Secretarieel Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave
1.

Voorwoord ................................................................................................................................................................... 4

2.

Verenigingsorganen ..................................................................................................................................................... 5
2.1

Algemene Vergaderingen ....................................................................................................................................... 5

2.2

Het Hoofdbestuur ................................................................................................................................................ 5-6

2.3

Hoofdredacteur Driemaster .................................................................................................................................... 6

2.4

Afdelingen ............................................................................................................................................................... 6

2.5

Organen van Beroep en Arbitrage……………………………………………………………………………………………………………………..7

2.6

Commissies van de JOVD ........................................................................................................................................ 8

3.

Algemeen Secretariaat................................................................................................................................................. 9
3.1. Algemeen........................................................................................................................................................................ 9
3.2 Gebruik ............................................................................................................................................................................ 9
3.3 Werknemers .................................................................................................................................................................... 9

4.

Algemene communicatie ........................................................................................................................................... 10
4.1

Internet ................................................................................................................................................................. 10

4.2

Server .................................................................................................................................................................... 10

4.3

Driemaster ............................................................................................................................................................ 10

4.4

Gewone post ......................................................................................................................................................... 10

5.

Relaties met externen ................................................................................................................................................ 11
5.1

VVD ....................................................................................................................................................................... 11

5.2

Politieke Jongerenorganisaties ............................................................................................................................. 11

5.3

Rottumerberaad ................................................................................................................................................... 11

5.4

Overige externe relaties ........................................................................................................................................ 11

6.

Politiek ....................................................................................................................................................................... 12
6.1

Politiek Commissariaat (PC) .................................................................................................................................. 12

6.2

Politiek- en Filosofisch Weekend (PFW) ................................................................................................................ 13

6.3

Politieke profilering ............................................................................................................................................... 13

6.4

Politieke contacten ............................................................................................................................................... 13

7.

Voorlichting................................................................................................................................................................ 14
7.1

8.

Overzicht persberichten ................................................................................................................................... 14-15
Internationaal………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……16

8.1

Algemeen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

8.2

Activiteiten………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….16

8.3

Internationaal Secretariaat……………………………………………………………………………………………………………………..… ...16

9.

Organisatie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
9.1

Congressen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

9.2

Overige Activiteiten op het gebied van Organisatie……………………………………………………………………………….…17 - 18
Pagina | 2

10.

Vorming & Scholing……………………………………………………………………………………….…………………………………………….……… 19

10.1

Cursusleiders…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

10.2

Cursus-voor-Cursusleidersweekend ..................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

10.3

Commissie Vorming & Scholing ......................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.9

10.4

Masterclasses ..................................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.9

10.5

Herfstuniversiteit ............................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.9

10.6

Kaderdagen ........................................................................................................................................................... 20

11.

Promotie & Ledenwerving ....................................................................................................................................... 221

11.1

Algemeen Beleid ................................................................................................................................................. 221

11.2

Promotiematerialen ............................................................................................................................................ 221

11.3

Augustus Offensief .............................................................................................................................................. 221

12.

Conclusie .................................................................................................................................................................. 222

Pagina | 3

1. Voorwoord
Beste leden der JOVD,

Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van het jaar 2011.
Het secretarieel jaarverslag behandelt het gehele beleid dat gevoerd is over het jaar 2011. De bedoeling is de
leden inzage te geven in de keuzes die gemaakt zijn op verschillende beleidstereinen en wat de huidige stand
van zaken is.
In hoofdstuk 2 is de informatie te vinden over de verenigingsorganen, zo is daar te lezen dat er een drietal
ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden, de wijzigingen rondom afdelingen en de samenstelling van de
diverse commissies gedurende het jaar.
Het Algemeen Secretariaat is gevestigd op de Herengracht 38b in Den Haag, dit is de plek van waaruit het
hoofdbestuur opereert. In hoofdstuk 3 is informatie te vinden over de huidige onderhoud status van dit pand, de
kluswerkzaamheden en de medewerkster.
Hoofdstukken 4 en 5 behandelen de communicatie intern en extern. Hoe houden wij goed contact met onze
leden? Hoe is de relatie met andere organisaties? Dit zijn vragen die in deze hoofdstukken aan bod komen.
De politieke lijn en hoe deze uitgedragen is, wordt behandeld in de hoofdstukken 6 en 7. Daarin is te lezen hoe de
JOVD zich het afgelopen jaar politiek geprofileerd heeft en welke persberichten eruit zijn gegaan.
Dat onze organisatie zich niet enkel op nationaal niveau opereert en zich ook buiten onze landsgrezen profileert
is te vinden in hoofdstuk 8.
In hoofdstuk 9 is informatie te vinden over de landelijke projecten van de JOVD, zoals de congressen,
introweekenden en de liberale jongerendag die vorig jaar voor het eerst heeft plaatsgevonden.
Tot slot geeft hoofstuk 10 een weergave van het Vorming en Scholingsbeleid dat van de JOVD dé politieke
leerschool maakt en in hoofdstuk 11 is te vinden welke middelen zijn aangewend om leden te werven en binden.
Aan het eind vindt u een korte samenvatting.
Hopend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met hartelijke groet,

Floor Ockers
Algemeen Secretaris
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2. Verenigingsorganen
2.1 Algemene Vergaderingen
In 2011 hebben er een drietal algemene vergaderingen plaatsgevonden:
Een Jaarlijkse Algemene Vergadering
Datum:
Locatie:
Voortzetting:
Locatie:

woensdag 13 april 2011
Trianon, Oudegracht 252 te Utrecht

zondag 17 april 2011
Theaterhotel Almelo, Schouwburgplein 1 te Almelo

Deze vergadering werd gerapporteerd door mevrouw I.S.H. (Isolde) Hesselink.

De Buitengewone Algemene Vergadering
Datum:
Locatie:

woensdag 21 september 2011
Trianon zalencentrum, Oudegracht 252 te Utrecht

Deze vergadering werd gerapporteerd door de heer P.A.L. (Lennaert) de Jong.

Een Voorbereidende Algemene Vergadering
Datum:
Locatie:
Voortzetting:
Locatie:

Woensdag 30 november 2011
NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 24, Utrecht
zaterdag 3 en zondag 4 december 2011
NH Hotel Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, Den Haag

Deze vergadering werd gerapporteerd door de heer D. (Dominik) Flikweert.

2.2 Het Hoofdbestuur
Samenstelling
Het Hoofdbestuur was in 2011 als volgt samengesteld.
1 januari 2011 – 13 april 2011
Landelijk Voorzitter:
De heer M.W.M. (Martijn) Jonk
Algemeen Secretaris:
De heer D. (Dennis) van den Oever (waarnemend)
Landelijk Penningmeester:
De heer N.G. (Nick) Derks
Vice-voorzitter Organisatie:
De heer D. (Dennis) van den Oever
AB Politiek:
De heer W.F.M.P. (Wouter) de Nie
AB Internationaal:
De heer T.C. (Timo) Roeleveld
AB Vorming & Scholing:
De heer B.P.M. (Bram) Dirkx
AB Promotie & Ledenwerving en Voorlichting: De heer F. (Ferry) van den Broek
13 april 2011 – 21 september 2011
Landelijk Voorzitter:
De heer M.W.M. (Martijn) Jonk
Algemeen Secretaris:
De heer S. (Sebastiaan) van Niele
Landelijk Penningmeester:
De heer N.G. (Nick) Derks
Vice-voorzitter Organisatie:
De heer D. (Dennis) van den Oever
AB Politiek:
De heer W.F.M.P. (Wouter) de Nie
AB Internationaal:
De heer T.C. (Timo) Roeleveld
AB Vorming & Scholing:
De heer B.P.M. (Bram) Dirkx
AB Promotie & Ledenwerving en Voorlichting: De heer F. (Ferry) van den Broek
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21 september 2011 4 december 2011
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Vice-voorzitter Organisatie:
AB Politiek:
AB Internationaal:
AB Voorlichting:
AB Vorming & Scholing:
AB Promotie & Ledenwerving:

De heer M.W.M. (Martijn) Jonk
De heer S. (Sebastiaan) van Niele
De heer N.G. (Nick) Derks
De heer D. (Dennis) van den Oever
De heer W.F.M.P. (Wouter) de Nie
De heer T.C. (Timo) Roeleveld
Mevrouw M.S. (Susan) Sjouwerman
De heer B.P.M. (Bram) Dirkx
De heer F. (Ferry) van den Broek

4 december 2011 – 31 december 2011
Landelijk Voorzitter:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Vice-voorzitter Organisatie:
AB Politiek en 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. (Nick) 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

In 2011 werd het Hoofdbestuur geadviseerd door de volgende personen.
1 januari 2011 – 30 september 2011
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

Mevrouw W. (Wobine) Buijs-Glaudemans MBA
Mevrouw V. (Vivianne) Vermeulen

30 september 2011 – 5 december 2011
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer W. (Wiet) de Bruijn
Mevrouw V. (Vivianne) Vermeulen

5 december 2011 – 31 december 2011
Namens het Hoofdbestuur van de VVD
Hoofdredacteur Driemaster

De heer W. (Wiet) de Bruijn
De heer T.W. (Thijs) Roest

Hoofdbestuursvergaderingen
Het Hoofdbestuur heeft in 2011 24 keer vergaderd. Dit werd gedaan op 9 januari, 19 januari, 2 februari, 16
februari, 9 maart, 19 maart, 3 april, 27 april, 14 mei, 25 mei, 8 juni, 26 juni, 6 juli, 17 augustus, 31 augustus, 14
september, 2 oktober, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 30 november, 7 december en 17
december.

2.3 Hoofdredacteur Driemaster
In 2011 was mevrouw V. (Vivianne) Vermeulen Hoofdredacteur van de Driemaster, op 4 december 2011 is de
heer T.W. (Thijs) Roest haar opgevolgd als Hoofdredacteur.

2.4 Afdelingen
Actieve afdelingen
De navolgende afdelingen zijn in 2011 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., MiddenLimburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Twente, Top van Holland, Utrecht e.o., Venlo e.o., Zoetermeer e.o.
Opgerichte afdelingen
In 2011 zijn de afdelingen Delft e.o., Midden-Limburg en Haarlemmermeer opgericht.
Slapende afdelingen en andere wijzigingen
In 2011 zijn de afdelingen Drenthe en Markermeer slapend verklaard, tevens is de afdeling Waterland gewijzigd
naar de afdeling Top van Holland, en de afdeling Helmond is gewijzigd naar Helmond Peelland.
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2.5 Organen van Beroep en Arbitrage
Eerste Kamer van de Commissie van Beroep
1 januari 2011 – 13 april 2011
Leden:
De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange
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

13 april 2011 – 31 december 2011
De heer T. (Thomas) van Kuilenburg
De heer K.P. (Krijn) Lock
De heer J.W.J.H. (Hans) de Backer

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 2011 – 13 april 2011
Leden:
De heer L.P.D. (Laurens) Heinen
De heer A. (Arjen) Maathuis
De heer D. (David) Vermorken

Plaatsvervangende leden:
De heer F.J.M. (Ferdi) de Lange
De heer K.P. (Krijn) Lock
De heer J.W.J.H. (Hans) de Backer

13 april 2011 – 31 december 2011
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

Arbitrageraad
1 januari 2011 – 13 april 2011
Leden:
Mevrouw U.G. (Ursula) Doorduyn
De heer A. (Arjen) Maathuis
Mevrouw L.E. (Lucien) Weide

Plaatsvervangende leden:
De heer D. (David) Vermorken
De heer A.A. (Jeroen) de Veth
De heer H.E.J. (Erik-Jan) van der Vlies

13 april 2011 – 31 december 2011
Leden:
Mevrouw I. (Isabelle) Bühre
De heer A. (Arjen) Maathuis
Mevrouw L.E. (Lucien) Weide

Plaatsvervangende leden:
De heer D. (David) Vermorken
De heer A.Ph. (Allard) Altena
De heer H.E.J. (Erik-Jan) van der Vlies

Redactieraad
1 januari 2010 – 14 april 2010
Leden:
De heer M. (Mark) Thiessen
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
De heer P.A. (Paul) Laane

Plaatsvervangende leden:
Mevrouw U.G. (Ursula) Doorduyn
De heer M.C. (Tim) Huiskes
De heer K.P. (Krijn) Lock

14 april 2010 – 31 december 2010
Leden:
De heer M. (Mark) Thiessen
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
De heer A.Ph. (Allard) Altena

Plaatsvervangende leden:
Mevrouw I. (Isabelle) Bühre
De heer M.C. (Tim) Huiskes
De heer K.P. (Krijn) Lock
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2.6 Commissies van de JOVD
Kascommissie
1 januari 2011 – 21 september 2011
Leden:
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer

Plaatsvervangende leden:
De heer N.H.S. (Nick) Grisèl
De heer T.W. (Thomas) de Jonge
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge

21 september 2011 – 31 december 2011
Leden:
De heer G.J.C. (Geert) Jansen
Mevrouw M.L. (Marloes) Kuijpers
De heer A.J.R. (Arjen) Nijboer

Plaatsvervangende leden:
De heer N.H.S. (Nick) Grisèl
Mevrouw C.C.E. (Ingrid) Jansen
De heer S.A. (Sabine) Koebrugge

Toetsingscommissie
1 januari 2011 – 14 april 2011






De heer L.A.G.M. (Lowieke) Kateman
De heer K.P. (Krijn) Lock
De heer T. (Thomas) van Kuilenberg
Mevrouw M.A. (Marie-Anna) Bullens
De heer M. (Mark) Thiessen

14 april 2011 – 31 december 2011






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 projectgroep IHSR is in 2008 in het leven geroepen door de ALV om zich bezig te houden met mogelijke
herzieningen in de landelijke statuten en huishoudelijk reglement. In de projectgroep zitten Jeroen Diepemaat
(voorzitter), Geert Jansen (lid), David Vermorken (adviserend lid). De Algemeen Secretaris is de auditor. In 2011
waren dit achtereenvolgens de heer D.(Dennis) van den Oever, de heer S. (Sebastiaan) van Niele en mevrouw F.
(Floor) Ockers.
ICT commissie
In 2011 stond van 1 januari tot 13 april de heer F.(Ferry) van den Broek als auditor aan de leiding van de ICT
commissie . De ICT commissie bestond uit de heer M. (Martijn) Postma (voorzitter) en de heer M. (Michael) Klos.
Van 13 april tot 4 december was de heer S.(Sebastiaan) van Niele de auditor van de ICT commissie en van 4
december tot 31 decemeber nam mevrouw F. (Floor) Ockers het auditorsschap van de heer Van Niele over. De
invulling van de commissie bleef ongewijzigd.
Grafische Commissie
Vanaf 1 januari 2011 tot 4 december 2011 was de heer F. (Ferry) van den Broek auditor van de grafische
commssie. Vanaf 4 december 2011 is de heer E. (Eddie) Förster auditor van de grafische commissie.
Permanente Campagne Commissie
Vanaf 1 januari 2011 tot 4 december 2011 was de heer F. (Ferry) van den Broek auditor van de Permanente
Campagne Commissie. Vanaf 4 december 2011 is de heer E. (Eddie) Förster auditor van de Permanente
Campagen Commissie.
Promotiecommissie
Vanaf 1 januari 2011 tot 4 december 2011 was de heer F. (Ferry) van den Broek van de promotiecommissie.
Vanaf 4 december 2011 is de heer E. (Eddie) Förster auditor van de promotiecommissie.
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3. Algemeen Secretariaat
3.1. Algemeen
In 2011 was het Algemeen Secretariaat gevestigd aan de Herengracht 38b op de tweede en derde etage. De
JOVD heeft een huurovereenkomst met Hulshof Beheer B.V. gevestigd te Den Haag. De huurovereenkomst is
aangegaan op 1 september 2006 en loopt tot en met 31 augustus 2016. Het contact met de verhuurder is over
het algemeen redelijk, maar blijft een punt van aandacht en er is zeker verbetering nodig.
Het Algemeen Secretariaat heeft gefungeerd als plek waar leden, projectgroepen, commissies en het
Hoofdbestuur bijeenkwamen om te vergaderen. Het Algemeen Secretariaat heeft ook dienst gedaan als sociale
ontmoetingsplek. Het Algemeen Secretariaat werd redelijk onderhouden en schoongemaakt, er hebben
gesprekken plaatsgevonden met het schoonmaak bedrijf CSU, dat de kwaliteit van schoonmaken om hoog
moest, dit is een tijdje gebeurt, maar blijft een aandachtspunt.
Daarnaast is het Algemeen Secretariaat flink opgeknapt, zo zijn er herstelwerkzaamheden geweest aan de door
de waterlekkage aangerichte schade op de plafonds in de werkkamer en vergaderruimte. De plafonds van deze
ruimtes zijn opnieuw gestuukt en geschilderd. Ook is er een nieuwe CV-ketel geplaatst, dit was hoognodig, omdat
de oude ketel voor gevaarlijke situaties zorgde. De ketel stamde uit 1979 en door slecht onderhoud was hij zo
vervuild geraakt dat er sprake was van koolmonoxinelekkage. Er is nu een hoogrendementsketel geplaatst deze
is betaald door de verhuurder, maar het onderhoud van deze ketel ligt bij de JOVD.

3.2 Gebruik
Het Algemeen Secretariaat werd in 2011 in zijn geheel gebruikt. Op de tweede etage zijn de ruimtes
onderverdeeld in een werkkamer van het Hoofdbestuur, een kamer voor de Algemeen Secretaris en de Landelijk
Penningmeester, een postkamer, een vergaderkamer, de keuken en een toilet. De werkkamers werden door het
Hoofdbestuur gebruikt als kantoor. De vergaderkamer gebruikte het Hoofdbestuur voor haar
Hoofdbestuursvergaderingen. Deze kamer werd ook door commissies en projectgroepen gebruikt om te
overleggen en vergaderen.
Ook de bovenste verdieping van het Algemeen Secretariaat werd in 2011 effectief gebruikt. Op de derde
verdieping is een barruimte die beschikbaar is voor leden. Na een vergadering werd er in deze ruimte nog wat
gedronken. De bar is ook gebruikt voor georganiseerde borrels en projecten. De afdeling Den Haag e.o. gebruikte
daarnaast deze ruimte om afdelingsactiviteiten te organiseren. Er zijn ook verschillende afdelingen op het
Algemeen Secretariaat langsgekomen om te borrelen na een bezoek aan de Tweede Kamer. Naast de bar is er
een archiefruimte waar voornamelijk oude Driemasters zijn opgeslagen alsmede een deel van de financiële
administratie van de vereniging. Ook is hier de ruimte waar al het promotie en campagne materiaal is
opgeslagen, deze ruimte vormde een groot gevaar omdat het promotiemateriaal opgeslagen werd in het CV-ketel
ruimte. Deze ruimte is inmiddels helemaal opgeruimd en schoongemaakt, zodat deze nu geen gevaar meer
vormt.
Tevens is er op de derde verdieping nog een tweede vergaderruimte, deze is gebruikt voor diverse overleggen en
projecten.

3.3 Werknemers
In 2011 werkte vanaf juni gemiddeld 8 uur per week een secretariaatsmedewerker op het Algemeen Secretariaat.
Mevrouw E.C.M. (Lizzy) Veldt is vanaf 6 juni 2011 werkzaam bij de JOVD ter ondersteuning van de Algemeen
Secretaris bij zijn werkzaamheden. Mevrouw Veldt werkt via Payroll Jobs B.V. bij de JOVD, dit contract
opgemaakt voor 3 maanden wordt stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van een maand.
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4. Algemene communicatie
4.1 Internet
Internet was in 2011 de belangrijkste manier om te communiceren. Om de twee weken werd de landelijke
nieuwsbrief verstuurd naar leden en externe relaties per e-mail. De nieuwsbrief bevatte nieuws over landelijke
projecten en ander landelijk nieuws. Tevens werd er op verzoek informatie over afdelingsactiviteiten en van
andere (internationale) organisaties in opgenomen. Daarnaast werden ook de stukken voor de Algemene
Vergadering via de e-mail verzonden. Om de twee weken werden de ledenlijsten en lijsten met geïnteresseerden
naar afdelingen verzonden.

4.2 Server
In 2011 hebben wij gewerkt met het ledenadministratieprogramma Davilex. Via de server kan elke gebruiker
toegang krijgen tot de ledenadministratie en evt. ledenlijsten fabriceren.
Het Hoofdbestuur heeft besloten met het oog op de veroudering van de computers dat er nieuwe computers ter
waarde van € 4.502,4,- aangeschaft dienden te worden. Dit was een investering die zichzelf nu al terug verdiend
in tijd en efficiëntie. Omdat er vele problemen met de nieuwsbrief mailing waren is er besloten om een
mailingprogramma ter waarde van € 191,- aan te schaffen, hierdoor functioneert de nieuwsbrief nu veel beter.

4.3 Driemaster
Mevrouw V. (Vivianne) Vermeulen was van 1 januari 2011 tot 4 december 2011 Hoofdredacteur van de
Driemaster. Vanaf 4 december 2011 heeft de heer T.W. (Thijs) Roest haar in deze functie opgevolgd. De
Driemaster heeft een eigen jaarverslag, in dit secretarieel jaarverslag wordt hiernaar verwezen.

4.4 Gewone post
Met uitzondering van de Driemaster werd er in 2011 steeds minder gecorrespondeerd per gewone post.
Informatiepakketten en welkomstbrieven werden wel per gewone post verzonden.
Verder is er bij de contributie-inning ook gebruikt gemaakt van de gewone post. Hierbij ging het om acceptgiro’s.

Pagina | 10

5. Relaties met externen
5.1 VVD
Er is in 2011 intensief en veelvuldig contact geweest met de VVD.
De JOVD heeft op de nieuwe ledendag van de VVD de mogelijkheid gehad om promotie voor de JOVD te maken
bij de nieuwe leden van de VVD die binnen de doelgroep van de JOVD vielen. Daarnaast was de heer M.W.M.
(Martijn) Jonk tot 4 december 2011 adviseur van het Hoofdbestuur van de VVD, waarna de heer B.P.M. (Bram)
Dirkx hem hierin heeft opgevolgd. In 2011 was tot 30 september 2011 Mevrouw W. (Wobine) Buijs-Glaudemans
MBA adviseur van het Hoofdbestuur van de JOVD en vanaf 30 september 2011 was de heer W. (Wiet) de Bruijn
adviseur.

5.2 Politieke Jongerenorganisaties
In 2011 is er veel samengewerkt met andere Politieke Jongerenorganisaties. In het bestuur van de Stichting
Samenwerking Politieke Jongerenorganisaties (SSPJO) zijn onze belangen behartigt door de heer M.W.M.
(Martijn) Jonk voor de periode van 1 januari tot 4 december en de heer B.P.M. (Bram) Dirkx heeft het vanaf die
tijd overgenomen.
Daarnaast verliepen de contacten met de andere Politieke Jongerenorganisaties ook op andere gebieden goed.
Zo komen er regelmatig bestuurders van andere Politieke Jongerenorganisaties op bezoek bij congressen en
andere activiteiten van de JOVD en andersom gebeurt dit ook.

5.3 Rottumerberaad
Het Rottumerberaad is een stichting voor oud-hoofdbestuurders. Het Hoofdbestuur onderhoudt regelmatig
contacten met deze stichting. In 2011 is het contact goed verlopen. De heer M.W.M. (Martijn) Jonk en de heer D.
(Dennis) van den Oever namen van 1 januari 2011 tot 4 december 2011 zitting in de stichting. Vanaf 4 december
2011 tot 31 december 2011 vertegenwoordigden de heer B.P.M. (Bram) Dirkx en de heer N.G. (Nick) Derks het
Hoofdbestuur van de JOVD in het bestuur van het Rottumerberaad.

5.4 Overige externe relaties
De JOVD heeft in 2011 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 JOVD in 2011 de contacten met de pers verbeterd en efficiënter gemaakt. Dit
door het aanhalen van persoonlijk contact en het maken van afspraken over het gericht “gunnen” van nieuws en
primeurs aan specifieke media. Tot slot heeft de JOVD zich regelmatig laten horen door deelname aan debatten
en symposia.
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6. Politiek
6.1 Politiek Commissariaat (PC)
Het Politiek Commissariaat had in 2011 de volgende samenstelling:
1 januari 2011 – 14 mei 2011
PC Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
PC Onderwijs, Jeugd en Cultuur
PC Financien en Sociale Zaken
PC Zorg, Welzijn en Samenleving
PC Buitenlandse Zaken en Europa
PC Integratie
PC Veiligheid, Justitie en Burgerschap
PC Economische zaken en Innovatie
PC Milieu en Infrastructuur
PC Filosofisch Platform

Vacant
Mark van den Anker
Jean-Paul le Doux
Sabine de Lange
Jeroen van Dijken
Dominik Flikweert
Allard Altena
Adrian Proos
Julia van Proosdij
Rick Busscher

14 mei 2011 – 14 september 2011
PC Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
PC Onderwijs, Jeugd en Cultuur
PC Financien en Sociale Zaken
PC Zorg, Welzijn en Samenleving
PC Buitenlandse Zaken en Europa
PC Integratie
PC Veiligheid, Justitie en Burgerschap
PC Economische zaken en Innovatie
PC Milieu en Infrastructuur
PC Filosofisch Platform

Vacant
Mark van den Anker
Jean-Paul le Doux
Sabine de Lange
Jeroen van Dijken
Dominik Flikweert
Allard Altena
Adrian Proos
Maarten Oude Kempers
Rick Busscher

14 september 2011 – 4 december 2011
PC Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
PC Onderwijs, Jeugd en Cultuur
PC Financien en Sociale Zaken
PC Zorg, Welzijn en Samenleving
PC Buitenlandse Zaken en Europa
PC Integratie
PC Veiligheid, Justitie en Burgerschap
PC Economische zaken en Innovatie
PC Milieu en Infrastructuur
PC Filosofisch Platform

Rick Nederend
Mark van den Anker
Jean-Paul le Doux
Sabine de Lange
Jeroen van Dijken
Dominik Flikweert
Allard Altena
Adrian Proos
Maarten Oude Kempers
Rick Busscher

4 december 2011 – 31 december 2011
PC Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
PC Onderwijs, Jeugd en Cultuur
PC Financien en Sociale Zaken
PC Zorg, Welzijn en Samenleving
PC Buitenlandse Zaken en Europa
PC Integratie
PC Veiligheid, Justitie en Burgerschap
PC Economische zaken en Innovatie
PC Milieu en Infrastructuur

Rick Nederend
Mark van den Anker
Jean-Paul le Doux
Sabine de Lange
Jeroen van Dijken
Dominik Flikweert
Allard Altena
Adrian Proos
Maarten Oude Kempers

In 2011 zijn er diverse politieke werkgroepen en denktanks actief geweest die onder leiding stonden van de
verschillende Politiek Commissarissen.
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6.2 Politiek- en Filosofisch Weekend (PFW)
In 2011 is er maar één Politiek- Filosofisch Weekend (PFW) georganiseerd. Deze vond plaats op 19 en 20 maart
2011. Aan het Politiek Filosofisch weekend deden 33 deelnemers mee. Voor de overnachting werd gebruik
gemaakt van het StayOkay, op loop afstand van het Algemeen Secretariaat.
De projectgroep bestond uit : Wouter de Nie (auditor), Wouter Metzar (voorzitter), Sten Pijloo en Mark van den
Anker.
Het tweede Politiek Filosofisch Weekend is dit jaar afgelast omdat zich te weinig mensen hebben ingeschreven.
In totaal schreven 7 deelnemers zich in. Dit was een te laag aantal om het Politiek Filosofisch Weekend doorgang
te laten vinden. De kosten van de annulering van het hostel bedroegen in totaal 460,- euro.
De projectgroep bestond uit : Wouter de Nie (auditor), Sten Pijloo (voorzitter), Tom Leijte en Floor Ockers.

6.3 Politieke profilering
Het afgelopen jaar heeft de JOVD hard gewerkt aan de politieke profilering. Daarbij heeft de JOVD twee sporen
gevolgd; enerzijds hebben wij actief ingespeeld op de actualiteit. Bijvoorbeeld wanneer het ging om maatregelen
van het kabinet waar de JOVD grote moeite mee had, zoals enkele maatregelen binnen het onderwijs en de
bezuinigingen op defensie. Anderzijds hebben wij met gedegen politieke ideeën het nieuws weten te bereiken
dankzij de inzet van twee bijzondere commissies. De commissie belastingstelsel, onder leiding van Geert Jansen,
heeft een uitgebreid plan geschreven over een verregaand vereenvoudigd belastingstelsel met een vlaktaks.
Hiermee had de JOVD ook een primeur, want voor de eerste keer in de geschiedenis is het Centraal Plan Bureau
(CPB) bereid gevonden een plan van een jongerenorganisatie door te rekenen. Dankzij het plan was de JOVD
uitgebreid in het nieuws, daarnaast wordt het plan geregeld aangehaald in de media en heeft het ook bij de
Sociaal Economische Raad (SER) op tafel gelegen. VNO-NCW was bereid het rapport in ontvangst te nemen en
heeft zich ook zeer lovend uitgesproken over het werk van de JOVD. Daarnaast is de JOVD zelfs uitgenodigd om
te komen spreken met enkele vakbonden die geïnteresseerd waren in het plan.
Een ander vlak waar de JOVD zich veelvuldig over heeft laten horen zijn de pensioenen. De JOVD heeft
voorstellen gedaan voor een referendum over het pensioenakkoord en zich nadrukkelijk uitgesproken tegen een
akkoord dat alleen gesteund wordt door vakbonden met hun falende representatie. Daarnaast heeft de JOVD een
alternatief pensioenakkoord geschreven dat is aangeboden aan minister Kamp van Sociale Zaken en de
verschillende fracties in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van dit plan heeft de VVD-fractie de JOVD ook
gevraagd om gezamenlijk na te denken over mogelijkheden om het pensioenakkoord op een aantal cruciale
punten te wijzigen. Dit traject is in het najaar van 2011 ingezet en zal ook in 2012 doorlopen. Daarnaast heeft de
JOVD de samenwerking gezocht met andere politieke jongerenorganisaties (Jonge Socialisten, Jonge
Democraten, Dwars en de SGPJ) en het Alternatief voor Vakbond (AVV) in PensioenOpStand. Een manifest dat
door deze organisaties is opgesteld kon op veel media-aandacht rekenen en werd gesteund door vele duizenden
mensen die hun handtekening achterlieten op een speciale website. Daarnaast was het verenigen van de
krachten in PensioenOpStand ook de aanleiding voor de minister van Sociale Zaken om jongeren te betrekken bij
het uitwerken van het pensioenakkoord.

6.4 Politieke contacten
De JOVD heeft veelvuldig functioneel contact gehad met volksvertegenwoordigers, ministers en
staatssecretarissen 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 2011 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.
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7. Voorlichting
De heer F. (Ferry) Van den Broek is van 1 januari 2011 tot 21 september 2011 de voorlichter van de JOVD
geweest. Vanaf 21 september tot 4 december 2011 is mevrouw S. (Susan) Sjouwerman benoemd tot voorlichter
van de JOVD. Vanaf 4 december tot het einde van het jaar 31 december 2011 is de heer J.G.N. (Jorik) Kuipers
voorlichter.

7.1 Overzicht persberichten
Datum

Titel

Onderwerp

6 januari 2011

JOVD roept Bits of Freedom uit tot
Liberaal van het Jaar

Liberaal van het Jaar

11 januari 2011

Bindend protestadvies onzinnig

Onderwijs

31 januari 2011

JOVD: EU steun Egyptische roep
om vrijheid

Buitenlandse Zaken

3 maart 2011

JOVD hoopvol over uitslag
verkiezingen

Verkiezingen

15 maart 2011

JOVD steunt oproep HennisPlasschaert

Religie

15 maart 2011

JOVD: Help Italie

Immigratie

1 april 2011

JOVD laakt verhoging griffierecht

Justitie

4 april 2011

JOVD: Voer geen EPD in!

Gezondheidszorg

4 april 2011

De Rouwe moet beter zijn huiswerk
doen

Onderwijs

21 april 2011

JOVD: VVD, steun voorstel
koopzondagen

Koopzondag

22 april 2011

JOVD feliciteert Korthals

Partijvoorzitterschap VVD

7 mei 2011

JOVD: Europese besluitvorming
gekaapt

Europese Unie

17 mei 2011

Droom RMO alleen aan Zuidas
Amsterdam

Immigratie/Integratie

22 mei 2011

Intrekken steun godslastering
onbegrijpelijk

Religie

10 juni 2011

Pensioenakkoord dweilen met de
kraan open

Pensioenen

14 juni 2011

Cookiewet maakt internet
onbruikbaar

Internet

21 juni 2011

JOVD wil referendum over
pensioenakkoord

Pensioenen

24 juni 2011

JOVD overhandigt
schaduwakkoord aan Kamp

Pensioenen

27 juni 2011

JOVD met vlaktaks naar liberaal
belastingstelsel

Belastingen
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21 juli 2011

JOVD ziet niets in Europees
Ministerie van Financien

Europese Unie

25 augustus 2011

JOVD organiseert Huisbaas van
het Jaar verkiezing

Huisbaas van het Jaar

18 september 2011

JOVD: Breek regeerakkoord open!

Regeerakkoord

8 oktober 2011

JOVD komt in opstand voor een
PensioenOpStand

Pensioenen

21 oktober 2011

JOVD verkiest Groninger tot
huisbaas van het jaar

Huisbaas van het Jaar

23 december 2011

Aanmoedigingsprijs voor minister
Opstelten

Liberale aanmoedigingsprijs

Pagina | 15

8. Internationaal
8.1 Algemeen
Het afgelopen jaar was voor de JOVD op internationaal gebied zeer succesvol. Naast het organiseren van het
voorjaarscongres van LYMEC (Europese Liberale Jongeren) hebben wij een drietal internationale reizen
georganiseerd en meer mensen dan ooit tevoren betrokken bij de internationale dimensie van het liberalisme en
onze vereniging. Daarnaast hebben wij voor de derde keer op rij een zeer succesvolle training verzorgd in
Istanbul voor onze liberale vrienden. In Barcelona, Brussel, Frankfurt, Zagreb zijn wij als liberale vrienden
ontvangen door onze partnerorganisaties. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking met deze organisaties en
heeft de deelnemers aan deze reizen de kans gegeven om nieuwe ervaringen op te doen en een unieke ervaring
te delen.
LYMEC
In het voorjaar hebben wij met de JD het voorjaarscongres van LYMEC georganiseerd. Ondanks een fors tekort
op de begroting hebben wij met de acquisitie van fondsen uit de VVD en D66 in samenwerking met het LYMEC
bestuur hier een enorm succes van gemaakt. Na een seminar over de achtergrond van pensioenstelsels en de
viering van Koninginnedag in Haarlem, gingen wij tijdens het congres in Utrecht met elkaar in debat om de
meningsvorming van liberale jongeren uit heel Europa met elkaar op één lijn te brengen.
IFLRY
Gedurende het congres in Timisoara (Roemenie) werden socialistische jongeren in Noorwegen slachtoffer van
een terreurdaad die, net als wij in Roemenie, samen waren gekomen om met gelijkgestemden ervaringen te
delen en gedachten uit te wisselen. In een gemeenschappelijk persbericht uitten wij uit Roemenie ons medeleven
met de slachtoffers en hun nabestaanden. Onze Noorse vrienden ontvingen berichten van kennissen die
getroffen waren door het terreur en verkeerden in shock. Ons doel als liberale jongerenorganisaties om te strijden
voor vrijheid, democratie en het beschermen van (mensen-) rechten werd door alle aanwezigen onderschreven
en een moment van stilte werd in acht genomen als uiting van medeleven aan diegenen die door de aanslagen
waren overleden.

8.2 Activiteiten
Op internationaal gebied hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:










Maart: Beneliberales Maastricht
Mei: seminar en congres LYMEC Utrecht
Juni: Internationale Reis Brussel
Juli: congres IFLRY Timisoara
September: Internationale Reis JNC Barcelona
Oktober: congres LYMEC Barcelona
November: Internationale Reis Zagreb
December: congres IFLRY Istanbul
December: JOVD Internationale training Istanbul

8.3 Internationaal Secretariaat
Als spil in het wiel van de internationale activiteiten van de JOVD fungeerde het internationaal secretariaat. Hier
worden de congressen voorbereid en werden alle reizen georganiseerd. De JOVD dankt alle betrokkenen bij de
internationale activiteiten en in het bijzonder Lianne Dijkstra voor de hulp bij de organisatie van de Brusselreis,
Marco Nijweide voor de organisatie van de Barcelonareis, Jaimy van den Berg voor de organisatie van de
Zagrebreis, en tot slot de trainers van het seminar in Istanbul Laurens Heinen, Jeroen Benning, Jeroen
Diepemaat en Sander Janssen namens de Haya van Somerenstichting. De organisatie van de reizen en onze
bijdrage aan LYMEC en IFLRY zouden niet mogelijk zijn zonder alle leden van het Internationaal Secretariaat die
hebben bijgedragen aan alle voorbereidingen van onze activiteiten.
Leden internationaal secretariaat
Timo Roeleveld (Voorzitter), 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.
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9. Organisatie
9.1 Congressen
Voorjaarscongres
Het JOVD Voorjaarscongres werd gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 2011 in het Theaterhotel Amelo te
Almelo. Voor dit congres hadden zich 199 mensen ingeschreven: 174 tekenden voor een volledig arrangement
en 25 voor een deelarrangement.
De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:








Dennis van den Oever
Sjoerd Norden
Irmgard Koenen
Lisanne van Leeuwen
Marlon Buijs
Jaap de Vries
Sybren Mensink

Auditor
Voorzitter
Programma & Inhoud
Programma & Inhoud
Locatie & Logistiek
Acquisitie & Marketing
Communicatie

Marie-Anna Bullens (Rijk van Nijmegen c.a.) en Helen de Gast (Den Haag e.o.) hebben tussentijds de
projectgroep verlaten vanwege andere verplichtingen
Het voorjaarscongres had een gevarieerd programma met interessante sprekers.
Najaarscongres
Het JOVD najaarscongres werd gehouden op zaterdag 3 en zondag 4 decemeber 2011 in NH Hotel Den Haag te
Den Haag.
De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:








Dennis van den Oever
Irmgard Koenen
Sybren Mensink
Lianne Dijkstra
Dirk van den Belt
Mariska van Delft
Jette Admiraal

Auditor
Voorzitter
Vice-voorzitter locatie en logistiek
Sprekers, programma en inhoud
Sprekers, programma en inhoud
Acquisitie
Marketing en communicatie

Judith Wieffering (Den Haag e.o.) heeft tussentijds de projectgroep verlaten vanwege andere verplichtingen.
Mariska van Delft heeft de vrijgekomen portefeuille tussentijds opgevuld. Daarnaast heeft Martijn Postma (Den
Haag e.o.) geholpen met de onderhandelingen met het hotel.

9.2 Overige activiteiten op het gebied van organisatie
Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel vond plaats op 6 januari 2011 op het Algemeen Secretariaat in Den Haag. Tijdens de borrel
werd traditioneel de ‘Liberaal van het jaar’ prijs uitgereikt. De Liberaal van het jaar ging voor het eerst niet naar
een persoon maar naar de organisatie Bits of freedom, die de belangen van privacy behartigen, helaas waren ze
niet in de gelegenheid om de prijs in ontvangst te nemen.
Introductieweekenden
In 2011 hebben er twee introductieweekenden plaatsgevonden. Het eerste introductieweekend vond plaats op het
Algemeen Secretariaat in Den Haag op zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011.
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De projectgroep van dit weekend zag er als volgt uit:






Dennis van den Oever
Elroy Huijsman
Michael Klos
Sybren Mensink
Isolde Hesselink

Auditor
Voorzitter
Programma & Sprekers
Locatie & Logistiek
Marketing & Campagne

Tijdens het introductieweekend werd er overnacht in het StayOkay hostel in Den Haag. Naast
kennismakingsactiviteiten werd er onder andere een cursus Liberalisme georganiseerd.
Het tweede introductieweekend vond plaats op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011.
De projectgroep voor dit weekend was als volgt samengesteld:






Dennis van den Oever
Jorik Kuipers
Jeroen Streefkerk
Mariska van Delft
Jaimy van den Berg

Auditor
Voorzitter
Locatie en logistiek
Sprekers en programma
Marketing en communicatie

Het weekend vond plaats op het Algemeen Secretariaat in Den Haag. Er werd overnacht in het StayOkay hostel.
Er werd gedinerd in de Haagse Kluis, waar ook het vervolg van de avond plaatsvond, namelijk het speeddaten,
een lezing en het feest.

Night of freedom
De projectgroep van het najaarscongres zag er als volgt uit:







Dennis van den Oever
Marijke Neutgens
Marlon Buijs
Eddie Förster
Wiebke Visscher
Jaap de Vries

Auditor
Voorzitter
Lid JOVD
Lid JOVD
(Kamercentrale Jongerenfunctionaris Utrecht) Lid VVD
(Kamercentrale Jongerenfunctionaris Groningen) Lid VVD

Jeroen Toet (JOVD, Den Haag e.o.) en Susan Koenders (JOVD, Rijk van Nijmegen c.a.) hebben tussentijds de
projectgroep verlaten vanwege andere verplichtingen
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10. Vorming & Scholing
10.1 Cursusleiders
In 2011 zijn er twee nieuwe cursusleiders opgeleid tijdens het Cursus-voor-Cursusleidersweekend in september.
In het totaal waren er 19 cursusleiders in 2011.

10.2 Cursus-voor-Cursusleidersweekend
In 2011 heeft er één Cursus-voor-Cursusleidersweekend plaatsgevonden op zaterdag 3 en zondag 4 september
2011. De locatie hiervan was het Hampshire hotel in Apeldoorn. De omgeving was rustgevend en de
hotelfaciliteiten waren uitstekend voor een dergelijk weekend. Het programma vond plaats in een zaal in het
hotel.
De organisatie voor het weekend lag in handen van:
 Bram Dirkx (Auditor)
 Laurens Heinen (Cursusleider)
 Hans de Backer (Cursusleider)
 Paul Vereijken (Cursusleider)
Aan het weekend namen in het totaal vier deelnemers deel en zijn twee deelnemers uiteindelijk geslaagd en
mogen zich nu JOVD cursusleider noemen.

10.3 Commissie Vorming & Scholing
In september van 2011 werd de Commissie Vorming & Scholing opgericht. Deze werd opgericht ter
ondersteuning van het Algemeen Bestuurslid Vorming & Scholing. De samenstelling van deze commissie was in
2011 tot 4 december als volgt:
Bram Dirkx (Auditor), Tom Leijte (voorzitter), Janninck Burggraaff (secretaris), Peter van Duyvenvoorde, Woudric
Meulmeester, Jordi Bierens, Mark Rook en Floor Ockers.
Naast het organiseren van de masterclasses en Herfstuniversiteit heeft de commissie zich ook bezig gehouden
met het herschrijven van het cursusbestand dat sterk verouderd was en het ontwikkelen van nieuwe cursussen.

10.4 Masterclasses
In 2011 zijn er een drietal masterclasses geweest.
 Masterclass Politieke Vaardigheden georganiseerd op 12 maart, 2 april en 23 april 2011
 Masterclass Filosofie en het Liberalisme op 28 mei, 11 juni en 25 juni 2011
 Masterclass Internationale Betrekkingen en Diplomatie op 29 oktober en 5 november 2011
Voor deze masterclasses zijn grote namen bereid gevonden om te spreken en de deelnemers kennis te laten
maken met een grote diversiteit van onderwerpen. Zo kan bij de Masterclass Politieke vaardigheden gedacht
worden aan een training liberalisme in de praktijk door Mark Harbers en een lezing besturen door Henk Kamp.
De tweede en derde Masterclasses gingen in op twee verschillende inhoudelijke thema's. Tijdens de Masterclass
Internationale betrekkingen en diplomatie vond ook nog een excursiedag plaats. Deze excursies gingen naar het
Joegoslavië-tribunaal en een ambassade met een afsluitende lunch in Nieuwspoort.

10.5 Herfstuniversiteit
Op 19 en 20 november vond de JOVD herfstuniversiteit plaats in hotel Hampshire, te Apeldoorn. Het liberaal
economisch denken stond een weekend lang centraal en er werd op academisch niveau gesproken over
onderwerpen als de vrije markt, overheidsinterventionisme en de economische crisis. Onder andere prof. dr.
Sweder van Wijnbergen, prof. dr. Arnold Heertje,drs. mr. Kim Tjoa en drs. Frank de Grave waren aanwezig. In
2011 gold de herfstuniversiteit als de kroon op het landelijk scholingsaanbod.
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10.6 Kaderdagen
In bestuursjaar 2010-2011 vielen de Kaderdagen onder verantwoordelijkheid van het Algemeen
Bestuurslid Vorming en Scholing. 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 deze FEO's komen de
afdelingsbestuurders met eenzelfde portefeuille én het hoofdbestuurslid belast met deze portefeuille samen en
bespreken ze de stand van zaken, knelpunten en is er mogelijkheid voor scholing.
De eerste Kaderdag is gehouden op zaterdag 18 december 2010 en hier werd gesproken over politieke
stromingen door Helma Neppérus, Ger Koopmans en Jasper van Dijk. Ook werd er een cursus Europa gegeven
door Sophie in 't Veld en Wim van der Camp en was er een discussie over het verkiezingsprogramma van de
VVD.
De Tweede Kaderdag vond plaats op 28 mei 2011 en ook hier waren weer FEO's. Onder andere Charlie Aptroot
en Thomas Leys waren aanwezig als sprekers.
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11. Promotie & Ledenwerving
11.1 Algemeen Beleid
Afgelopen jaar is er gekozen voor een faciliterende rol op het gebied van Promotie & Ledenwerving. 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.

11.2 Promotiematerialen
De lijn met promotiemateriaal bestond in 2011 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 Promotie & Ledenwerving en deze
heeft een schema opgesteld zodat afdelingen elkaar hebben kunnen ondersteunen bij de personele bezetting.
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12. Conclusie
2011 is voor de JOVD een enerverend jaar geweest.
Binnen het Algemeen Secretariaat zijn er grote stappen gemaakt met betrekking tot het onderhoud. Zo hebben
eindelijk de herstelwerkzaamheden van de waterlekkage plaatsgevonden en is er een nieuwe Cv-ketel geplaatst
na de gevaarlijke situatie die al enige jaren duurde. Door de aanschaf van nieuwe computers loopt alles weer
zoals het behoort te lopen wat de continuïteit van onze organisatie waarborgt. Door de aanschaf van het nieuwe
e-mailprogramma kunnen afdelingen weer volledig op de hoogte worden gehouden van landelijke activiteiten en
het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Het afgelopen jaar heeft de JOVD hard gewerkt aan de politieke profilering. Met name in het onderwijsdebat en
defensie heeft de JOVD haar stem laten gelden. Ook had de JOVD een primeur met het belastingplan dat zij
presenteerde waarin de vlak taks werd geïntroduceerd en dat doorberekend was door het CPB.
Een ander punt waarop de JOVD haar stem heeft laten horen is de pensioenopstand. De JOVD heeft zich
nadrukkelijk uitgesproken tegen een akkoord dat alleen gesteund wordt door vakbonden. En dus heeft de JOVD
een alternatief pensioenakkoord geschreven dat is aangeboden aan minister Kamp van Sociale Zaken en de
verschillende fracties in de Tweede Kamer. Om jongeren ook een stem te geven bij het uitwerken van het
pensioenakkoord zijn de krachten gebundeld en is de JOVD de samenwerking met PensioenOpStand
aangegaan.
Op internationaal gebied kende de JOVD hoogte en dieptepunten, met als hoogtepunt de organisatie in
samenwerking met de JD van het LYMEC congres in Utrecht. Het dieptepunt vormde het schokkende nieuws van
de terreurdaad die tijdens het IFLRY congres in Roemenië. Daarbij werden we als jongerenorganisatie op wrde
wijze op ons gezamenlijk doel gewezen om te strijden voor vrijheid, democratie en het beschermen van (mensen)
rechten.
Naast de twee buitengewoon succesvolle congressen is er dit jaar ook voor het eerst een liberale jongeren dag
gehouden. In samenwerking met de VVD kreeg dit gestalte in Night of freedom, een avond lang sprekers,
debatten, lezingen en cabaret onder het genot van een drankje met aansluitend een groots feest.
Op het gebied van Vorming & Scholing zijn er sprongen gemaakt. Naast het jaarlijks opleiden van cursusleiders is
er een commissie in het leven geroepen die in samenwerking met het Algemeen Bestuurslid Vorming & Scholing
drie fantastische Masterclasses en een hoogwaardige Herfstuniversiteit heeft weten neer te zetten. Daarom
kunnen we nu met recht zeggen:
“JOVD, wie is er niet groot mee geworden?”
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