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VOORWOORD JAARVERSLAG
Dit is het jaarverslag over 1992 van de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democr&tie. Hiermee legt het Hoofdbestuur verantwoording af over het door haar in het voorgaande jaar gevoerde
belèid. Het spreekt! voor zichzelf dat een jaarverslag van
enkele tientallen pagina's niet meer kan zijn dan een summiere
weergave van inspanningen en bezigheden van een vereniging met
enkele duizenden leden.
Die leden, verspreid 'over het hele land, dragen de JOVD. Zij
organiseerden een bônte verzameling van activiteiten. Sprekersavonden, politieke discussies, forums, "ursussén, debattoernooien, excursies en zelfs studiereizen naar het. buitenland. En dat is belangrijk, want juist in afdélingen komen
mensen voor het eerst in aanraking met de JOVD, kunnen ze
direct actief worden en definitief voor het politiek jongerenwerk worden 'gewpnnen. De JOVD is niet alleen vertegenwoördigd
in de steden, maar juist ook daarbuiten. Niet voor niets wordt
gezegd dat' er altijd wel een JOVD afdeling om de hoek is.
Ook voor de JOVD als landelijke vereniging is 1992 een veelbewogen jaar geweest. De vernieuwing die in het voorgaande jaar
onder de naam "Gordiaan" werd ingezet, kon nu worden doorgevoerd. Dit kreeg z'n weerslag op zowel het gebied van de
politiek als dat van de-,.organisatie, de vorming & scholing en
het internationaal jongerenwerk. Met het aantreden van een
bijna geheel nieuw Hoofdbestuur op 14 november 1992 kreeg ook
de vernieuwingsdiscussie frisse impulsen. Nog meer, dan voorheen kwam de nadruk te liggen op het nog sterker maken van de
afdelingen en het op alle niveaus stimuleren van de politieke
disó'.ls'sle.
Ook 1992' heeft, waar het gaat om de politieke discussie, weer
de nodige vruchten afgeworpen. Niet' alleen werd in verschil'lende resoluties en vele moties politiek stelling genomen, ook
werd eindelijk de weerslag gepresenteerd van een lang proces
van discussiëren en onderhandelen: een Paars Regeeraccoord. In
samenwerking met de Jonge Socialisten en de Jonge Democraten
kon 'in april een programmatisch accoord tussen liberalen,
sociaal-democraten en vrijzinnigen worden gesloten. Hiermee
werd aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is een-'voor
"onmogelijk" versleten coalitie te vormen. Of dat er daadwerkelijk van komt zal 1994 ons leren. Het afgesloten 'acOord
heelft -'getuige de reacties in pers, politiek en samenleving
in 'ieder geval aan deze discussie een serieuze bijdrage kunnen
leverén,

-

Ook 'in 1992 heeft de JOVD haar bestaansrecht aangetoond. Door
jonge mensen nadrukkelijker te bôtrekken bij politiek éi''door
zelf een bijdrage aan de politieke discussie in Nederland te
leveren.. Dat het altijd beter kan, moge naar wij hopen blijken
uit het volgende jaarverslag.
Koen Petersen
landelijk voorzitter

Karen Anne Hebben
algemeen secretaris

1. HOOFDBESTUUR

Op 1 januari 1992 was de samenstelling van het hoofdbestuur
als volgt:
landelijk voorzitter
algemeen secretaris
landelijk penningmeester
eerste vice-voorzitter politiek

:
:
:
:

tweede vice-voorzitter 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 Duseen
Luc Spin
Jan Kees Martijn
Hans-Peter Laseche
Marco Frijlink

Tijdens de voorjaarsvergadering op 14 en 15 maart 1992 verlieten zowel secretaris vorming & scholing Nicole Koetsier ale
secretaris Luc Spin het hoofdbestuur. Nicole Kôetsier werd in
haar functie opgevolgd door Margaret Penders, Voor de functie
Van secretarie organisatie werden drie kandidaten benaderd.
Geen der kandidaten wenste de functie te aanvaarden. Vervolg9n5 werd ,besloten om de vervángingsregeling in werking te
laten treden en de vice-voorzitter belast met organisatorische
zaken. Frank van Dalen, als vervanger te laten optreden tot de
jaarlijkse algemene vergadering.
Op de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 20 en 21
juni 1992, nam landelijk penningmeester Dirk Jan Wierenga
afscheid. Hij werd opgevolgd door Michael Abraham. Voor de nog
vacante post van secretaris organisatie werd Eric Hoogènboezem
:
benoemd.
Op de najaarsvergadering , 14 en 15 november, traden er maar
liefst 8 hoofdbestuursleden af. Cor Schagen nam afscheid als
landelijk voorzitter van de JOVD en werd in deze functie
opgevolgd door Koen Petersen. Algemeen secretaris Rogier van
der Sande werd opgevolgd door Karen-Anne Hebben, viëe-voorzitter belast met politieke zaken Eddy Habben Jansen door Marco
Frij link, vice-voorzitter belast met organisatorische zaken
Frank' van Dalen door Eric Hoogenboezem, internationaal secretari
s Michael van Turnhout door Peter Hietink, secretaris
organisatie Eric Hoogenboezem door Annemìeke Brons, secretaris
PR & Voorlichting Frederik van der Dussen door Robbert Jan
Sabel en politiek
secretaris Jan 'Kees' Martijn door. Stan
Stevens. Ook traden de politiek secretarissen Marco Frijlink
en Hans-Peter Laseche af. De inhoud van de',*poi'tefeuilles van
beide fu nctionarissen werd verdeeld over internationaalsecretans Peter Hietink en politiek secretaris Arthür Kocken.

op 31 december 19~2 was het hoofdbestuur derhalve als volgt
landelijk voorzitter
algemeen secretaris
landelijk penningmeester
eerste vice-voorzitter politiek
tweede vice-voorzitter organisatie
:
internationaal secretaris
secret.atis yorming & scholing
secretaris P.R & voorlichting
secretaris organisatie
$
politiek secretaris
politiek secretaris

Koen Petersen
Karen-Anne Hebben
Michael Abraham
Marco Frij link
Eric Hog.enboezem
Peter Hietink
Margaret. renders
Robbert Jan Sabel
Annetniéke Brons
Arthur Kocken
Stan Stevens

in 1992 kwam het hoofdbestuur 16 maal in vergadering bijeen,
en wel op de volgende data en plaatsen:

26 januari
16 februari
11 maart
14 maart
28 maart
25/2 april
24 mei
21 juni
29 juni
28/29/30 augustus
06 september
27 september
18 oktober
17 november
29 november
20 december

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Amsterdam
Amsterdam
Leiden
Arnhem
Goes
's-Gravenzande
Amsterdam
Almelo
Amsterdam
Herpen
Amsterdam
Tilburg
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Het dagelijks
bestuur, bestaande uit de landelijk voorzitter,
1
algeméen secretaris, landelijk penningmeester, eerste vicevoorzitter en tweede vice-voorzitter kwam in 1992 twee maal
bijeen, en wel op de volgende data en plaatsen:
16 januari
17 juni

te Amsterdam
te Amsterdam

Verder waren 1er op de volgende negen data nog telefonisch
gevoerde vergaderingen van het dagelijks bestuur:
11 januari; 8/9 februari; 16 maart; 14 april; 19 mei; 8 juli;
15 september; 29 september en 13 oktober.
De politieke hoek van het hoofdbestuur (VVP, politiek secretarissen, internationaal secretaris en voorlichter), poutbureau genaamd, de organisatorische hoek van het hoofdbestuur
(VVO, secretaris organisatie, secretaris V&S en voorlichter),
orgi-bureau genaamd, en het in november in het leven geroepen
V&S-bureau (secretaris V&S. VVP en VVO) kwamen in 1992 regelmatig bijeen. De vergaderingen hebben het uitwisselen van
ideeën tot doel, dan wel het beslissen over kleine uitvoé-

rings-technische zaken; het hoofdbestuur beschouwde de bureauvergaderingen dan ook als voorbereidende hoofdbestuursvergade4'
ringen die;dienen ter ontlasting. en zeker niet ter vervanging
van de reguliere hoofdbestuursvergaderingen..

De hoofdbestuurs-auditor van Driemaster'in 1992 was tot en: met
14 november - Frederik van der Dussen, nadien was het Robbert
Jan Sabel.' De auditor is belast met de zorg voor overleg eh
uitwiséeling~van informatie tussen.hoofdbestuur en hoofdredacteur en het'toezicht. namens het hoofdbestuur op de werkzaamhe"
,ten van de redactie. De algemeen secretaris heeft in 199D~-,'énmaal een 'vergadering voor overleg tussen . hoofdbestuur eiT
hoofdredacteur bijeen geroepen, en wel op 20 december.
2

ALGEMEEN SECRETARIAAT

2.1 Personele bezettint

In 1992 heeft de JOVD twee vaste werkneemsters in dienst
gehad. Hanna Bertelkamp is sinds 1987 in dienst van de JOVD;
zij werkte 27 uur per week. Sedert 1 januari 1991 ie Fatima
Boukhrouf in dienst van de JOVD; zij werkte 20 uur per week.
Een gedeelte van het afgelopen jaar heeft de JOVD wederom
gebruik gemaakt van de diensten van bureau Maatwerk, de uitvoerende instantie van de Tijdelijke Voorziening
Gemeentelijke Jeugdwerkgelegenheids
initiatieven (TV
GJW): tussen
28 maart en 27 april je Bianca Bonnes voor 32 uur bij de JOVD
werkzaam geweest.
Ook is, wegens ziekte van één of beide werkneemsters gedurende
drukke periodes,een gedeelte van het werk gedaan door vrijwilligers vanuit de JOVD zelf,
-

-

-

2,2 Werkzaamheden
Veel activiteiten verliepen ook; in 1992 via het algemeen
secrétáriaãt, nog steeds gevestigd op Prins Hendrikkade 104 te
Amsterdam. Een globaal overzicht van de taken en werkzaamheden
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 en de algemene 'vergadering,
alsmede de verslaglegging hiervan;
het behandelen van de correspondentie;
het uitwerken en vervolgens uitbreigen van nota's en
notities van projectgroepen, commissies en het hoofdbestuur„,:
het - fungeren als centraal informatiepunt voor vereniging
en externe instanties;
het verzenden van informatie (-pakketten) aan nieuwe
leden en belangstellenden van de JOVD;
het uitgeven van het informatiebulletin van het hoofdbestuur: HB-info;
het verzorgen van de publicatie in Driemaster van notulen
van de algemene vergadering, aangenomen resoluties en

moties en .hoofdbestuursbesluiten;
het uitgeven van congresboeken;
ondersteunende diènsten verlenen voor congressen en
andere activiteiten;
het beheren en; verkopen van propaganda en inforinatiema'
teriaal;
het stencilen van afdel.ngs en districtsbladen.

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

datum:

bijlage:

3
4

02 maart
15 april

5
6
9

'20 mei
03, juni
29 oktober

Congésboek maart 1992
a,)Adressenvraagbaak april 1992
2 mei
b.) "Paars in de pers"
Jaarvérslag 1991
Congresboek juni 1992,
Congresboek november 1992

Tijdens het najaarscongres werd besloten. om de NB besluitenlijst niet langer meer in de Driemaster te publiceren, maar
slechts in de HBinfo.

3.1

Commissie van Beroep

Vanaf 1 januari 1992 tot 20 juni
vervangende leden van de Eerste
Beroep:
Jan van Gilse
leden:
Annette Nijs
Eric Balemans
ply. leden:
Eli Leenaars
Jan van Zanen
Max Visser

1992 waren leden en plaatskamer van de Commissie van
(1992,
(1993,
(1994,
(1992,
(1993,
(1994,

herbenoembaar)
herbenoenthaar)
niet herbenoembaar)
niet herbenoembaar)'
niet herbenoeinbaar)
niet. herbenoembaar)"

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:
Jan van Gilse
(1993, herbenoembaar)
(1994, niet herbenoembaar)
Eric Balemans
Jan van Gilse
(1995, niet herbenoembaar)
Constantijn Dolmans (1993, herbenoembaar)
ply, leden:
(1994, niet herbenoembaar)
Max Visser
Ferry van Dijk
(1995, herbenoembaar)
..

Vanaf 1 . januari 1992 tot 20 juni 1992 waren leden , ~-;tn plaatsvervangende leden van de Tweede Kamer van de commissie van
leden.-

plv. leden:

Guy Kerpen;
Jan van der Laag
Max Visser
Wim Hoving
Annette Nijs
Bernard Wastiaux

(1992, herbenoembaar )
(1993, niet herbenoembaar)
(1994, herbenoembaar) 1
(1992. niet herbenoembaar)
9
,ritL•Iiu1.1.
(1994, herbenoembaar)

Vana fl 20 juni 1992 tot en met 31 december 1992 waren leden en
plaatsvervangende ledeni van de Tweede kamer van. de commissie
van Beroep-.
leden:
Constantijn Dolmans (1993. herbenoembaar)
Max Visser
(1994,
herbenoembaar)
J)J: '
Guy Kerpen
Jan van Gilse
ply. leden:
J[.herbenoembaar)
Bernard Wastiaux
JoostI
4
herbenoembaar)

_In 1992 kwam men tot de volgende overeenstemming aangaande het
reeds in 1991 aangespannen beroep door het afdelingsbestuur
van 't Gooi. De zaak diende zowel bij de Eerste Kamer als bij
de, Tweede Kamer van de Commissie van Beroep. Het afdelingsbestuur ging in beroep tegen het besluit van het hoofdbestuur om
goedkeuring te onthouden aan de afdelingsstatuten van tt Gooi.

De beide Kamers reageerden hierop door een gesprek te hebben
met de afdeling. Besloten werd om alles intern op te lossen.
Mocht dit mislukken dan zou verder overleg plaatsvinden tussen
de landelijk VVO en de afdelingsvoorzitter.

Verder diende er in het beroepsjaar 1992 nog een zaak voor de
Eerste Kamer van de Commissie van Beroep. Ronald Warnik ging
in beroep tegen het besluit van het hoofdbestuur hem in niet
meer in een commissie of projectgroep te benoemen. De Eerste
Kamer van de Commissie van Beroep heeft de beschikking van het
hoofdbestuur vernietigd,
32 Redactieraad

Vanaf 1 januari 1992 tot 20 juni 1992 waren leden en plaatsvervangende leden van de Redactieraad:
leden:
Julius Remarque
(1992, niet herbenoembaar)
Jan van Zanen
(1993, herbenoembaar)
Ernst van Splunter (1994, herbenoembaar)
ply., leden;
Jan van der Laag
(1992, herbenoembaar)
Bas Bakker
(1993, herbenoembaar)
Mark Aalders
(1994, herbeno.embaar)
Vanaf 20 juni 1992 tot en met 31 december 1992 waren leden en
plaatsvervangende leden van de Redactieraad:
leden:
Jan van Zanen
(1993, herbenoembaar)
Ernst van Splunter (1994, herbenoembaar)
Bas Bakker
(1995, herbenoembaar)
ply, leden:
Joost Otterloo
(1993, herbenoembaar)
Mark Aalders
(1994, herbenoembaar)
Jean-Paul Frishert (1995, herbenoembaar)

3 3 Kasco1nmisLie
,

Vanaff. 1 januari 1992 tot 20 juni 1992 waren leden en plaatsleden var de kascommissie:
Ernst Visser, Marco Frikkee en Ferry van Dijk
1e1n;
Joost Otterloe, Jan van der Laag en.:Jean-Paul
pL

e leden onderzochten de stukken betreUende het geldelijk
bter in het boekjaar.•i;9L
vanaf 20 juni 1992 tot en met 31 december 1992 waren leden en
;.tsvervangencie leden van de kascommissie:
Ernst Visser, Marco Frilckee en Ferry van Dijk
leden;
Joost Otterioo en Jean-Paul Frishert
e:ieden hebben het financieel tussenverslag over de periode
ja nuari 1992 tot en met 31 mei 1992 onderzocht, en zullen
:ck de stukken betreffende het,. geldelijk beheer in het boek
j:ir 1992 onderoekesi.

wui

4 1. Algemeen
a) Congressen:
In 1992 vonden traditiegetrouw drie congressen plaats. Minder
traditiegetrouw was het junicongres, dat oorspronkelijk
resolutieloos zou zijn. Door de geweldige participatie van de
afdelingen zijn op dit congres uiteindelijk zeven resoluties
behandeld. Op de overige twee congressen in maart en november- waren twee resoluties aan de orde.

Dc' congresonderwerpen waren 'Communicatie/Informatie' en
'Exploring en Exploitatie'. In de eerste resolutie kwamen tal
van onderwerpen aan de orde die samenhangen met informatiever werving- en verspreiding. Identificatieplicht vormde één van
de belangrijkste discussiepunten waar de JOVD zich uiteindelijk ondubbelzinnig tègen uitsprak.
In de tweede resolutie werden problemen besproken die samenhangen met het ontdekken/ontginnen van nog (relatief) onbeken
dc gebieden.
In samenwerking met district Brabant was de filosofische
werkgroep georganiseerd die dit maal als onderwerp 'Souvecin±teit' had, Sprekers waren: D. Eisma, dr, J. Schot en dr,
S. Schot.
De avondspreker was Erelid van de JOVD, E. Nypels van D66.

20 en 21 juni te Almelo
Dit congres lagen er geen resoluties van het hoofdbestuur
voor, om de inbreng van afdelingen en districten meer ruimte
te geven. Dit heeft zijn resultaat niet gemist. Resoluties
over de onderwerpen Landbouw, Liberalisme, Midden -Oosten,
Inkomensverdeling, Gedoogbeleid, Ouderenbeleid en EPU/EMU
werden heftig bediscussieerd. Leuk bij liberalisme was dat ook
enkele leden van andere pjo's actief meededen. Ook werd op dit
congres het hele weekend durende rollenspe]. Verenigde Naties
gespeeld, en was er nog een werkgroep gewijd aan Japan.
'e Avonds ging gastspreker R. Linschoten van de VVD in op een
mogelijke regering waar de VVD en de PvdA deel van zouden
uitmaken,
14 en 15 november te Arnhem
Twee resoluties op dit congres. Demostaat en Gezondheidszorg,
waarbij zij aangetekend dat Gezondheidszorg geen reguliere
resolutie was, maar een 'vraagpuntennota'. De afdelingen werd
gevraagd de essentiële te beantwoorden,
Over Demostaat kon de vergadering het in november niet eens
worden. Afgesproken is dat dit onderwerp op een later congres
terug zal komen.
Avondspreker was Harry Mens, de wellicht aankomend selfmade
minister van de VVD. Na zijn speech volgde nog een pittige
discussie met de zaal.

b)M50
Bestuur:
In 1992 vertegenwoordigde Constantijn Dolmans de JOVD in het
bestuur van M50. Hij vervulde daar de functie van penningmeester.
-

AV-leden JOVD:
In maart 1992 werd Luc Spin in de AV vervangen door Margaret
Penders, Eddy Habben Jansen werd in de tweede helft van 1992
opgevolgd door Cor Schagen.
e) Contacten met andere PJO's en politieke partijen:
in 1992 was er de jaarlijkse ontmoeting tussen het JOVD-hoofdbestuur én de VVD-fractie. Ook is er een welhaast,traditioneel
diner geweest met een delegatie van het hoofdbestuur 'en de
fractievoorzitters van de VVD.
Verder werden diverse congressen van verschillende politieke
partijen en politieke jongerenorganisaties bezocht.
De contacten met met name de Jonge Democraten en de, Jonge
Socialisten waren bijzonder intensief, voornamelijk ten'gevolge van de onderhandelingen in het kader van het Paars Regeer-

d) Paars Regeeraccoord:
Dinsdag 24 maart was het dan eindelijk zover: het Paars Regeeraccoord werd gepresenteerd. Na bijna een jaar van intensief onderhandelen konden de JOVD, JD en de JS het accoord
aanbieden aan vertegenwoordigers van de partijen die een
paarse coalitie zouden moeten vormen, VVD, D66 en de PvdA.
Sinds die dag is de 'Paarse Coalitie' een begrip in de pers.
De presentatie van het accoord heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de discussie over toekomstige coalitievorming,
e) Des Indes Beraad:
Dit beraad is genoemd naar de vergaderlocatie: het Haagse
hotel Des Indes, Het karakter van het beraad is vertrouwelijk
en heeft als doel 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,
f)Commissies
In 1992 is een begin gemaakt met het opstarten van landelijke
commissies, die ressorteren onder de politiek secretarissen.
Doel van de commissies -Milieu, Buitenland, Defensie, Sociaal
Economisch, Onderwijs en Binnenland/Justitie- is voornamelijk
het toetsten van JOVD standpunten aan actuele ontwikkelingen
en het waar nodig voorstellen doen voor standpuntbepaling.
Daarnaast zijn leden van de commissies inzetbaar in forums en
staan zij ter beschikking van afdelingen om toelichting over
deze specifieke onderwerpen te geven.

g) Aletta Jacobs
~De Projectgroep Aletta Jacobs heeft zich beziggehouden met de
positie van vrouwen in de' JOVD. Hoewel zo'n. 30% Van de JOVDers vrouwelijk is, is dat nog niet terug te vind en in het
percentage actieve JOVD-ers. 1992 laat naar het zich laat
aanzien op dit punt echter wel een gunstige ontwikkelingen
zien, afgaande op de voorlopige conclusies van een in 1093 te
publiceren onderzoek.
Concreet stimuleert de projectgroep vrouwen actief te. worden
en zij probeert te werken aan het besef bij met name mannelijke leden dat deze problematiek aandacht en actieve inzet
vergt.
h) Denktank
De Denktank heeft in 1992 een project over liberaal filosofen -tot uitdrukking komend in een artikelenreeks in het
kaderblad LEF- afgerond. Aan het eind van het jaar is een
begin'~g!amaakt met het meer laten functioneren van de Denktank
als een politiek klankbord van het hoofdbestuur.

a) Communicatie/Informatie
Tijdens het maartcongres is gesproken over de resolutie die
door een projectgroep het voorgaande jaar is voorbereid. Een
belangrijk onderdeel van discussie was de legitimatieplicht,
waar de JOVD zich uiteindelijk duidelijk tegen heeft uitgesproken. Voorts wordt een strenge scheiding tussen publieke en
commerciële omroep voorgesteld.
b) Gedoogbeleid/ouderenbeleid
Het juni-congres is ondermeer gebruikt om op basis van teksten
van afdelingen te spreken over het gedoogbeleid en het oudecultuur
De daartoe opgerichte projectgroep heeft haar voorbereiden
werkzaamheden' doen eindigen in een concept-resolutie d'
tijdens het novembercongres gepresenteerd werd. In december i
naar alle afdelingen een mailing gestuurd om activiteiten 0
dit 'gebied te *stimulerén (samen met de enquete over het pro1
0

d) Verslaving
een projectgroep van start gegaan die de
In het najaar
maatschappelijke kanten van het verslavingsprobleem vanuit het
liberalisme wilde bekijken.
e) Onderwijs
De voor dit onderwerp opgerichte commissie heeft in het najaar
een "aanzet gegeven voor een nieuw stelsel van studiefinanciering; dat nader uitgewerkt zal worden. Gekoppeld aan dit
onderwerp zuilen tijdens het juni-congres 1 93 in een werkgroep
ook samenwerking tussen HBO's en universiteiten, de kwaliteit
én studeerbaarheid van het onderwijs en de aansluiting van
hbo- en universitair bij het middelbaar onderwijs aan bod
komen. Daarnaast is besloten dat de commissie de discussie
over de verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs weer
leven in zal blazen.
f)Milieu
De op dit vlak actieve commissie heeft zich beziggehouden met
actualiteitstoetsing van JOVD-standpunten. Deze commissie zal
net als de andere commissies dienen als verzamelpunt van
kennis in de vereniging en als aanspreekpunt voor de afdelingen. Met betrekking tot dit laatste is ook de afspraak, dat de
commissie een JOVD-milieucursus opstelt, te melden.
g) Binnenlandse zaken & Justitie
De commissie BiZaJu is van start gegaan met een inventarisatie
van mogelijkheden voor afdelingen op dit terrein. Verder is
een basis geleverd voor een discussie over de positie van het
huwelijk in onze wetgeving,

Dit beleidsterrein is in de Nederlandse samenleving sinds 1989
(WRR-rapport) volop besproken. ook in 1 92 heeft het hoofdbestuur moeten constateren dat lang niet alle politici daar een
coherente visie op hebben om enkele Nederlandse spreekwoorden
te vermijden heeft het hoofdbestuur
besloten om een samenhan0
gend beleid met betrekking tot etnische minderheden te ontwikkelen. De betreffende politiek secretaris is daarmee aan de
slag gegaan en heeft de denktank als klankbord.
i) De JOVD was vertegenwoordigd in Jongeren Milieu Aktief
(JMA) en het Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigj) sociale zekerheid
De ..projectgroep sociale zekerheid heeft zich in 1992 voornamelijk beziggehouden met het aanbrengen van verfijningen op de
motie mini-stelsel die in 1990 is aangenomen. Dit naar aanleiding van berekeningen van het C.P.B die uitwezen dat het JOVDtaini-stelsel erg duur zou uitpakken. De projectgroep heeft een
motie geschrevene die de individualisering en verzelfstandiging van de uitkeringen in het mini-stelsel op grond van het
kostenmotief voorlopig van de hand wees. Het congres heeft
echter die motie verworpen. De projectgroep is in 1992 opgehe-

k) Gezondheidszorg
Begin 1992 werd de projectgroep Gezondheidszorg ingesteld met
als doel het formuleren van een JOVD-antwoord op de plannen
van Simons,. Binnen een jaar resulteerde deze samenwerking
tussen de economische en medische hoek van het hoofdbestuur in
een nota, met een voor de JOVD, revolutionaire opzet. In
tegenstelling tot de gebruikelijke nota's en resoluties heeft
de projectgroep geen pasklare oplossingen voor de meest uit-.
eenlopende problemen, maar legde ze het congres een aantal
vragen voor. Op deze manier werden afdelingen actief betrokken
bij het formuleren van oplossingen voor knellende problemen in
de gezondheidszorg. Ondanks de geringe voorbereidingstijd
slaagde deze opzet redelijk goed.
1) Exploring
Exploring was een van de twee congresonderwerpen in maart
1992. In deze resolutie werden o.a. standpünten ingenomen ten
aanzien van: de exploitatie en exploratie van belangrijke
natuurgebieden zoals Antarctica, het gebruik van de Ruimte en
contacten mét buitenaardse levensvormen.
m) Jongeren
De resolutie jongerenbeleid was in november 1991 een van de
twee congresonderwerpen. Aan de hand van de definitieve resolutie zijn door een delégatie van de projectgroep gesprekken
gevoerd met 1de commissie jongerenbeleid van de VVD en de vicevoorzitter van de VVD fractie in de tweede kamer de heer
Dijkstal.

Landbouw
1
De regionale projectgroep landbouwbelpid heeft een resolutie
geschreven voor het resolutieloos congres in juni (heerlijk
zo'n paradox)~'~ De , pro jectgroep had een bijzonder . karakter ,
omdat in tegenstelling ~tot de reguliere "landelijke" projectgroepen, déz"6;''projectgroep' niet werd gedragen door, leden uithet hele land én niet werd.,geleid door een politiek secreta,-.~ „
ris, maar geheel en al werd verzorgd door de afdeling Gronin-,',
gen. Het hoofdbestuur heeft daar waar nodig' ondersteuning
o) informele economie
Informele economie is een van de twee resolutieonderwerpen van

het maart-congres in 1993. De projectgroep heeft zich in 1992
voornamelijk beziggehouden met het schrijven van de resolutie
en de toelichtende nota. In de resolutie wordt ingegaan op de
vestigings- en opleidingseisen voor ondernemers, zwartwerk en
fraude in het algemeen. De projectgroepleden hebben in diverse

afdelingen toelichting gegeven op de resolutie en de cursus
informele economie begeleid.
p)

Internationale Economische instituties

Deze projectgroep is in 1992 ingesteld met als doel een nota
te schrijven die ingaat op enkele aspecten van internationale
economische betrekkingen. Onderwerpen die aan de orde zullen
komen zijn de Europese (monetaire) integratie, handelsbeleid
t.o.v. niet Europese en met name ontwikkelingslanden, ontwikkelingsbeleid binnen de Europese Gemeenschap en economische
. .. ti I'.

q)Energie
De projectgroep energie houdt zich bezig met het schrijven van
een cursus energiebeleid. Deze zal begin augustus gereed zijn.
Daarnaast zal door middel van een aantal moties voor het

congres standpuntbepaling m.b.t energiebeleid worden voorbe1
- ) Mobiliteit

De projectgroep mobiliteit is bezig met het schrijven van een
nota die zal ingaan op de verschillende aspecten van mobiliteit zoals: milieu, openbaar vervoer, privatisering, ruimtelijke ordening, wonen en werken e.d. Naast deze nota met
landelijke standpunten, zal speciaal voor afdelingen een
pakket worden samengesteld dat handvatten geeft om mobiliteitsvraagstukken in het eigen afdelingsgebied aan de orde te
kunnen stellen. Beide nota's zullen medio november gereed
zijn.
s) Jongerenplatform
Het jongerenplatform is een overlegorgaan van politieke jongerenorganisaties, vakbewegingsjongeren en andere jongerenorganisaties van divers pluimage. Het platform houdt zich voornamelijk bezig met sociaal-economische vraagstukken zoals arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. Vertegenwoordigers van
het platform waaronder de JOVD hebben met staatssecretaris
Eiske ter Veld gesproken over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, bijstandsuitkering en het J.W.G. Naar aanleiding
van dit gesprek is afgesproken om een vervolg te organiseren

in de vorm van een mini-conferentie over deze onderwerpen~ op
het ministerie van sociale zaken. Daarnaast is het jongeren
platform begonnen met het schrijven van een up-date van het
jongerenmanifest dat in 1990 is uitgegeven. Tenslotte heeft
het jongerenplatform ook in, 1992 bij interessante ontwikkelin"

gen o.a. naar aanleiding van de miljoenennota persberichten
uitgegeven. De JOVD was op alle vergaderingen van het platform
actief vertegenwoordigd.

Binnen de JOVD zijn de Internationaal secretaris in samenwerking met een Internationaal Secretariaat verantwoordelijk voor
het Internationaal Jongerenwerk. Hieronder vallen het uitvoeren van internationale uitwisselingen, geven van internationale cursussen, onderhouden van contacten met een aantal op
internationaal gebied van belang zijnde organisaties en communicatie met de vereniging. Op het, november-congres werd door,
de vereniging besloten aan deze taken van de Internationaal
Secretaris de politieke portefeuilles Ontwikkelingssamenwerking, Defensie en Buitenlandse Zaken toe te voegen.
Op het novembercongres werd Michael van Turnhout opgevolgd
door Peter Hietink als Internationaal Secretaris. In het
Internationaal Secretariaat hadden door het jaar heen de
volgende mensen zitting: Boudewijn Wellink, • Alex Stempels,
Yvonne Bakker, Michael van Turnhout, Ron Batten, Lotte van
Aalzum, Martijn Boelen, Petra van Riemsdijk, Job Glas, Ype
Smid, Clarence van Gils, Hans-Peter Lassche, Carolien Wellink
en Peter 'Hietink internationaal secretariaat. Het secretariaat
werkt op project-basis en vergaderd een maal per maand.
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), EXIS, "31", NOVIB, EBN, JEF en Liberal
Forum.

* een Cursus Internationaal voor de leden van de JOVD,
* een reis naar Portugal met bezoeken aan jongeren aldaar,
* een reis naar Frankrijk,
* de Oost-Europa-reis dit jaar naar Tsjecho-Slowakije en

Hongarije.
Verder, werden de seminars van IFLRY en LYMEC bezocht door
JOVD-afgevaardigden.
De Internationaal Secretaris bezocht de Executive Meeting van
IFLRY in' Milaan.
Op het congres van IFLRY in Eastbourne in november besloot de
RFJ, een oostenrijkse jongerenorganisatie die haar onvoorwaardelijke steun betuigt aan de FPOe van Jörg Haider, haar lidmaatschap van IFLRY op te zeggen onder druk van een rapport
dat was vervaardigd door twee JOVD'ers, te weten Ron Batten en
Hans-Peter Lassche,
In de internationale koepels is de JOVD vertegenwoordigd door:
* Jan Weijers als Executive Director van IFLRY
* Alex Stempels als General Secretary van LYMEC
* Arnoud Koers de Vries als Algemeen Bestuurslid van "31"

6.

Vorming & Scholing

6.1

Cursusorganisatie

In 1992 werden rond de 75 cursussen georganisee rd in de afdelingen en districten. Aan deze cursussen hebben gemiddeld 10
persónen per cursus deelgenomen.

De organisatie van deze cursussen lag voornamelijk bij de
afdelingsfunctionarissen V&S, waarbij . de distrietsfunctionarissen V&S ondersteunende hulp boden, de supervisie van de
secretaris V&S van het hoofdbestuur.
er vonden dri V&S de lradenpl ts.
[*lemen en ni uwe ontwik lingen besproken
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in oktober vond de jaarlijkse cursus voor cur susleiders plaats
te toenén (GLD.). Negen door het HB geselecteerde leden werden

voor deze cursus uitgenodigd. De nieuwe cursusopzet, sociale
eh didactische vaardigheden kwamen.in deze cursus aan de orde.
—
De gehele cursus stond o.l.v. het V&S-secretariaat en werd

voor het overdragen van kennis op het gebied van sociale- en
didactischevaardigheden, bijgestaan door een professioneel
trainingsbureau. Tevens werd in 1992 een enquéte gehouden

onder de cutsusleiders van de JOVD, ter actualisering van het
6.3

Cursusmateriaal

In 1992 hebben een aantal JOVD'ers, in opdracht van het HB,
hun medewerking verleend aan het herschrijven van de beschikbare cursussen in de JOVD. Het cursusmateriaal was verouderd
en er werd gekozen voor een nieuwe opzet van de cursussen. Met
een modulair cursussysteem werd een eerste aanzet gegeven tot
een nieuw V&S beleid.
f.4

Topkadercursus JOVD/VJ

In april 1992 werd i,s,m, de VVD, de jaarlijkse topkadercursus
georganiseerd, 15 JOVD'ers en 15 VVD'ers namen aan deze cursus
deel, welke in hot teken stond van mobiliteit. In verschillende werkgroepen werden de deelnemers geconfronteerd met dilemma's. In november werd een start gemaakt met de organisatie
van topkadercursus voor 1993, die als onderwerp meekreeg
ontwikkelingssamenwerking.
6.5

V&S secretariaat

In de eerste helft van 1992 namen 4 leden en in de tweede
helft van 1992 3 leden, plaats in het V&S secretariaat, O.l,v,
de secretaris V&S van het MB activiteiten en het ondersteunen
van districten en afdelingen. Het V&S-secretarjaat kwam in
1992 negen maal bijeen..
.

.

7.1*1 Afdelingen en district —
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werden
hoofdbeïstu'ur bezocht.
Voor deze.~bijeenkomsten werden de besturen van districten
'
afdelingen,-:,üitgenodigd. Tevens konden leden van de JOVD deze
bijeenkomsten bijwonen. Deze bijeenkomsten werden druk bezoáht. De bezoeken werden gebruikt om informatie uit te wisseIn maart', is de afdelingsinventarisatie uitgebreid aan de orde
geweest. Deze inventarisatie en het later gehouden augustusoffensief vormden,.~wee belangrijke bouwstenen van het Afdelingen
organisatie Plan.
In dit A0P-~-behandeld op het maart-congres, kwam de evaluatie
van het augustus-offensief aanbod. Uit de evaluatie' kwam een
aantal veranderingen met betrekking tot het AO aan bod. Besloten`wed de aandacht vooral te' richten op de universitaire en
lt

In het voorjaar werd het bestuurdersboek uitgebracht. Dit boek
werd op het juni-congres gepresenteerd.

Op grote schaal is een intensieve afdelingsbegeleiding van de
grond gekomen. Zo werd bijvoorbeeld veel tijd geïnvesteerd in
het district Utrecht, helaas bleven de resultaten achter bij
de verwachtingen. Tevens werd veel aandacht besteed aan de
ondersteuning van districten en afdelingen.
Op het najaarscongres in november werd een aantal statutenwijzigingen door de algemene vergadering aangenomen. De structuur
van papierafdelingen werd nu mogelijk.
In de loop van het jaar heeft de vliegende brigade een aantal
belangrijke successen geboekt. Een aantal afdelingen is weer
opgestart.
Ook dit jaar heeft het promotieteam binnen het augustusoffel:
sief geopereerd. Het promoteam verd gecoördineerd door

7.2 Promotie en ledenwerving
In de zomermaanden is weer het traditionele augustus-offensief
gehouden. Vele dagen lang zijn in het gehele land weer ledenw .erfacties gehouden. Het promoteam werd uitgebreid ingezet.
Zij hadden de beschikking over nieuwe zeer herkenbare JOVDD'e'aandacht ging vooral uit:naar de universiteit en hbo steden
conform de resultaten van de evaluatie.
De informatiekranten. 35.000 in getal, stonden de' afdelingen
gratis ter beschikking.
.Om potentiële leden sneller lid te krijgen werd het lidmaatschapsgeld voor 'alle nieuwe leden fl. 10,00 gesteld. Wederom
~om tijdens ~.áè ledenwerfacties gebruik gemaakt worden. van
speciaal voor bedrukte acceptgiro's. Naar aanleiding van de
evaluatie over t AO'91 zijn
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in oktober is voor nieuwe,. leden en belapgstellenden drie
zogenaamde follow-up dagen georganiseerd. peze dagen vonden
plaats in Zwolle, Eindhoven en Utrecht. Tijdens deze dagen
konden leden
' en'belangstellenden kennis maken met alle facetten van de JOVD. Om de opkomst zo groot mogelijk,.te maken
heeft eventuele reiskosten vergoed.
Tijdens deze dag zijn en aa t l
e

n
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Half decenber is aan alle besturen een speciale nieuwjaarskaart verstuurd,
7.3 Congressen
De JOVD congresseerde in 1992 drie maal. Gecongresseerd werd
op15 & 16 maart in WestEnd.
Ieder congres werd drukker bezocht. Dit kwam vooral tot uit
drukking in een groeiend aantal afgenomen arrangementen.
Tevens werd een alternatief programma geïntroduceerd, te weten
de Oprah Winfrey show, De keuze voor de congresopzet is gedurende het jaar 1992 het zelfde gebleven.

J iAtk.I'Jt1(s

1992 Is voor de JOVD publIcitair gezien een uniek jaar geweest. Met de presentatie van het Paars Regeeraccoord is de
aanzet gegeven voor een jaar waarin de pers opvallend veel
aandacht aan de JOVD en haar activiteiten„besteedde, niet
alleen op landelijk, maar zekert1 ook op lokaal en regionaal
niveau. Verder is opvallend dat de JOVD minder dan voorheen
werd aangeduid als 'de jongerenorganisatie van...'
a) Congressen
De * congressen en de moties en resoluties,' die daar werden
aangenomen heb niet mogen rekenen op een overweldigende 'belangstelling van de pers. De voornaamste publiciteit kwam
voort uit de gastsprekers -Robin "Linsqhoten in juni- , en de
redes van de landelijk voorzitter. Met; name haalde de nieuwe
voorzitter Koen Petersen de krantekoppen met zijn opmerkingenover het vermeende Isjoelbakoppositiel die de VVD zou voeren.
b) Paars Accoord
Het Paars Accoord, uitkomst van de onderhandelingen tusse
JOVD, JD en JS is in maart gepresenteerd. Alle kranten, he
ANP-radiojournaal en diverse weekbladen besteedden hier mee
dan ruim aandacht aan. Naast ~ verslaggeving werden ook ver
schillende opinigrende artikelen over het accoord geschreven.

c) Artikelen
Van de hand van Jan Kees Martijn en Eddy Habben Jansen verscheen een artikel over de (on)wenselijkheid van sociale
dienstplicht in het NRC-Handelsblad.
Over hetzelfde onderwerp schreven Jan Kees Martijn en Marco
Frijlink in de Volkskrant.
d) Diversen
De JOVD heeft acte de presnce gegeven in diverse radioprogramma's, waaronder nog enkele uitzendingen van Kamerbreed
Extra, het wekelijkse Tros-programma op radio 5,
De schrijvende pers werd in totaal vele honderden keren gehaald. Veel, afdelingen kwamen in de lokale/regionale kranten
met aankondigingen en verslagen van activiteiten. Regelmatig
kwam een afdeling in het nieuws doordat ze een opmerkelijk
standpunt innam over een probleem op lokaal niveau,

9.

COItUSSX JONGRNBELEID VVD

-

JOVD

9.1 Inleiding
in 1990 is de commissie Jongerenbeleid VVD - JOVD ingesteld
zls resultaat van de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 1990-1995
tussen de VVD en de JOVD.
Conform art. 3.2 sub c van die overeenkomst dient de commissie

v6ór 1 maart van ieder jaar verslag uit te brengen aan de
hoofdbesturen van de VVD en de JOVD omtrent haar activiteiten
en bevindingen.

over het verslagjaar 1992 zal dit een beperkte rapportage
gekome n.
9.2

Samenstelling van de commissie

Gedurende het gehele verslagjaar was de samenstelling als
L,M,LOHOA, Hermans
E.R.M. Balemans
H. Kuiper
N. Rutte
mw. A.C. den Ottelander
J.W. Remkes
N.R.N. de la Rive Box

voorzitter
JOVD, secretaris
JOVD
JOVD
VVD
VVD
VVD

9.3 Vergaderingen
In 1992 heeft de commissie slechts éénmaal vergaderd. Deze
bijeenkomst vond plaats op 19 maart te Amersfoort. Aanwezig
waren mw. Den Ottelander en de heren De la Rive Box, Hermans
en Balemans. Met name werd van gedachten gewisseld over de
activiteiten die de commissie zou kunnen ontplooien. Geconcludeerd werd dat gezien de huidige stand van zaken an gegeven de
goede verstandhouding tussen VVD en JOVD een actieve opstel-ling van de commissie niet noodzakelijk was. Naar aanleiding
van deze bijeenkomst werd door de voorzitter en secretaris een
brief naar beide hoofdbesturen gezonden met betrekking tot een
'slapend bestaan' van de commissie. De commissie gaat er thans
van uit dat de hoofdbesturen van JOVD en VVD dé facto een
'slapend bestaan' van de commissie JOVD-VVD hebben geaccepteerd,
E.R.M. Balemans
secretaris

Utrecht,
februari 1993
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