Secretarieel Jaarverslag 2012

1

Inhoudsopgave
1. Voorwoord

3

2. Verenigingsorganen

4

3. Ledenaantal

8

4. Algemeen Secretariaat

11

5. Algemene Communicatie

12

6. Relaties met externen

13

7. Politiek

14

8. Voorlichting

16

9. Internationaal

18

10. Organisatie

20

11. Opleiding & Training

22

12. Marketing & Campagnes

24

2

1. Voorwoord
Den Haag, 27 maart 2013

Geachte Jaarlijkse Algemene Vergadering, beste leden,
Voor u ligt het secretarieel jaarverslag over het jaar 2012. Het doel van dit verslag is om u een beter
beeld te geven over het gevoerde beleid van vorig jaar en de daarbij horende informatie.
Het verslag is gebaseerd op de informatie van (oud) Hoofdbestuurders, vastgestelde projectverslagen
en overige documenten. Daarnaast is er gekeken naar de notulen van uw vergadering in 2011, 2010
en 2009, om er achter te komen aan welke informatie u waarde hecht. Naar aanleiding van deze
notulen heb ik besloten om, in afwijking van sommige voorgaande verslagen, hoofdstuk 3
‘ledenaantal’ toe te voegen. Daarnaast is het hoofdstuk ‘conclusies’ geschrapt, daar ik denk dat het
aan uw vergadering is om conclusies te trekken over het afgelopen jaar en niet aan mij.
U kunt de gegevens uit dit secretarieel jaarverslag gebruiken bij het ter verantwoording roepen van
het Hoofdbestuur. Hopelijk zal het discussiëren op basis van feiten leiden tot een vruchtbare
discussie. Vragen of opmerkingen beantwoord ik uiteraard graag gedurende de vergadering.
Met liberale groet,
Christiaan Kwint
Algemeen Secretaris
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
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2. Verenigingsorganen
2.1. Algemene Vergaderingen
In 2012 hebben twee algemene vergaderingen plaatsgevonden:
De Jaarlijkse Algemene Vergadering
Datum:
Locatie:
Voortzetting:
Locatie:

Woensdag 18 april 2012
Mariaplaats 14, Heerensociëteit “De Vereeniging” te Utrecht
Zondag 22 april 2012
Hotel & Congres Mooirivier, Oude Oever 10 te Dalfsen

Deze vergadering werd gerapporteerd door de heer D. (Dominik) Flikweer en de heer S.R.K. (Simon)
Tol.
De Voorbereidende Algemene Vergadering
Datum:
Locatie:
Voortzetting:
Locatie:

Woensdag 7 november 2012
Mariaplaats 14, Heerensociëteit “De Vereeniging” te Utrecht
Zaterdag 10 en zondag 11 december 2012
NH Hotel Noordwijkerhout, Langelaan 3 te Noordwijkerhout.

Deze vergadering werd gerapporteerd door de heer S.R.K. (Simon) Tol.

2.2. Het Hoofdbestuur
Samenstelling
Het Hoofdbestuur was in 2012 als volgt samengesteld:
1 januari 2012 – 19 september 2012
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Penningmeester:
Vicevoorzitter Organisatie:
AB Politiek & Internationaal:
AB Voorlichting:
AB Opleiding & Training:
AB Marketing & Campagnes:

De heer B.P.M. (Bram) Dirkx
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer M.F. (Marlon) Buijs
De heer N.G. (Nicky) Derks
De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer J.G.N. (Jorik) Kuipers
Mevrouw R. (Rianne) van Houten
De heer E. (Eddie) Förster

19 september 2012 – 10 november 2012
Landelijk Voorzitter a.i.:
Algemeen Secretaris:
Penningmeester:
AB Politiek & Internationaal:
AB Voorlichting:
AB Organisatie & Marketing & Campagnes:

De heer N.G. (Nicky) Derks
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer M.F. (Marlon) Buijs
De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer J.G.N. (Jorik) Kuipers
De heer E. (Eddie) Förster
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AB Opleiding & Training:

Mevrouw R. (Rianne) van Houten

10 november 2012 – 31 december 2012
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Penningmeester:
Vicevoorzitter Politiek:
AB Voorlichting:
AB Internationaal:
AB Opleiding & Training:
AB Organisatie
AB Marketing & Campagnes:

De heer J.H.J. (Jarico) Vos
De heer C.J.J. (Christiaan) Kwint
De heer R. (Remco) Vlaming
Mevrouw F. (Floor) Ockers
De heer Y. (Yair) da Costa
De heer M. (Marijn) de Pagter
De heer T. (Tom) Leijte
De heer M. (Mark) Rook
De heer T.L. (Thomas) Kooi

In 2012 werd het Hoofdbestuur geadviseerd door de volgende personen.
1 januari 2012 – 10 november 2012
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer C. (Christophe) van der Maat
De heer T.W. (Thijs) Roest

10 november 2012 – 31 december 2012
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer C. (Christophe) van der Maat
De heer D. (Dennis) van den Oever

2.3. Hoofdredacteur Driemaster
Van 1 januari 2012 tot en met 10 november 2012 was de heer T.W. (Thijs) Roest Hoofdredacteur van
het verenigingsblad Driemaster, op 10 november is hij opgevolgd door de heer D. (Dennis) van den
Oever.
2.4. Afdelingen
Actieve afdelingen
De navolgende afdelingen zijn in 2012 actief geweest:
Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag e.o., Eindhoven, Flevoland, Friesland,
Groningen, Haarlemmermeer, Hart van Brabant, Helmond Peelland, ’s-Hertogenbosch, Leiden e.o.,
Maastricht e.o., Midden- Limburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Twente, Top van Holland,
Utrecht e.o., Venlo e.o., Zoetermeer e.o. en Westelijke Mijnstreek.
Opgerichte afdelingen
In 2012 is de afdeling Westelijke Mijnstreek opgericht. Daarnaast is er de goedkeuring voor de
oprichtingsvergadering van Zwolle e.o. gegeven.
Slapende afdelingen
In 2012 zijn de afdelingen Westelijke Mijnstreek en Helmond Peelland slapend verklaard.
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2.5. Organen van Beroep en Arbitrage
Eerste Kamer van de Commissie van Beroep
1 januari 2012 – 22 april 2012
Leden:
De heer T. (Thomas) van Kuilenburg
De heer K.P. (Krijn) Lock
De heer J.W.J.H. (Hans) de Backer

Plaatsvervangende leden:
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen
De heer A. (Arjen) Maathuis
De heer D. (David) Vermorken

Tweede Kamer van de Commissie van Beroep
1 januari 2012 – 22 april 2012
Leden:
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen
De heer D. (David) Vermorken
De heer A. (Arjen) Maathuis

Plaatsvervangende leden:
De heer T. (Thomas) van Kuilenburg
De heer J.W.J.H. (Hans) de Backer
De heer K.P. (Krijn) Lock

Commissie van Beroep
22 april 2012 – 31 december 2012
Leden:
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen
De heer D. (David) Vermorken
De heer A. (Arjen) Maathuis
De heer M.W.M. (Martijn) Jonk
Mevrouw K. (Kim) Vogten
De heer W. (Wouter) Metzlar

Plaatsvervangende leden:
De heer T.W. (Thomas) de Jonge
De heer J.W.J.H. (Hans) de Backer
De heer A. ph. (Allard) Altena

2.6. Commissies van de JOVD
Kascommissie
1 januari 2012 – 22 april 2012
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
De heer N.H.S. (Nick) Grisèl
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers
Mevrouw C.C.E. (Ingrid) Jansen
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge
22 april 2012 – 31 december 2012
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
De heer N.H.S. (Nick) Grisèl
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Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers
Mevrouw C.C.E. (Ingrid) Jansen
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge
Toetsingscommissie
1 januari 2012 – 22 april 2012
De heer L.A.G.M. (Lowieke) Kateman
De heer K.J. (Klaas-Jeroen) Terwal
Mevrouw A. (Annelien) zur Lage
Mevrouw M.A. (Marie-Anna) Bullens
De heer M. (Mark) Thiessen
22 april 2012 – 31 december 2012
De heer L.A.G.M. (Lowieke) Kateman
De heer K.J. (Klaas-Jeroen) Terwal
Mevrouw A. (Annelien) zur Lage
Mevrouw M.A. (Marie-Anna) Bullens
De heer M. (Mark) Thiessen
Projectgroep Integrale Herzieningen Statuten en Reglementen
De heer J. B. (Jeroen) Diepemaat (voorzitter)
De heer G.J.C. (Geert) Jansen (lid)
De heer D. (David) Vermorken (adviserend lid).
Grafische Commissie
De grafische commissie bestond uit mevrouw S. (Simone) van Beek.
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3. Ledenaantal
Nieuw dit jaar is het hoofdstuk ledenaantal. Het hoofdstuk tracht u een beeld te schetsen van het
aantal nieuwe leden, het aantal uitschrijvingen en het totaal aantal leden van de JOVD. Op 1 januari
2012 waren er 2272 individuen lid van onze vereniging. Op 31 december 2012 telde de vereniging,
exclusief uitschrijvingen, 3150 leden en, inclusief uitschrijvingen, 2687 leden. De nadere specificering
van deze cijfers vindt u terug in onderstaande paragrafen.

3.1. Nieuwe leden
In het jaar 2012 hebben 878 nieuwe individuen kennis gemaakt met onze vereniging. In de volgende
kolom kunt u zien hoeveel leden iedere maand zijn geworven.

3.2. Uitschrijvingen
In totaal hebben 463 leden zich uitgeschreven in 2012, 76 hiervan zijn conform artikel 5.1 van onze
Statuten uitgeschreven, daar ze in 2012 de leeftijd van 31 jaar hadden bereikt. Helaas is het niet
mogelijk om het aantal uitschrijvingen per maand te specificeren, aangezien uitschrijvingen pas op 31
december ingaan.

3.3. Ledental per afdeling
In de kolom staan het aantal nieuwe leden en uitschrijvingen. Omdat de stukkenbundels niet in kleur
gedrukt zullen worden, is er ook een tabel bijgevoegd. In deze tabel kunt u het aantal nieuwe leden,
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het aantal uitschrijvingen en het netto resultaat zien. De oplettende lezer komt tot de conclusie dat de
getallen niet overeenkomen met het totaal aantal inschrijvingen en uitschrijvingen. Dit komt omdat de
afdelingen Helmond en Westelijke Mijnstreek niet zijn opgenomen in deze paragraaf.

Netto
Nieuwe
leden
Uitschrijvingen
resultaat
Nieuwe leden en uitschrijvingen
per afdeling

Afdeling

0

Midden Limburg

10
6

Venlo

11
18
16

Twente
6

Delft

17
13

Top van Holland

18

2

Haarlemmermeer

20
8

Den Bosch

27
21

Leiden
13

Hart van Brabant
9

Flevoland

27
28
33

Friesland

11

Zoetermeer

10

34

35

12

Breda

36

10

Eindhoven

37
16

Maastricht

37

Den Haag

32

Rijk van Nijmegen c.a.

31

48

64
40

Rijnmond

65
61

Utrecht

74

47

Amsterdam

107
77

Groningen
0

20

40
Uitschrijvingen

60
80
Nieuwe leden

133
100

120

140
9

Twente
Top van Holland
Venlo
Leiden
Midden Limburg
Delft
Utrecht
Hart van Brabant
Den Haag
Haarlemmermeer
Den Bosch
Maastricht
Friesland
Breda
Flevoland
Rijnmond
Zoetermeer
Eindhoven
Rijk van Nijmegen c.a.
Groningen
Amsterdam

16
18
11
27
10
17
74
28
48
20
27
37
34
36
33
65
35
37
64
133
107

18
13
6
21
0
6
61
13
32
2
8
16
11
12
9
40
10
10
31
77
47

-2
5
5
6
10
11
13
15
16
18
19
21
23
24
24
25
25
27
33
56
60
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4. Algemeen Secretariaat
4.1. Algemeen
Zoals ieder jaar was het Algemeen Secretariaat ook in 2012 gevestigd aan de Herengracht 38b op de
tweede en derde etage. De JOVD heeft een huurovereenkomst met Hulshof Beheer B.V.. De
huurovereenkomst is aangegaan op 1 september 2006 en loopt tot en met 31 augustus 2016. Het
contact met de verhuurder verloopt redelijk tot matig.
Het Algemeen Secretariaat heeft gefungeerd als plek waar leden, projectgroepen, commissies en
het Hoofdbestuur bijeenkwamen om te vergaderen en te werken. Het Algemeen Secretariaat werd
redelijk onderhouden en schoongemaakt. Daarnaast is het Algemeen Secretariaat opgeknapt, zo is
de borrelruimte op de derde etage opgeknapt en is de vrijdenkersruimte opnieuw gemeubileerd.
Zowel op de Algemeen Secretariaatskamer als de vrijdenkersruimte is een zonwering aangebracht.

4.2. Gebruik
Op de tweede etages zijn de ruimtes onderverdeeld in de Algemeen Secretariaatskamer, de
vrijdenkersruimte, HB kamer, toilet, printhok, keuken en bezemkast. De vrijdenkersruimte wordt
door het HB en derden (bijvoorbeeld Politiek Commissarissen) gebruikt als vergaderruimte. De
Algemeen Secretaris en de Landelijk Penningmeester werken in de Algemeen Secretariaatskamer, de
HB kamer wordt door de overige Hoofdbestuurders gebruikt.
Op de derde verdieping bevinden zich de borrelruimte, het archief, het P&L hok, de zolder en nog
een tweede vergaderruimte. De borrelruimte wordt intensief gebruikt tijdens kaderdagen en
introweekenden. De tweede vergaderruimte wordt sporadisch gebruikt. In het archief bevinden zich
oude stukken van de vereniging. In de archiefruimte was er in de zomer een wespenplaag, dit heeft
helaas geleid tot een (gedeeltelijke) aantasting van het archief. Gelukkig heeft de Algemeen
Secretaris de plaag snel bestreden, zodat verdere aantasting voorkomen kon worden.

4.3. Werknemers
Sinds 6 juni 2011 ondersteunt mevrouw E.C.M. (Lizzy) Veldt de Algemeen Secretaris en het
Algemeen Bestuurslid Marketing en Campagnes in hun werkzaamheden. Deze werkzaamheden heeft
ze in 2012 naar grote tevredenheid vervuld. Mevrouw Veldt werkt via Payroll Jobs.
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5. Algemene communicatie
5.1. Internet
Wederom was internet in 2012 de belangrijkste manier van communiceren. Ongeveer eens per drie
weken werd de landelijke nieuwsbrief verstuurd. Bij een uitzonderlijke gebeurtenis, bijvoorbeeld het
ontvallen van de Landelijk Voorzitter op 19 september, werd er een extra nieuwsbrief verstuurd. De
nieuwsbrieven bevatten vooral informatie over de activiteiten en overige gebeurtenissen binnen de
vereniging.
De stukken van de Algemene Vergaderingen werden, indien mogelijk, ook via de mail verstuurd. Door
de grote hoeveelheid aan data was dit niet altijd mogelijk, de stukken werden dan alleen op de
website gezet. Naast de nieuwsbrief werden er ook leden- en interesselijsten naar de
afdelingssecretarissen gezonden.

5.2. Server
In 2012 hebben de Algemeen Secretaris en de Landelijk Penningmeester wederom met Davilex
gewerkt. Vooral voor de Landelijk Penningmeester heeft dit voor veel problemen gezorgd. Zo heeft het
systeem er van mei tot half juni uitgelegen. Hierdoor werd het voor de Landelijk Penningmeester lastig
om zijn financiële administratie te voeren.
Naast problemen met Davilex was ook de ICT in 2012 een zorg. Zo waren er problemen met het
verbinding maken met internet op computers vanuit het Algemeen Secretariaat. Vanwege deze reden
is de internet toegang van de computers van de Algemeen Secretaris en de Landelijk Penningmeester
vervangen.

5.3. Driemaster
De heer T.W. (Thijs) Roest was onze hoofdredacteur van 1 januari tot en met 10 november. Op 10
november werd hij opgevolgd door de heer D. (Dennis) van den Oever. De stand van zaken van de
Driemaster wordt besproken in het jaarverslag van de Hoofdredacteur

5.4. Gewone post
Er wordt niet veel gebruikt gemaakt van het versturen van post. Een uitzondering hierop vormen de vele
die welkom- en interessepakketten worden verstuurd. Daarnaast wordt er af en toe een brief gestuurd
naar leden of belangrijke instanties.
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6. Relaties met externen
6.1. VVD
Er is in 2012 intensief en veelvuldig contact geweest met de VVD.
De JOVD heeft op de nieuwe ledendag van de VVD de mogelijkheid gehad om de JOVD te promoten
bij nieuwe VVD leden.
Gedurende het jaar 2012 zijn de heer B.P.M. (Bram) Dirkx, de heer N.G. (Nicky) Derks en de heer
J.H.J. (Jarico) Vos, namens de JOVD, adviseur van het VVD Hoofdbestuur geweest. De heer C.
(Christophe) van der Maat was namens de VVD adviseur van het JOVD.
Onze vereniging heeft gesproken op het congres van de VVD te ‘s- Hertogenbosch d.d. 24 november
2012. Dit werd aanvankelijke tegengewerkt door het VVD Hoofdbestuur, maar na druk van de
Algemene Ledenvergadering, werd dit toch toegestaan.

6.2. Politieke Jongerenorganisaties
In 2012 is er veel samengewerkt met andere Politieke Jongerenorganisaties. In het bestuur van de
Stichting Samenwerking Politieke Jongerenorganisaties (SSPJO) zijn onze belangen behartigt door de
voorzitters van afgelopen jaar. Het contact met de andere Politieke Jongerenorganisaties verliep ook
goed. Zo is er met Perspectief, CDJA en JD een schaduw catshuisakkoord gesloten. Daarnaast
bezoeken andere PJO’s onze activiteiten en vice versa.
6.3. Rottumerberaad
Het Rottumerberaad is een stichting voor oud-hoofdbestuurders. Het Hoofdbestuur onderhoudt
contacten met deze stichting. De JOVD is in 2012 eerst vertegenwoordigt door de heer B.P.M. (Bram)
Dirkx en de heer N.G. (Nicky) Derks, later door de heer J.H.J. (Jarico) Vos en de heer C.J.J. (Christiaan)
Kwint.
6.4. Overige externe relaties
De JOVD heeft in 2012 ook contacten onderhouden met andere maatschappelijk betrokken personen
en organen. Er werd gesproken en overlegd met diverse organen en personen op terreinen die voor
de JOVD van belang zijn. Daarnaast heeft de vereniging zich regelmatig laten horen door deelname
aan debatten en symposia.
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7. Politiek
7.1. Politiek Commissariaat (PC)
Het Politiek Commissariaat had in 2012 de volgende samenstelling:
Politiek Commissaris Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties:
De heer R.K. (Kasim) Akdag (20 januari 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris van Buitenlandse zaken en Defensie:
De heer T.C. (Timo) Roeleveld (20 januari 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris Financiën, Economische en Sociale zaken:
De heer J.P. (Jean Paul) le Doux (20 januari 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris Veiligheid en Justitie:
De heer Q.Y.M. (Quinten) Bertens (20 januari 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
De heer P. (Peter) van Duyvenvoorde (20 januari 2012 – 24 september 2012)
Mevrouw E.H.M. (Elke) Mulder (24 september 2012 – 4 december 2012)
De heer R. (Rick) Nederend (24 september 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris van Infrastructuur en Milieu:
De heer M.J.H. (Maarten) Oude Kempers (20 januari 2012 – 4 december 2012)
Politiek Commissaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
De heer P.T. (Pieter) Sassen (15 februari 2012 – 4 december 2012)
Sommige Politiek Commissarissen maakten ook nog gebruik van een denktank.

7.2. Politiek weekend
In 2012 is er een politiek weekend georganiseerd. Dit vond plaats op 2 en 3 juni
2012. Aan het Politiek Weekend deden 38 deelnemers mee. Het aantal aanmeldingen was hoger,
alleen op de dag zelf kwam niet iedereen opdagen. Het weekend werd georganiseerd in het
Hampshire Hotel te Apeldoorn. Tijdens het weekend kwamen er een aantal sprekers langs,
bijvoorbeeld de heer Wilterdink, Stein en Spangenberg, werd het spel ‘Ik houd van de JOVD’ gespeeld
en was er een gezellige stapavond in het centrum van Apeldoorn. Door de deelnemers werd het
weekend als positief beoordeeld. Helaas heeft de auditor nog niet het door hem beloofde
evaluatiediner georganiseerd.
De projectgroep bestond uit:
De heer M. (Mark) Rook (voorzitter)
De heer R. (Remco) Vlaming (sprekers en programma)
Mevrouw M.M. (Marijke) Neutgens (locatie en logistiek)
De heer J.H.J. (Jarico) Vos (auditor)
14

7.3. Politieke profilering
Het afgelopen jaar heeft de JOVD hard gewerkt aan de politieke profilering. Daarbij heeft de JOVD
actief ingespeeld op de actualiteit. Bijvoorbeeld wanneer het ging om maatregelen van het kabinet
waar de JOVD grote moeite mee had, zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie of de wietpas.
Naast een kritische opstelling, heeft de JOVD ook getracht zich constructief op te stellen. Daarom is
er met het CDJA, Perspectief en de JD een alternatief catshuisakkoord geschreven. Dwars heeft zich
op het laatste moment terug getrokken uit dit akkoord.
Een ander vlak waar de JOVD zich veelvuldig over heeft laten horen zijn de pensioenen door de
samenwerking te zoeken met andere politieke jongerenorganisaties (Jonge Socialisten, Jonge
Democraten, Dwars en de SGPJ) en het Alternatief voor Vakbond (AVV).
In 2012 is Inez Weski uitgeroepen tot liberaal van het jaar 2011. Ze heeft deze prijs gekregen voor
haar strijd tegen her verval van de rechtstaat en de strijd tegen de inperking van privacy door de
overheid. Weski heeft zowel op de nieuwjaarsborrel van de JOVD als het voorjaarscongres
gesproken.

7.4. Politieke contacten
De JOVD heeft veelvuldig functioneel contact gehad met volksvertegenwoordigers, ministers en
staatssecretarissen, zoals Mark Rutte, Ivo Opstelten, Jan Anthonie Bruijn en Edith Schippers, op
portefeuilles die voor de JOVD van belang zijn. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de JOVD
contact had met alle politieke partijen die de JOVD konden steunen op een aantal belangrijke
onderwerpen, zoals pensioenen. In 2012 heeft de JOVD zich niet alleen in de media goed
geprofileerd, maar juist ook op de achtergrond zich bewezen een betrouwbare en kundige partner
te zijn door het gesprek aan te gaan met een groot aantal relevante (politieke) actoren, zoals
pensioenorganisaties.

15

8. Voorlichting
Van 1 januari 2012 tot en met 10 november 2012 was de heer J.G.N. (Jorik) Kuipers Algemeen
Bestuurslid Voorlichting, van 10 november tot en met 31 december 2012 werd deze functie vervuld
door de heer Y. (Yair) da Costa.

8.1. Overzicht persberichten en opinieartikelen
13 januari 2012 - Opinieartikel Jongeren betalen voor ordinaire fraude met pensioen
14 januari 2012 - Persbericht: Inez Weski Liberaal van het jaar
20 januari 2012 - Persbericht: JOVD ziet belastingplan CDA als steun aan eigen plannen
02 februari 2012 - Opinieartikel: Pensioenakkoord is voor jongeren onaanvaardbaar
08 februari 2012 - Persbericht: JOVD laakt slap voornemen studentenprotest
15 februari 2012 - Persbericht: Stop repressie van (soft)drugs, kies voor regulering
01 maart 2012 - Persbericht: Verbod hasj liberale doodsteek
8 maart 2012 - Opinieartikel: Schuif problemen niet door naar de toekomst, hervorm nu
12 april 2012 - Persbericht: Jongerenorganisaties komen met eigen Catshuisakkoord
21 april 2012 - Persbericht: JOVD: Wees niet als Wilders, maar hervorm!
23 april 2012 - Persbericht: JOVD: Eerst begroting, dan verkiezingen
08 mei 2012 - Persbericht: JOVD lanceert wietpasmeldpunt
22 mei 2012 - Persbericht: Azerbeidzjan: Een Songfestival voor democratie?
23 mei 2012 - Persbericht: 'BTW-verlaging kunst streeft doel voorbij'
25 mei 2012 - Persbericht: JOVD wil meer jongeren op de lijst
26 juni 2012 - Persbericht: JOVD pleit voor zorgsparen
03 september 2012 - Persbericht: PJO's ondertekenen roze verklaring
11 september 2012 - Persbericht: JOVD op de bres voor werkgever
13 september 2012 - Persbericht: JOVD verheugd over verkiezingsuitslag
19 september 2012 - Persbericht: Landelijk Voorzitter JOVD legt functie neer
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10 oktober 2012 - Persbericht: 'Onderwijsplannen formatie stap in goede richting'
25 oktober 2012 - Persbericht: 'Politieke Jongeren presenteren schaduwcoalitieakkoord'
22 november 2012 - Opinieartikel: JOVD mag tóch niet spreken op VVD-congres
23 november 2012 - Persbericht: Wiegel eist spreektijd voor JOVD op VVD-congres
18 december 2012 - Persbericht: JOVD: Serious Request ineffectieve vorm van schuldgevoel afkopen
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9. Internationaal
9.1. Algemeen
Het afgelopen jaar kende een enigszins rommelige start, dit kwam omdat de oorspronkelijke
kandidaat Algemeen Bestuurslid Internationaal er niet in slaagde om gekozen te worden. Hierdoor
heeft de uiteindelijke portefeuillehouder geen goede inwerkperiode gehad. Desalniettemin was het
voor de JOVD een zeer succesvol jaar op internationaal gebied. Zo is er voor het eerst een
Nederlandse Summerschool georganiseerd in samenwerking met de Jonge Democraten (JD) en is
onze oud Landelijk Voorzitter, Jeroen Diepemaat, verkozen tot president van LYMEC, de Europese
koepelorganisatie.
De JOVD was ook vertegenwoordigd op alle internationale congressen met een delegatie, waarbij zij
veelvuldig van zich heeft laten horen, bijvoorbeeld over pensioenen op Europees niveau. De JOVD
heeft ook samengewerkt met o.a. Zweedse, Franse en Braziliaanse zusterverenigingen. Ook zijn er
twee reizen georganiseerd naar Europese bestemmingen, waar wederom contact was met liberale
zusterorganisaties.
De JOVD heeft tijdens de IFLRY Executive Committee in Boedapest twee resoluties ingediend. Op de
General Assembly te Chisinau zijn er geen resoluties ingediend. Tijdens de LYMEC congressen zijn er
in totaal zes resoluties ingediend. Het is niet mogelijk om tijdens een seminar van IFLRY of LYMEC
resoluties in te dienen.

9.2. Activiteiten
Op internationaal gebied hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
JOVD Reis naar Londen
JOVD Reis naar Warschau
JOVD Summerschool
LYMEC Congres en Seminar te Kopenhagen
LYMEC Congres en Seminar te Sofia
LYMEC Seminar te Tallinn
LYMEC Seminar te Belgrado
IFLRY Executive Committee in Boedapest
IFLRY General Assembly in Chisinau
IFLRY Seminar te Stockholm

9.3. Internationaal Secretariaat
Leden internationaal secretariaat
Jarico Vos (Voorzitter van 1 januari tot en met 10 november 2012), Marijn de Pagter (Voorzitter van
10 november tot en met 31 december 2012), Marco Nijweide, Jean-Paul le Doux, Ralph Aerts, Adrian
Proos, Cees Roffelsen, Xander Kneepkens, Martijn Postma, Lotte Bok, Jeroen Diepemaat, Ashmita
Krishna, Tim Huiskes, Anne-Carien Smale, Jaimy van den Berg, Lianne Dijkstra, Antoinette Bakker,
Judith Wieffering, Jeroen Benning, Jan van Run, Sandra Reynaers, Laurens Heinen, Jeroen van Dijken,
Timo Roeleveld.
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10. Organisatie
10.1. Congressen
In dit verslag worden slechts de basale gegevens gegeven over het voorjaarscongres en het
najaarscongres. Meer details over het voorjaarscongres 2012 kunt u lezen in het evaluatieverslag dat
afgelopen voorlopige algemene vergadering is aangenomen. Meer details over het najaarscongres
2012 kunt u lezen in het evaluatieverslag dat tijdens deze jaarlijkse algemene vergadering behandeld
zal worden.

Voorjaarscongres 2012
Het voorjaarscongres 2012 vond plaats in het Mooirivier te Dalfsen.
Aantal deelnemers:
Volledig arrangement:
Zaterdag arrangement:
Zondag arrangement:
Zaterdag en zondag arrangement:
Totaal:

204
15
1
1
219

De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:
Voorzitter:
Projectgroep penningmeester:
Locatie en Logistiek:
Programma en Sprekers:
Programma en Sprekers:
Marketing en Communicatie:
Auditor:

Bart Janssen
Thomas van Gemert
Jurre van der Spek
Dominik Flikweert
Max-Pieter Dijkstra
Martijn Lier
Nick Derks

Het voorjaarscongres had een gevarieerd programma met interessante sprekers.

Najaarscongres 2012
Het najaarscongres 2012 vond plaats in het NH Hotel te Noordwijkerhout.
Aantal deelnemers:
Volledig arrangement:
Zaterdag arrangement:
Zondag arrangement:
Zaterdag en zondag arrangement:
Totaal:

302
17
5
6
320

De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:
Voorzitter Projectgroep

Mark Rook
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Vicevoorzitter Locatie en Logistiek
Sprekers, programma en inhoud
Sprekers, programma en inhoud
Marketing en communicatie
Auditor

Jurre van der Spek
Amar el Sahli
Mariëlle Mellink
Jelle van Nuland
Nick Derks, later vervangen door Eddie Förster

10.2. Overige activiteiten
Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel vond plaats op 14 januari 20123 op het Algemeen Secretariaat in Den Haag.
Tijdens deze borrel werd de prijs ‘liberaal van het jaar’ uitgereikt aan mr. Inez Weski. Mr.
Weski heeft hierna nog een speech gehouden.

Introductieweekend I
De projectgroep Introductieweekend I was als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Programma en Sprekers:
Locatie en Logistiek:
Marketing en Communicatie:
Auditor:

Marijn de Pagter
Jennifer Shek
Céline Wilton
Tjitske Wildervanck
Nick Derks

Aan het weekend hebben 40 deelnemers mee gedaan. De deelnemers hebben geslapen in het Stay
Okay hotel.

Introductieweekend II
De projectgroep Introductieweekend I was als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Projectgroep penningmeester:
Marketing en Communicatie:
Programma en Sprekers:
Locatie en Logistiek:
Auditor:

Max Pieter Dijkstra
Jerrold Krijgsman
Jerrold Krijgsman
Bob Kalkman
Jules Indemans
Nick Derks

Aan het weekend hebben 38 deelnemers mee gedaan. De deelnemers hebben geslapen in het Stay
Okay hotel.

Find your freedom
De projectgroep van Find your freedom was als volgt samengesteld:
Voorzitter:

Renske de Lange
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Projectgroep penningmeester:
Locatie en Logistiek:
Marketing en Communicatie:
Programma en Sprekers:
Auditor:

Jurre van der Spek
Jurre van der Spek afdeling
Tamara Ubink
Edgar van der Staak
Nick Derks

Kaderdagen
De Kaderdagen zijn bedoeld voor het 'actief kader' van de JOVD. Dit zijn de JOVD leden die zich op
een actieve manier inzetten voor de organisatie, bijvoorbeeld de afdelingsbestuurders. Het doel van
de Kaderdagen is tweeledig, namelijk het aanbieden van een interessante dag voor het actief kader
en het houden van de Functie Equivalenten Overleggen (FEO's). Tijdens een FEO spreken de
afdelingsbestuurders met hun landelijke functie equivalent. Hierbij wordt de stand van zaken en
mogelijke problemen en oplossingen besproken.
De vicevoorzitter Organisatie was in 2012 verantwoordelijk voor het organiseren van de kaderdagen.
De eerste kaderdag werd georganiseerd op 14 januari. De tweede kaderdag werd georganiseerd op
9 juni. De dag stond in het teken van sport en mensenrechten. Zo waren mr. Knoops en Hans van
Baalen te gast. De dag werd afgesloten met een barbecue in een strandtent, waarbij de nederlaag
van het Nederlands voetbalelftal aanschouwd kon worden.
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11. Opleiding & Training
11.1. Cursusleiders
In 2012 zijn er vier nieuwe cursusleiders opgeleid tijdens het Cursus-voor-Cursusleidersweekend. Dit
zijn Mariska van Delft, Tom Leijte, Mark Rook en Christiaan Kwint. In totaal waren er in 2012 14
cursusleiders actief.

11.2. Cursus-voor-Cursusleidersweekend
Het Cursus-voor-Cursusleidersweekend vond plaats op plaatsgevonden op zaterdag 19 en zondag 20
mei 2012. De locatie van het CvC was het NH hotel te Nunspeet. De faciliteiten van het hotel waren
geschikt voor het weekend.
De organisatie van het weekend lag in handen van:
Mevrouw R. (Rianne) van Houten (Auditor)
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen (Cursusleider)
De heer G.J.C. (Geert) Jansen (Cursusleider)
De heer J.B. (Jeroen) Diepemaat (Cursusleider)
Aan het weekend namen in het totaal acht deelnemers deel, uiteindelijk zijn vier deelnemers
geslaagd.

11.3. Commissie Vorming & Scholing
De in 2011 opgerichte commissie Vorming & Scholing ging in 2012 verder als de commissie Opleiding
& Training. Mevrouw R. (Rianne) van Houten was namens het Hoofdbestuur auditor, de heer T. (Tom
Leijte) was voorzitter van de commissie.
De commissie heeft zich bezig gehouden met het organiseren van Masterclasses en de JOVD
University. Daarnaast heeft de commissie getracht het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training te
ondersteunen op overige terreinen.

11.4. Masterclasses
In 2012 zijn er een tweetal Masterclasses georganiseerd.
De eerste masterclass vond plaats op 25 februari, 3 maart en 17 maart. Het onderwerp van de
masterclass was ‘politieke en bestuurlijke vaardigheden.’ Een groep van 20 deelnemers kreeg van
sprekers als Fred de Graaf, Bas Eenhoorn, Laura Huisman uitleg over bestuurlijke-, media- en
politieke vaardigheden.
De tweede masterclass vond plaats op zaterdag 6 en 20 oktober. De Masterclass ging over de USA en
Nederland, onder andere Frits Bloemberg en Koen Petersen waren te gast.

11.5. JOVD University
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De herfstuniversiteit is verder gegaan onder de naam JOVD University. Het doel van de University is
om deelnemers op een hoger denkniveau te laten denken over onderwerpen. Zo komen de sprekers
vooral uit de academische wereld. De University werd dit jaar op 15 en 16 september georganiseerd in
het Hampshire hotel, te Apeldoorn. De Europese Unie stond dit weekend centraal. Het weekend was
opgebouwd drie onderwerpen: een juridisch-, een economisch en een bestuurskundig kader. Door
de interessante sprekers, bijvoorbeeld prof. Van Tuil en medewerker van de ECB de heer Lelieveldt,
werd er op een hoog niveau nagedacht over de Europese Unie. Om het intellectuele proces te
versoepelen, was er op de zaterdagavond een Europese bierproeverij, waarbij intellectueel
smeermiddel uit zes landen gedronken kon worden. Door dit alles is de JOVD University de kroon op
het werk van de JOVD Academy.
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12. Marketing & Campagnes
11.1 Algemeen Beleid
Afgelopen jaar is er gekozen voor een faciliterende rol van het Algemeen Bestuurslid Marketing &
Campagnes. Het ledenwervingsbeleid is het meest effectief en doelgericht wanneer het op een zo
laag mogelijk niveau plaatsvindt. De afdelingen zijn vaak de plek waar (potentiële) nieuwe leden of
geïnteresseerden in aanraking komen met de JOVD. Om afdelingen te stimuleren in het werven van
nieuwe leden, is er gekozen om hiervan een competitie te maken. Iedere maand kon de afdeling met
de meeste leden een prijs winnen. De tussenuitslagen werden via Facebook bekend gemaakt, zodat
de onderlinge competitie zou stijgen.

11.2 Promotiematerialen
De lijn met promotiemateriaal bestond in 2012 uit:
Poster: Algemeen
Poster: Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer
Poster: Vint jij onderwijs ook zo belangerijk?
Poster: Als je het land hebt opgebouwd, mag je het dan ook weer afbreken?
Poster: Je bent jong en je wilt later ook nog wat?
Briefkaart vergrijzing
Briefkaart burgerrechten
Aansteker
Pen
Condoom
Zadelhoesje
Spaarvarkentjes
Rolbanner ‘I love liberalism’
Banner staand JOVD logo (2x)
Pakspeld JOVD logo

11.3 Augustus Offensief
Het Augustus Offensief is gecoördineerd vanuit het Algemeen Bestuurslid Marketing &
Campagnes. Het Algemeen Bestuurslid is met het promoteam langs verschillende afdelingen gegaan
om deze afdelingen te steunen bij het promoten van de vereniging.
Het promoteam had als doel om afdelingen te ondersteunen met extra mankracht. Dit kwam er
voornamelijk op neer dat het promoteam ingezet werd ten tijden van de hogescholen en universitaire
informatiemarkten bij de afdelingen. Het team bestond uit ongeveer uit 8 mensen welke door het hele
land bij een groot aantal afdelingen ingezet zijn. Dit en de goede campagnes van alle afdelingen heeft
bijgedragen aan de ledenstijging van 267 in de maanden augustus en september.
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