
dat alleen regio 's en afdelingen 

die goed draaien -en een derge-

lijk evenement vanuit het be-

ginsel van de decentralisatie 

eigenlijk niet nodig hebben-

de nodige publiciteit aan een 

congres kunnen geven 

-de gunstige uitwerking van een 

congres op het ledental van de 

afdeling/regio waarin het con-

gres is gehouden allerminst 

aanwijsbaar is 

SPREEKT HAAR MENING UIT dat 

-het congres voortaan dient te 

worden gehouden in een centraal 

in Nederland gelegen plaats, 

gedacht wordt hierbij aan 

Utrecht 

en gaat over tot de orde van de 

dag 

MOTIE JOVD-CONTACTPERSONEN BIN-

NEN DE VVD 

De JOVD •in vergadering bijeen 

te Deventer op 19 en 20 maart 

1983 

CONSTATERENDE dat 

-er overleg heeft plaatsgevon-

den tussen JOVD en VVD, NKW en 

VVD-jongerencontacten, hetgeen 

o,a. resulteerde in de blijven-

de onafhankelijkheid van de 

JOVD 

-om contacten tussen VVD en 

JOVD te optimaliseren en een 

politieke inbreng van liberale 

jongeren in de VVD te stimuleren 

er op alle VVD-bestuursniveaus 

adviserende jongerenzetels ge-

creëerd worden in de vorm van  

JTD-ontaetpersónei 

-deze JOVD-contactpersonen VVD-

lid dienen te zijn 

OVERWEGENDE dat 

-er waarschijnlijk niet voldoen-

de en gekwalificeerde JOVDers/ 

sters zijn om op alle VVD-be'-

stuursniveaus te plaatsen1  aan-

gezien er teveel VVD-bestuurs-

niveaus zijn 

-dit voorafgaande alleen moge-

lijk is indien een (te) groot 

gedeelte van het kader binnen 

de JOVD.haar directe activitei-

ten voor de JOVD vermindert en 

omzet in het bezetten van deze 

VVD-bestuursniveaus met als ge-

volg dat er binnen de JOVD een 

gebrek onstaat aan bestuurlijk 

kader 

VERZOEKT 

-het JOVD-hoofdbestuur een ac-

tief aanwervingsbeleid van VVD-

jongeren te starten 

-het JOVD-hoofdbestuur om de 

mogelijkheid -open te laten op 

de door JOVD'ers te bezetten 

VVD-bestuurâniveaus VVD-jonge---

ren te plaatsen, •dit nadat deze 

laatsten JOVD-lid zijn geworden 

en een spoedcursus JOVD hebben 

gevolg 

en gaat over tot de orde van de 

dag 

MOTIE JOVD/VVD 

De Jongeren Organisatie voor 

Vrijheid & Democratie in ver-

gadering bijeen op 19 en 20 

maart 1983 te Deventer. 
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OVERWEGENDE dat 

-zij alle jongeren die haar 

doeleinden onderschrijven wil 

verenigen en een platform wil 

bieden waarin alle verschijn- 

ingsvormen van het liberalisme 

in Nederland zich kunnen her-

kennnen 

-zij naar onafhankelijkheid 

van welke directe partijpoli-

tieke binding dan ook, nadruk-

kelijk als grondslag voor het 

beleid van de JOVD blijft aan-

vaarden 

-zij zich bij het realiseren 

van haar politieke doelstellin-

gen en het vervullen van haar 

kritische functie primair 

richt op die politieke partij-

en die het liberalisme als ba-

sis van hun politiek handelen 

beschouwen, zonder daarbij con-

tacten met andere politieke or-

ganisaties zowel op internatio-

naal, landelijk, regionaal als 

plaatselijk niveau uit te slui-

ten 

SPREEKT ALS HAAR MENING UIT dat 

-het uitsluitend de persoon-

lijke verantwoordielijkheid van 

ieder JOVD-lid is om al of niet 

een partijpolitieke voorkeur te 

hebben en dat binnen de JOVD,.  

ongeacht die voorkeur, ieder 

lid op gelijke voet wordt be-

handeld 

-de JOVD organistorisch, admi-

nistratief en financieel een 

zelfstandige organisatie is en 

de gegevens uit haar ledenad-

ministratie uitsluitend binnen  

de organisatie mogen worden ge-

bruikt, overeenkomstig artikel 

33.4 van het Huishoudelijk Rege-

lement en artikel 12.2 van de 

Modelregelementen voor afdelingen 

en districten 

-de JOVD bij het bevorderen van 

de contacten met de politieke 

partijen die het liberalisme 

als uitgangspunt van hun poli. 

tiek handelen beschouwen, in 

zo'n partij contactpersonen 

kan aanwijzen die dan uitslui-

tend verantwoording verschul-

digd mogen zijn aan de JOVD 

ROEPT alle liberaal denkende 

jongeren in Nederland op om in 

één onafhankelijke jongeren-

orgnnisatie de liberale begin-

selen, vrijheid, verantwoorde-

lijkheid, verdraagzaamheid en 

sociale rechtvaardigheid uit te 

dragen. 

en gaan over tot de orde van de 

dag 

MOTIE BELEID 

De JOVD in vergadering bijeen 

op 19 en 20 maart 1983 te Deven-

ter, 

OVERWEGENDE dat 

-de JOVD ten doel heeft jonge-

ren in kennis te brengen met en 

te doordringen van de verant-

woordelijkheden, welke het 

staatsburgerschap hen oplegt, 

hen daarbij in bijzonder voor-

lichtend omtrent de liberale be-

ginselen, zonder een politieke 
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