeft in 1991 de voorzitter van de redactierand éénmaal (medio juli) om een
tussenuitspraak verzocht, handelend over de (on)mogelijk om zijn functie van auditor naar
behoren uit • te kunnen voeren.

Jaarverslag JOVD
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2.

ALGEMEEN SECRETARIAAT

21

Personele bezetting

In 1991 heeft de JOVD twee veste werkneemsters in dienst gehad. Hanna van ThjdBertelkamp is sinds 1987 in .diemt van de JOVD; zij werkte 27 uur per week. Sedert t
januari 1991 is Fatima Boukhrouf in dienst van de JOVD; zij werkte 20 uur per week.
Een gedeelte van het afgelopen jaar heeft de JOY!) wederom gebruik gemaakt van de
diensten van bureau Maatwerk, de uitvoerende instantie van de Tijdelijke Voorziening
Gemeentelijke leugdwerkgelegenhelds initiatieven (TV GJW): tussen 11 maart en 4
september is Monique Refos voor 19 uur hij dle JOVD werkzaam geweest.
Ook is, wegens ziekte van één of beide werkneemsters gedurende drukke periodes met
name voor, het juni-congres, een gedeelte van het werk gedaan door vrijwilligers vanuit de

-

JOVD zelf.

2.2 Werkzaamheden
Veel activiteiten verliepen ook in 1990 via bet algemeen secretariaat, nog steeds gevestigd
op Prins Headrlkkade 104 te Amsterdam Een globaal overzicht van de taken en werk-

zaamheden die zijn uitgevoerd volgt hieronder:
-

-

het bijhouden van het register van leden, landelijke begunstigers en relaties;
beheer van het archief van de vereniging;
het voorbereiden van de vergaderingen van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur,
de adviesraad (tot juni 1991) en de algemene vergadering, alsmede de verslaglegging hiervan;
het behandelen van de correspondentie;
het uitwerken en vervolgens uitbrengen van nota's en notities van projectgroepen,

commissies en het hoofdbestuur;
-

-

-

het fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging en externe instanties;
bet verzenden van informatie (-pakketten) aan nieuwe leden en belangstellenden
van de JOVD;
het uitgeven van het informatiebulletin van het hoofdbestuur; H13-info;
het verzorgen, sinds juni 1991 van de publicatie in Driemaster van notulen van de
algemene vergadering, aangenomen resoluties en moties en hootbestuursbesluiten;
het uitgeven van congresboeken;
ondersteunende diensten verlenen voor congressen en andere activiteiten;
het beheren en verkopen van propaganda- en informatiemateriaal;
het stencilen van afdelings- en districtsbladen, sinds 1990 als serviceverlening naar
de vereniging

Jaarverslag JOYD hoofdbestuur 1991
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2.3

HB-info

Het informatie- en mededelingenbulletin van het hoofdbestuur, HB-info, verscheen in 1991
acht maal. Naast de vele informatie in de HB-info zelf, werd er ook zes maal een bijlage
meegestuurd:
nummer:

datum:

bijlage:

I
2
3
4

I februari
28 februari
3 april
2mei
1(1 juni
27 augustus
16 oktober
31 oktober

adressenvraagbaak en Memo (informatie van M50)
congresboek voorjaars-congres
Memo (informatie van M5O

5

6
7
8

-

congresboek zomer-congres
adressenvraagbaak
congresboek naiaars-congres

Aangezien als uitvloeisel van de discussie Gordiasa besloten is dat een gedeelte van de
informatie die gewoonlijk in HB-info verscheen voortaan in de Driemaster gepubliceerd
moet worden (notulen van de algemene vergadering, aangenomen resoluties en moties,
hoofdbestuurshesluiten, etc.) is de rol van de BB-info ietwat veranderd. Het bevat
sindsdien wat meer achtergrondinformatie en bestuurlijkd evaluaties en verslagen tevens-isgepoogd de verschijning van de HB-info te laten samenvallen met de verzenddata van de
voorlopige en definitieve agenda van de algemene vergaderingen. Zo werd in EB-info
nummer 7 de definitieve agenda voor de najaarsvergadering geplaatst.

Jaarverslag JOVD
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3.1

Adviesraad

10 1991 vergaderde de adviesraad nog édnrnaal, en wel op 7 maart te Amsterdam. De

begin 1991 gevoerde Gordianu discussie leidde tot een voorstel om de Adviesraad af te
schaffen; dit kreeg zijn beslag op de jaarlijkse algemene vergadering te juni.
Dc Adviesraad bestond uit:
de leden van het hoofdbestuur;
de voorzitters van de districten;
-

-

een tweede vertegenwoordiger uit ieder district (conform het vroegere artikel 49.2 sub b
Huishoudelijk Reglement); en
buitengewone leden.

Vanaf 1 januari 1991 tot 22 juni 1991 waren buitengewoon lid van de adviesraad:
(1991, herbenoembaar)
Guy Kerpen
(1991, herbenoembaar
Leo Pieter Stoel
(1991, herhenocmbaat)
Jeroen Princen
(1991, herbenoembaar)
Bernard Wsstiaix
(1992, herbenoembaar)
Annette Nijs
(1992 herbenoembaar)
Jan van der Laag

Op 22 juni 1991 werden (pro flirma, namelijk tot de statutenwijziging de notaris zou
passeren) naast Annette Nijs en Jan van der Laag benoemd als buitengewoon lid van de
Adviesraad:
Leo Pieter Stoel en Bernard Wastiaux,
De met de Adviesraad samenhangende deelraden, waarvan er een drietal waren (op
politick-, organisatorisch- en V&S-gebied), vonden na de statutenwijziging van juni
voortgang in de statutair en reglementair vastgelegde Raden van Advies. De Raden van
Advies worden bijeengeroepen door respectievelijk de VVP, de VVO en de secretaris
V&S van het hoofdbestuur en adviseren hen op hun beleidsterreinen,
3.2

Commissievan Beroep

Vanaf 1 januari 1991 tot 22 juni 1991 waren leden en plaatsvervangende leden van de
Eerste kamer van de Commissie van Beroep:
(1991, herbenoembaar)
Eric Balemans
leden:
(1992, herbenoembaar)
Jan van Gilse
(1993, herbenoembaar)
Annette Nijs
(1991, herbenoembaar)
Max Visser
ply, leden:
(1992, niet herbenoembaar)
Eli Leenaars
(1993, niet herhenoembaar)
Jan van Zanen

Jaarverslag JOVD hoofdbestuur 1991
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Vanaf 22 juni 1991 tot en met 31 december 1991 waren leden en plaatsvervangende leden
van de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep:
leden:
(1992, herbenoembaar)
Jan van Gilse
(1993, herbenoembaar)
Annette Nijs
(1994, niet herbenoembaar)
Eric Batemans
ply, leden:
(1992, niet herbenoembaar)
Eli Leenaars
(1993, niet herbenoembaar)
Jan van Zanen
Max Visser
(1994, niet herbenoembaar
Vanaf 1 januari 1991 tot 22 juni 1991 waren leden en plaatsvervangende leden van de
Tweede Kamervan de Commissie van Beroep; ,

(1991, niet herbenoembaar)
Jan van Zanen
(1992, herbenoembaar).
Guy Kerpen
(1993, niet herbenoembaar)
Jan van der Laag
(1991, niet herbenoembaar)
ply, leden:
Joost van Gilse
Wim Hoving
(1992, niet herbenoembaar)
(1993, herbenoembaar)
Annette Nijs
Vanaf 22 juni 1991 tot en met 31 januari. 1991 waren leden en plaatsvervangende leden
van de Tweede kamer van de commissie van Beroep;
leden:
(1992, herbenoembaar)
Guy kerpen
(1993, niet herbenoembaar)
Jan van der Laag
(1994.hethenoembaar)
Max Visser
ply, leden:
(1992, niet herbenoembaar)
Wim Hoving
(1993, herbenoembaar)
Annette Nijs
Bernard Wastiaux (1994, herbenoembaar)
leden:

.

In 1991 werd er uitspraak gedaan in twee zaken die al in 1990 waren aangespannen; één
bij de Eerste Kamer en één bij de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep:
1. (EKCVB): F. Airkerma en R. Niemeyer werden in hun beroep tegen het hoofdbestuur
grotendeels in het gelijk gesteld, waardoor zij werden hersteld in het lidmaatschap van de
JOVD en hun respectievelijke afdelingen.
2. (TKCVB).: Het beroep van de E. Gerrits, namens afdeling 's Gravenhage, tegen de
besluiten van de districtsvergadering van Zuid-Holland werden ongegrond verklaard.
Verder dienden er in het beroepsjaar 1991.nog vier beroepszaken, twee bij de Eerste
Kamer en twee bil de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep:
1. (EKCVB): Het districtsbestuur van Zuid-Holland ging in beroep tegen het besluit van
het hoofdbestuur om een te laat door het hoofdbestuur ontvangen declaratie niet uit te
betalen, en werden door de Eerste Kamer in het gelijk gesteld.
2. (TKCVB): I. Mosterdman ging in beroep tegen de afdelingsvergadering van Twente. Hij
werd grotendeels in het gelijk gesteld, maar toch oordeelde de Tweede Kamer . dat het
materieel door hem bestreden besluit in stand kon blijven,
3/4 (EKCVB/TKCVB): Het afdelingsbestuur van. 't Gooi ging, zowel bij .de. Eerste-. Kamer
als bij de Tweede Kamer in beroep tegen het besluit van het hoofdbestuur om goedkeuring
te onthouden aan de afdelingsstatuten van 't Gooi. In dit -,gecompliceçrde beroep kon door
geen van beide Kamers in het jaar. 1991 nog. een uitspraak worden gedaan.

Jaarverslag JOVD hoofdbestuur 1.991
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3.3

Redactieraad

Vanaf 1 januari 1991 tot 22 juni 1991 waren leden en plaatsvervangende leden van de

Redactierand:
leden:
Hans Deden
Julius Remarque
Jan van Zanen
ply. laden:
Ernst van Spiunter
Jan van der Laag
Bas Bakker
Vanaf 22 juni 1991 tot en met 31
van de Redactieraad;
leden;
Julius Remarque
Jan van Zanen
Ernst van Splu neer
ply, leden:
Jan van der Laag
Bas Bakker
Mark Aalders

(1991, herbenoembaar)
(1992, niet herbenoembaar)

(1993, herbenoembaar)
(1991, herbenoembaar)
(1992, herbenoembaar)
(1993, herbenoembaar)
december 1991 waren laden en plaatsvervangende leden
(1992, niet herbenoembaar)
(1993, herbenoembaar)
(1994, herbenoembaar)
(1992, herbenoembaar
(1993, herbenoembaar)
(1994, herbenoembaar)

Met betrekking tot het al in 1990 ingestelde beroep van W. Römelingh tegen zijn ontslag
nit de driemaster-redactie verklaarde de Redactieraad het bestreden besluit nietig, maar
werd om proces-technische reden het bestreden besluit voor gedekt verklaard.
Verder heeft de auditor van het hoofdbestuur, E.A.H. van der Biezen, de voorzitter van de
Redactieraad om een tussenuitspraak verzocht aangaande zijn geschil met de hoofdredacteur van Driemaster. De auditor werd slechts op één van de twee grieven in het gelijk
gesteld. Gezien de bevredigende oplossing van dit geschil hebben zowel de auditor als de
hoonlrethcteur afgezien van een verdere procedure.
3.4 Kascommissie
Vanaf 1 januari 1991 tot 22 juni 1991 waren leden en plaatsvervangende leden van de
kascommissie;
leden:
Ernst Visser en Marco Frikkee
ply, leden; Jan van der Laag, Luc Spin en Ferry van Dijk
De twee leden en plaatsvervangend lid Luc Spin onderzochten de stukken betreffende het
geldelijk beheer in het boekjaar 1990.
-

Vanaf 22 juni 1991 tot en met 31 december 1991 waren leden en plaatsvervangende leden

van de kascommissie:
leden:
Ernst Visser, Marco Frikkee en Ferry van Dijk
ply, leden:
Joost Otterloo, Jan van der Laag enJean-Paui Frishert
Deze leden hebben het financieel tussenverslag over de periode 1 januari 1991 tot en met
31 mei 1991 onderzocht, en zullen ook de stukken betreffende het geldelijk beheer in het
boekjaar 1991 onderzoeken.
Jaarverslag JOVD hoofdbestuur 1991
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Algemeen

a) Congressen:
In 1991 Vonden traditiegetroui drie congressen plaats. De behandeling van twee resoluties
per congres, zoals ook in 1990 gebeurde, werd op de congressen in maart en november
voortgezet. Ook werd de in 1990 geintroduceerde filosofische werkgroep geprolongeerd.
16 en 17 maart te Lelystad
de congresonderwerpen waren Milieu en Onderwijs. In de filosofische werkgroep werd
gediscussieerd naar aanleiding van de artikelreeks "Eenpartijstaat Nederland', die in 1990
in NRC-Handelsblad verscheen, Prof. J.W. Oerlemans, die destijds de aanzet voor de reeks
gaf, ging in debat met opponent ER: Adkrsmit.
'a Avonds werd het congres toegesproken door H.F. Dijkstal, vine-voorzitter van de VVDTweede Kamerfractie.
22 en 23 jun; te Lelystad

Slechts één resolutie stond op het congres centraal. Het onderwerp was Oost-Europa. Met
vooruitziende blik werden alle stellingen over de Sovjet-Unie en zijn president weggestemd.
De filosofische werkgroep, voorbereid door de Denktank, had als thema Mensbeelden. J.F.
Glastra van Loon, Eerste Kamerlid en tevens voorzitter van het Humanistisch Verbond en
drs. A. Klink, medewerker van het wetenschappelijk bureau van het CDA, traden op als
inleiders.
's Avonds trad D66-kamerlid Ybeina op als congresspreker. Hij kreeg op verzoek de
gelegenheid Dijkstal van repliek te dienen, wiens opmerkingen over D66 hij in maart
slechts vanuit de zaal mocht aanhoren.
16 en 17 november te Lelystad
Het derde en laatste bezoek aan Lelystad stond in het teken van Jongerenbeleid en Etnisch
Minderhedenbeleid. Dit laatste onderwerp kon, met name gezien het naar aanleiding van
de opmerkingen van Bolkestein opgelaaide minderhedendebat, op. ruime belangstelling
rekenen. Een tegenresolutie werd uiteindelijk ingetrokken. In de resolutie Jongerenbeleid
werd onder meer een opzienbarende uitspraak gedaan over de subsidiëring van jongerenorganisaties.
De door het district Utrecht georganiseerde filosofische werkgroep boog zich over het
onderwerp "Kerk en Staat', Oud Humanistisch Verbond-voorzitter Prof. R. Tielman nam
deel aan de discussie.
De initiator van het nationale minderhedendebat, VVD-frrvoorzitter F. Bolkestein, trad
op als avondspreker.
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b) M50:
1. Na bijna drie jaar keerde de JOVD terug in het bestuur van M50. Op 7 februari werd
Constantijn Dolmans gekozen als algemeen bestuurslid, onder meer belast met de lopende
projecten van M50,
2. Tot oktober was de JOVD in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door Joost
Otterloo en Eduard A.H. van der Biezen. Hun ml werd overgenomen door Eddy Habben
Jansen en Lee Spin.
3. Lange tijd heeft de JOVD er op aangedrongen dat in M50-verband naast de vaste
projecten (Wegwijs en Choice) ook eenmalige activiteiten worden Ontplooid. Dit streven
werd beloond toen Ier gelegenheid van Prinsjesdag de M50-uitgave "Groeien of Snoeien"
verscheen. Dit project werd door de JOVD gecoördineerd. De coördinatie was in handen
van Jan Kees Martijn en Eddy Habben Jansen, Binnen enkele weken was de hele oplage
van 40.000 exemplaren ver-strekt.

4. In de -redactieraad van Choice werd Kom PeterSen in juni opgevolgd door Marco
Frijlink. In de commissies ter begeleiding van de jeugdinformatieprojecten werd geparticipeerd door Marco Frijlink en Frederik van der Dussen.
5. Een steeds groeiend aantal JOVD-ers werd actief als programma-begeleider voor
werkdagen op het gemeentehuis. In totaal vonden ongeveer 35 werkdagen plaats; zeker 25
daarvan werden mede door JOVD-ers begeleid. De deelname aan de wegwijsweken liep
terug, mede gezien het teruglopend aantal werkweken en het ontbreken van een begeleideratraining in 1991,

c) Contacten met andere P30's en politieke partijen:
In 1991 vond weer de jaarlijkse ontmoeting tussen het JOVD-hoofdbestuur en de VVDfractie plaats. Ook het diner van een delegatie van het hoofdbestuur met de fractievoorzitters van de VVD in de Eerste en Tweede Kamer mocht doorgang vinden.
Diverse partijcongressen werden door vertegenwoordigers van het hoofdbestuur bezocht
waaronder congressen van VVD, D66 en Groen Links.
Op de congressen van andere politieke jongerenorganisaties konden regelmatig leden van
bet JOVD-hoofdbestuur gesignaleerd worden.
d) Paars regeeraccoord:
hi februari 1991 kwamen de onderhandelingen tussen JD, JS en JOVD over een paars

regeeraccoord op gang. Eerst in werkgroepen en later in plenaire vergaderingen werd
langdurig van gedachten gewisseld. Aan het einde van het jaar was op een enkel onderdeel
na overeenstemming bereikt. Naast de onderhandelingen werden tevens voorbereidingen
voor de persconferentie getroffen.
e) Des bides Beraad:
Dit is een beraad genoemd naar de plek van samenkomst: het Haagse hotel Des Indes, Het
karakter van het beraad is vertrouwelijk en behelst een overleg-forum te zijn voor
vertegenwoordigers van de PvdA, D66 en VVD. Het onderwerp van gesprek is in principe
de mogelijkheid van de vorming van een kabinet tussen de PvdA, D66 en VVD. Het
beraad wordt georganiseerd door de JOVD.
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4.2

Politiek secretaris I

projecten en projectgroepen

-

a) Jeugdwerkgelegenheid:
Het in 1988 gestarte project Jeugdwerkgelegeuheid is in 1991 afgerond. De betreffende
projectgroep heeft het overheidsbeleid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, en met
name het Jeugdwerkgarar.tieplan, bestudeerd.
In 1990 was al een nota over deze problematiek gepubliceerd. De belangrijkste standpunten hieruit zijn in maart 1991 door het JOVD congres overgenomen in de vorm van twee
moties. In deze moties wôrdt ondermeer de tripartisering van het arbeidsvoorzieningsbeleid
afgewezen.
b) Sociale zekerheid
Ook aan het stelsel van sociale zekerheid is een langlopend project gewijd. Op voorstel
van de projectgroep Sociale Zekerheid leeft de JOVD in 1990 gekozen voor een ministelsel van sociale zekerheid.
Vervolgens is contact gezocht met het centraal planbureau (CPB), dat bereid werd
gevonden de economische gevolgen van het plan door te rekenen. in afwachting van deze
berekening, die eerst in 1991 zou plaatsvinden, maar vervolgens door het 1C213 werd
uitgesteld tot 1992, is de projectgroep de actuele ontwikkelingen op jmt betreffende gebied
blijven volgen.
c) Jongerenbeleid:
Op het novembercongres van de JOVD in 1991 was jongerenbeleid één van de twee
resolutie onderwerpen. Ter voorbereiding van dit project is in 1990 de projectgroep
Jongerenbeleid ingesteld. De projectgroep heeft een conceptresolutie aan het JOVDcongres voorgelegd, die na amendering werd aangenomen. Belangrijke onderwerpen in
deze resolutie waren jongerenuitkeringen, jongerenhuisvesting en de rechtspositie van
jongeren.
De behandeling van de resolutie op het congres werd voorafgegaan door een inleiding van
drs. J.A.R. Heemskerk, voorzitter van de Raad voor het Jeugdbeleid.
Ter afsluiting van het project is in overleg met het VVD Tweede-Kamerlid Dijkstal een
gesprek georganiseerd tussen een delegatie van de projectgroep en de Partijcommissie
Jeugdbeleid van de VVD, dat later, in 1992, heeft plaatsgevonden.
d) Belastingen:
In 1990 is de projectgroep Belastingen ingesteld, om het Nederlandse belastingstelsel
kritisch door te lichten. In 1991 heeft deze projectgroep een nota gepubliceerd met daarin
een groot aantal voorstellen om het stelsel te vetheteren. Belangrijke uitgangspunten van
de nota waren vereenvoudiging, individualisering en toepassing van het bronnenbeginseL
Ter gelegenheid van de publicatie van de nota is in juni een forumdebat georganiseerd aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan dit debat onder voorzitterschap van professor
Adema werd deelgenomen door De Grave (VVD) en de Tweede Kamerleden Melkert
(PvdA) en Vreugdehil (CDA).
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e) Ontwikkelingssamenwerking:
In 1989 is de projectgroep Ontwikkelingssamenwerking opgericht en heeft een resolutie
opgesteld over het nationale ontwikkelingssamenwerkingsheleid, die in november 1990
door het JOVD congres is vastgesteld. In 1991 heeft de projectgroep de resolutie aangevuld met een motie over de internationale coördinatie van het ontwikkelingsbeleid. De
motie is in maart 1991 door het congres overgenomen. Zowel de resolutie als de motie
waren onderwerp van gesprek tijdens een bezoek van een delegatie van de projectgroep
aan de Partijcommissie Ontwikkelingssamenwerking van de VVD in aanwezigheid van het
Tweede Kamerlid niiievr. Terpstra. Met dit,gesprek, dat plaatsvond in juni, werd het project
afgerond.

IE) Exploring:
De verkenning van gebieden eis de ruimte, de oceanen en de Antarctica vormt het
onderwerp van een resolutie ten beherevan: ht taaartcôngres van 1992. Ter voorbereiding is in 1991 de projectgroep Exploring ingesteld. Deze projectgroep heeft een conceptresolutie opgesteld die in november is gepresenteerd
gi 3eosspe1:
Mede om de kennis binnen de JOVD van het flitanciële verkeer te vergroten heeft de
JOVD een beursspel georganiseerd. Het project bevindt zich op het grensvlak van politiek
en organisatie. De projectgroep Beursspel heeft aan het spel bekendheid gegeven door
middel van een drukbezochte inleiding over beleggingen op het juni congres, door een
beleggingsadviseur. Het spel ging'in november van start met meer dan honderd deelnemers De afronding ervan heeQ in 1992 plaatsgevonden
h) JongerenplatformHet Jongerenplatform is een overlegorgaan van politieke jongerenorganisaties, vakbewegingjongeren en andere jongerenorganisaties. Het platform houdt zich vooral bezig met
sociaal-economische Ondenrérpeñ; De JOVD was op alle vergaderingen van het platform
actief vertegenwoordigd
In 1991 heeft het platform Ach ondereleer gericht op het plari Ranwenhof, arbeidsongeschiktheid , het jeugdwerkgatahtioplan; de bezuinigingendp ontwikkelingssamenwerking en
de Miljoenennota. Over de laatste IEaee onderwerpen werd een persbericht uitgebracht.
Een delegalie van het platform, waarin ook een vertegenwoordiger van de JOVD, heeft in
mei een gesprek gehad met Minister Ritzen, met name over de drop-out problematiek in
het onderwijs.
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IV

C
4.3

Politiek secretaris II

-

projecten en projectgroepen

-

a) Oost-Europa (voorheen Oost-West)
In juni heeft de JOVD zich iitgespmken over dc snel veranderende situatie in OostEuropa Omdat vooral is gesproken over. da uitgangspunten, zijn de standpunten, verrassend genoeg, zelfs nu vaak nog actueel; by. de standpunten over het zelfbeschikkingsrecht.
Als vooibereiding vond er in januari een rollenspel plaats onder begeleiding van het
"Instituut ClipgendaeP en zoals bij ieder goed rollenspel was er voor weinigen eeuwige
roem en voor anderen levenslange trauma's.
b) Minderhedenbeleid:
Nog voor Bolkestein, begon de JOVD een eigen "minderhedendiscuasie" en hier werd
duidelijk dat een goedé discussie in de JOVD heel goed mogelijk is. Aangezien elke goede
discussie emoties losmaakt, was ook de minderhedendiscussie in de JOVD niet zonder
problemen, maar in november resulteerde dit alles dan toch in een resolutie, waarin werken scholing als belangrijke speerpunten voor het minderhedenbeleid worden gezien en
waarin enige positieve actie (NB. geen positieve discriminatie) niet wordt geschuwd.
Bolkestein sprak 's avonds dus voor een goed in het onderwerp ingevoerde zeal naar
aanleiding van zijn eigen bijdrage aan de minderhedendiscussie.

c) Midden-Oosten:
De PG Midden-Oosten leidde in 1991 een wat kwakkelend beslaan, maar uiteindelijk bleef
er genoeg enthousiasme over om te beginnen met de voorbereiding van het rollenspel.
d) Kerwin Duynrneijer:
In augustus vond, traditiegetrouw, de Kerwin-herdenking plaats en hoewel de JOVD nauw
bij de Organisatie betrokken was, blijkt het nog steeds niet mee te vallen JOVD-ers de
straat op te krijgen, maar in 1992 volgt een herkansing.
Wel is gebleken dat jongeren van links tot rechts goed kunnen samenwerken als het op dit
soort onderwerpen aankomt. Men blijkt bereid vooroordelen opzij te zetten of tijdelijk op
te schorten.
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4.4

Politiek secretaris HI

projecten en projectgroepen

a) Ruimtelijke Ordening/Milieu:
Op het maart-congres is de resolutie Milieu behandeld en aangenomen. Uitspraken zijn
gedaan over de beïnvloeding van het milieu door industrie, verkeer, energieopwekking en
gebruik en landbouw.
Ms voorbereiding op het congres heeft de projectgroep een reader geschreven waarin de
conceptresolutie, een toelichting en achtergrondinformatie was opgenomen. Tevens is ter
ondersteuning van de voorbereiding een rollenspel ontwikkeld waarvan de afdelingen
gebruik konden maken.
b) Onderwijs:
Ook op het maart-congres kwam de resolutie Onderwijs aan de orde, waarin aandacht voor
basis en voortgezet, speciaal en hoger, bijzonder en volwassenen onderwijs.
Ter voorbereiding werd ook bij dit onderwerp door de projectgroep een reader geproduceerd. Voorts is een onderwijs-triviant spel gemaakt.
c) Communicatie/Informatie:
Gedurende het jaar heeft de projectgroep Communicatie/Informatie zich beziggehouden
met het schrijven van de concept-resolutie voor het maart-congres van 1992. Hierin
aandacht voor overheidscommunicatie, reclame, identificatieplicht en telecommunicatie.
Een reader met achtergrondinformatie was op het novembercongres beschikbaar.
d) Aletta Jacobs:
De projectgroep Aletta Jacobs heeft zich beziggehouden met de positie van vrouwen in de
JOVE). Zo'n 30% van de JOVD-ers is vrouw, slechts een fractie daarvan is actief.
Concreet stimuleert de projectgroep vrouwen actief 1te--worden en zij probeert te werken
aan het besef bij de mannelijke leden dat aan dit probleem aandacht moet worden
geschonken,
e) Kunst en Cultuur:
Eind 1991 is de projectgroep Kunst en Cultuur opgericht. Deze projectgroep houdt zich
bezig met het voorbereiden van een concept-resolutie voor het maart-congres van 1993.
Enkele deelonderwerpen: conservering, subsidiëring, kunstschatten etc.
9 Vertegenwoordigingen:
De JOVD was vertegenwoordigd in het Jongeren Milieu Actief (JMA) en het Platform
Vrouwen vdor Economische Zelfstandigheid.
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INTERNATIONAAL JONGERENWERK

Het jaar 1991 was na het veelbewogen jaar 1990 een anti-climax. Dc hoopvolle ontwikkelingen in Oost-Europa lieten hun keerzijde zien: stagnatie, achteruitgang, economische
misere, nationalisme en geweld deden zich in vrijwel alle ex-communistische landen voor.
Bovendien bleek de wereld van na de koude oorlog er niet vreedzamer op te worden. Het
jaar 1991 begon met een hete oorlog in hak.
Dc internationaal secretaris is verantwoordelijk voor het uitvoeren van internationale
uitwisselingen, geven van internationale cursussen, onderhouden van contacten met een
aantal op internationaal gebied van belang zijnde organisaties, coördinatie met de politick
secretaris buitenland en communicatie met de vereniging.
Hierbij wordt de internationaal secretaris gesteund door het internationaal secretariaat.
Deze voert haar activiteiten nit op projectbasis, gecoördineerd door dc internationaal
secretaris. Per 31/12/91 hadden hierin zitting: Ron Batten, Am. oud Koers de Vries, HansPeter Lassehe, Mirjam Mol, Alex Stempels, Michael van Turnhout, Boudewijn Wellink,
Clarence van Gils, Lotte van Aalzum en Yvonne den Bakker. Het internationaal secretari-

aat vergaderde maandelijks (met uitzondering van de zomermaanden).
Er wordt door de internationaal secretaris of leden van het internationaal secretariaat
contact gehouden met: IFLRY, LYMEC, IDEALS (waarin de internationaal secretaris q.q.
een bestuurspost heeft), E)GS, 31, NOVIB, EBN, JEF en Liberal Forum.

Zowel op de executive (25 en 26 mei 1991, Berlijn) als op het congres 1 t/m 3 november
1991, Lelystad) van IFLRY is de JOVD met een delegatie vertegenwoordigd geweest.
Van belang voor de contacten zijn de benoemingen van .jan Weijers tot executive director
van IFLRY en Arnoud Koers de Vries tot algemeen bestuurslid van "31'.
Op politiek gebied is de internationaal secretaris hij alle vergaderingen van de projectgroep
"Oost-West" die het congresonderwerp van juni verzorgde aanwezig geweest.
Ter voorbereiding hierop heeft het internationaal secretariaat i.s.m. de politick secretaris
buitenland een rollenspel gegeven (24 januari 1991).
Ten behoeve van de communicatie naar de vereniging is doorgegaan op de in 1990
ingeslagen weg. Informatie is vooral gegeven via de internationale nieuwsbrief waarop
leden zich kunnen abonneren. Helaas is de. internationale nieuwsbrief in 19,91: vrij
onregelmatig uitgekomen. Daarnaast is op de congressen de postercampagne voortgezet.
-

-

Vrijwel alle aandacht van de JOVD is in 1991 uitgegaan naar de organisatie van het
IFLRY-congres in Lelystad, waarvoor de JOVD als gastheer optrad. Voorafgaand aan dit
congres heeft de JOVD onze collega's van ii) geassisteerd met de organisatie van een
seminar over drugs (29 oktober t/m 1 november). Het congres zelf werd' druk bezocht (ca.
150 deelnemers) door deelnemers van Ca. 50 organisaties uit .ongeveer 25 landen,
waaronder ook een aantal landen uit Oost-Europa. De totale begroting bedroeg bijna fl.
23,000,00 gulden. Voor de Oosteuropese deelnemers heeft de JOVD aansluitend aan het
congres een vervolgingseminar georganiseerd.
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6.

Vorming & Scholing

6,1

Cursusorganisatie

In 1991 werden rond de 75 cursussen georganiseerd in dc afdelingen en districten. Aan
deze cursussen hebben (incL dubbeltellingen) zon: 700 personen deelgenomen.
De organisatie van deze cursussen lag bij de afdelings- en districtsfunctionarissen V&S,
onder supervisie van de secretaris V&S van het hoofdbestuur.
Er vonden drie V&S deeliaden/Raden van Advies plaats, waarin problemen en nieuwe
ontwikkelingen besproken werden.
6.2

Cursus voor cursusleiders

7 en 8 september vond de cursus voor cursusleiders plaats, waaraan 16 JOVD-ers hebben
deelgenomen. Voor het eerst werd deze cursus gegeven door een professioneel cursusbureau. De cursisten werden bekend gemaakt met: cursusorganisatie en cursusopzet,
spreekvaardigheid en didactiek.
6.3

V&S secretariaat

-

Naar aanleiding van de Gordiaan discussie, werd in de tweede helft van 1991 het V&S
secretariaat opgericht. Hierin werden 4 leden benoemd, onder aanvoering en verantwoordelijkheid van de secretaris V&S van het hoofdbestuur.
De vier doelstellingen van het V&S secretariaat:
* begeleiden van niet/slecht draaiende districten;
* begeleidenlorganiseren van regionale kadercursussen JOVD/VVD;
* samenwerking/participatie in verschillende projecten Organisatie- en politieke
boek; en
*
verantwoordelijk cursuspakket.
In het laatste kwartaal van 1991 werd eer. V&S enquête gehouden onder de afdelingen.
6.4

Topkadercursus JOVD

-

VVD

20 en 21 april vond i.s.m. de VVD de topkadercursus Allochtonenbeleid plaats te Tilburg.
Het onderwerp werd in 4 werkgroepen specifiek belicht, de werkgroepen waren:
* integratie;
*
scholing;
* arbeid; en
* vliinhtelingenbeleid.
In de tweede helft van 1991 werd begonnen aan de organisatie van de topkadercursus
1992, met als onderwerp Mobiliteit.
6.5

R6gionale kadercursussen

In 1991 werden er in de districten Gelderland en Brabant, kadercursussen georganiseerd in
samenwerking met de VVD.
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7.

ORGANISATIE

7,1

Afdelingen en districten

In het voorjaar werden alle voor de Organisatie verantwoordelijke vice-voorzitters in de
districten door het orgibureau van -het hoofdbestuur bezocht. Tijdens de overleggen werd
voornamelijk gesproken over het augustus-offensief.
In het najaar werden vier districten door het hoofdbestuur bezocht. Voor deze overleggen
werden alle leden uit de betreffende districten uitgenodigd De bijeenkomsten werden
gebruikt om informatie uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe (bei,tuurc)leden
In maart en juni is de afdelingsinventarisatie uitgebreid aan de orde geweest. Deze
inventarisatie en het later gehouden augustus-offensief vormden twee belangrijke bouwstenen van hei Afdelingen Organisatie Plan.
In dit AOP, behandeld op de najaarsvergadering in november, zijn een aantal nieuwe
instrumenten opgenomen om de afdelingsbegeleiding meer vorm te geven en is het
organisatorisch beleidskader van het hoofdbestuur vastgelegd.
Op grote schaal is een intensieve afdelingsbegeleiding van de grond gekomen. Zo werd
bijvoorbeeld veel tijd geïnvesteerd in Gelderland waar het ging om de herindeling van het
district en werden in bijvoorbeeld Limburg drie afdelingen in hun (her)oprichting ondersteund.
De voortgangscontrole op de vliegende brigade nam in de loop van het jaar toe. Dit
resulteerde in een aantal met succes afgesloten projecten, waardoor andere afdelingen met
extra structurele ondersteuning begeleid konden gaan worden. In de vliegende brigade
traden een groot aantal personele wijzigingen op
In de loop van bet jaar is een promotieteam opgericht. Dit promotieteam is in staat
gebleken om afdeling te ondersteunen bij de promotieacties. Het promotieteam wordt
gecoördineerd door een promotieteamcommlisie die de aanvragen voor ondersteuning
behandeld.
7.2

Promotie en ledenwerving

In het voorjaar vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. Hoewel hier en daar wel
enige actie is gevoerd, is er geen grote ledenwerfcampagne opgezet.
In de zomermaanden is weer het traditionele augustus-offensief gehouden. Vele dagen lang
zijn er overal in bet land ledenwerincties gehouden. Het promotieteam werd voor het eerst
ingezet. Zij hadden de beschikking over nieuwe zeer herkenbare JOVD-truien, ballonnen,
gratis informatiekranten en acceptgiro's.
De informatiekranten, 60.000 in getal, stonden de afdelingen gratis ter beschikking.
Om leden sneller over de drempel van lidmaatschap te trekken werd het lidinaatschapsgeld
voor alle nieuwe leden op f1. 10,00 gesteld. Tijdens ledenwethicties konden nieuwe leden
speciale voorbedrukte acceptgiro's direct invullen die verzameld werden en centraal
verstuurd.
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In oktober is er voor de nieuwe leden en belangstellenden een speciale informatiedag, de
follow-up-dag, in Utrecht georganiseerd. Tijdens deze dag konden de leden en belangstellenden kennis maken met alle facetten van de JOVD. Om de opkomst -zo groot mogelijk e
maken heeft érdieder een persoonlijke uitnodiging ontvangen en werden eventuele
reiskosten vergoed
Tijdens deze dag zijn een aantal belangstellenden lid van de JOVD geworden, •
Half december is aan alle belangstellenden een speciale nieuwjaarskaart verstuurd, roet ce n
oproep lid te worden en een Lidmaatschapskaart. Na deze actie zijn de belangstellenden uit
de JOVD-ledenadministratie verwijderd.
Eind december is een aanvang gemaakt met de aanmaak van de tweede editie van de
informatiekrant, voor de eerste helft van 1992.
7.3

Congressen

De JOVD congresseerde in 1990 drie maal in hotel Lelystad te Lelystad en wel op 17 &
18 maart, 22 & 23 juni en op 16 & 17 november.
Ieder congres werd drukker bezocht dan het daaraan voorafgaande congres. Dit kwam
vooral tot uitdrukking in het sterk groeiend aantal arrangementen dat afgenomen werd.
Tijdens het maartcongres kon niet alles binnen de daarvoor gestelde tijd worden afgehandeld. De algemene vergadering werd dan ook, na een schorsing, voortgezet op zaterdag 6
april.
Op het novembercongres is voor het eerst geëxperimenteerd met een nieuwe programmaopzet. 'a Ochtends werden de huishoudelijke zaken afgehandeld in een werkgroep, terwijl
's middags de resoluties en moties werden behandeld. Tijdens de huishoudelijke werkgroep werd een speciaal programma verzorgd om nieuwkomers op het congres wegwijs te
maken.
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PR! VOORLICHTING

In 1991 heeft de pers in wisselende mate aandacht aan de JOVD besteed
a) Congressen
Het maancongres stond met name door hrk milieu-keurmerk, waar in de resolutie Milieu
voor werd gepleit in de belangstelling.
Het zomercongres kreeg van de landelijke pers ruim aandacht, voor'sl omdat de vereniging
afscheid nam van Mark Rotte, terwijl Cor Schagen tot landelijk voorzitter werd gekozen.
Vele interviews -waren te bewonderen, terwijl de meeste dagbladen de wisseling van onze
voorzitter niet ongemerkt voorbij lieten gaan. De nieuwe voorzitter kwam leuk binnen mei
zijn forse uitspraken over de ingedutte partijcultuur van de VVD.
Bij het novembercongres was het NOS journaal aanwezig, terwijl ook de schrijvende pers
(onder andere Elsevier) over ons najaarscongres uitwijdde. Deze aandacht richtte zich in
hoofdzaak op de speech van de fractieleider van de VVD, Frits Bolkestein. Ook het
radioprogramma 'Met het oog op morgen' liet het congres niet onopgemerkt voorbijgaan.
b) Persconferenties
In 1991 werd een persconferentie georganiseerd om de nota 'Demostaat; statisch of
dynamisch' onder de aandacht van de Nederlandse pers te brengen. Het eerste exemplaar
werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, W. Deetman aangeboden.
Tevens werd een nota 'Belastingherzieningen' aan de heren Aardema, De Grave, Melkert
en Vreugdenhil aangeboden bij een speciaal hiervoor georganiseerd- forum over dit
onderwerp.
-

c) Artikelen
Een artikel over het door de JOVD ontworpen ministelsel verscheen in het financieel
dagblad. Dit was geschreven door Martijn van Spijk.
In de Volkskrant verscheen een stuk over het advies, dat de commissie Stevens inzake
belastingherziening had gegeven; auteur was Constantijn Dolmans,
Eddy Habben Jansen en Hans Peter Lassche schreven een stuk over de noodzaak tot
erkenning van Slovenië en Kroatië, dat in het Dagblad Trouw een plaatsje vond.
--

d) Diversen
In Tros Kamerbreed-extra werd iedere week op radio 5 aandacht aan de Politieke Jongeren
Organisaties besteed, Hier kwam de JOVD iedere week aan het woord. Enkele uitzendingen werden met gasten gevuld, terwijl het overgrote deel als discussie tussen de PlO's
werd uitgezonden.
-

- - - -

--

-

-

-

-

In totaal werd-de schrijvende pers ruwweg 300x gehaald. Veel afdelingen kwamen in de
lokale/regionale kranten met aankondigingen en verslagen van activiteiten. Een enkele keer
werd leuk gescoord doordat een afdeling een opmerkelijk standpunt innam over een
probleem op lokaal niveau.
In 1992 zijn drie regionale 'promo-avonden' georganiseerd, waarbij met afdelingen en
vertegenwoordigers van de media en p&r-medewerkers uit het bedrijfsleven werd
gediscussieerd over public relations van de JOVD.
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9.1

)

Inleiding

In 1990 is de commissie Jongerenbeleid VVD JOVD ingesteld als resultaat van de
Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 19904995 tussen de VVD en de JOVD.
Conform art. 3.2 sub c van die overeenkomst dient de commissie vóór I maart van ieder
jaar verslag uit te brengen aan de hoofdbesturen van de VVD en de JOVD omtrent haar
activiteiten en bevindingen.
Over het velagjaar 1991 za l dit een beperkte rapportage zijn, aangezien de commissie
slechts édnmaal bijeen is gekomen.
9.2

Samenstelling van de commissie

Per I januari 1991 was de samenstelling als volgt:

L.M.L.H.A. Hermans
M.J.M,L. Gubbels
E.R.M. Balemans

voorzitter
JOVD, secretaris
JOVD

H. Kuiper
JOVD
mw, AC. den Ottelander VVD
VVD
J.W. Remkes
N.R.N. de Is Rive Box
VVD
Per 31 december 1991 was de samenstelling als volgt:
voorzitter
LM.LH.A. Hermans
E.R.M. Balemans
JOVD, secretaris
H. Kuiper
JOVD
M. Rutte
JOVD
raw. A.C. den Ottelander VVD
J.W. Remkes
VVD
N.R.N. de Ia Rive Box

VVD

Dhr, Gubbels heeft het Hoofdbestuur van de JOVD verzocht hem per 9 juli 1991 ontslag
te verlenen uit de commissie. Met ingang van diezelfde datum heeft het hoofdbestuur van
de JOVD dhx. Rutte benoemd als lid van de commissie conform art. 3.3 SWO 1990-1995.
Gezien het vertrek van dhr. Gubbels diende er tevens een nieuwe secretaris te worden
benoemd. Mét algemene stemmen werd dhr. Balemans tot secretaris benoemd.
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oVD
cice

-.nissie slechts énmaa1 vergaderd. Deze bijeenkomst vond piaats op 9
aanwezigheid van de leden van de hoofdbesturen van de VVD en de
de SWO en de landelijk voorzitter van de JO\'D werd met name van
iid over de opvang van liberaal gezinde jongeren binnen de VVD en de

JOVD
Hei tig

ding deze discussie voort te zetten op de geplande vergadering van 28
d.
jnstandigheden heeft deze vergadering geen doorgang kunnen vinden en
m,vembr D
is vroIgis ver p laatst naar een datum in januari 1992.
9.4

VUOrUift1L

naar 1992

d. grt'rs o van art. 3.2 SWO 1990-1995 zal de commissie haar activiteiten gaan
i - 1,92. Gezien echter de huidige situatie zullen deze, naar verwachting,
vang zijn voor wat betreft concrete activiteiten,
bp :t i
De dis .;i cver de opvang van liberaal gezinde jongeren ni in 1992 worden voortgezet
•nen tot een maximalisatie van de opvangmogelijkheden voor jongeren
- curen van de organisaties. In dat opzicht ziet de toekomst er hoopvol uit.
jenen
Binp.e

-.

IUtrecht,
januari 1992

ER.M.BJmanS
secretan.
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