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I. INLEIDING

In dit eerste jaarverslag van' het CDA is gekozen voor 25 april 1975 als
aanvang van de verslagperiode. ~n nl. op die datu. ook de ARP de statuten
van het CDA goedkeurde was daarmee het CDA juridisch een feit.
Daarmee was de 'ad interia"-periode van het CDA afgesloten, een periode
overigens waarin verschillende belangrijke besluiten zijn genomen. Hen denke
bijvoorbeeld aan de besluiten van "Woudschoten• met betrekking tot de
statuten en het tijdstip waarop de beslissing over de ene lijst zal worden
genomen.
Als einddatum van de verslagperiode is genomen 31 juli 1976, zodat dit
jaarverslag in feite het seizoen 1975/1976 bestrijkt. Door deze periode
te kiezen krijgt een vaststelling van het jaarverslag door het Congres in
december 1976 ook aeer zin. In de toekomst zullen jaarverslagen parallel
moeten lopen aan kalenderjaren.
Vanaf 25 april 1975 is begonnen met het realiseren van de federatief getypeerde
structuur, zoals die in de statuten wat de hoofdlijnen betreft is vastgelegd.
OP. presentatie van het CDA kreeg een meer officieel karakter, de verschillende
organen van het CDA konden als zodanig gaan werken. Tal van belangrijke
zaken eisten de aandacht op. Het meest in het geheugen ligt de discussie
over de wijze waarop de grondslag voor de leden van het CDA, en daar_.e
zijn vertegenwoordigers, behoort te functioneren. Daarnaast waren echter
vele andere politieke en organisatorische zaken aan de orde, waarvan onderstaand verslag in beknopte vorm een indruk wil geven.
De ervaring heeft geleerd, dat het moeilijke en vaak moeizame werken aan de
ontwikkeling van het CDA tot een politieke organisatie van eniqe omvang,
gericht op het voeren van een evangelisch gelnspireerde politiek, enerzijds
een zeer zware opgave is, anderzijds meer dan de moeite loont.
2. BESTUURLIJKE ORGANEN
2.1. ~!2~~~!~-~~~~~~
De hoofdlijnen van het door het CDA te voeren beleid worden besproken en
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de verslagperiode heeft het
Algemeen Bestuur 5 aaal vergaderd. Op de bijeenkomst van 15 juli 1975 vor.de
het eerste jaarlijks advies van de Peraanante Program Advies C0111111issie (PPAC)
en het daarover te geven oordeel van het Algemeen B~stuur de hoofdschotel van
de agenda.
Op de vergadering van I december 1975 is de begroting voor 1976 vastgesteld,
terwijl tevens de resultaten van het in het Dagelijks Bestuur IJE!YOerde
overleg te "Berg en Dal" en •Haatten" werden behandeld.
De vergadering van 4 februari 1976 was vooral gewijd aan de Europese
christen-deiiiOCratische partijfonaatie, terwijl tevens een brede discussie
plaatsvond over de zogenaamde politieke hypotheek, een on.,erweJ"p dat
overigens op vrijwel alle vergaderingen aan de orde was.
Op 27 februari 1976 heeft het Algemeen Bestuur het zogeheten technisch lijstvooJ"stel vastgesteld, terwijl op de vergadering van 19 maart 1976 na ampele
discussie het program van uitgangspunten en het ontwerp-politiek proqJ"ara van
het CDA zijn aanvaard.
2.2. ~!2!!!j~~-~~~~~~
liet Daqelijks Bestuur heeft in de verslagperiode 16 keer vergaderd. Naast
tal van organisatorische zaken, ls een belanqrijk deel van de vergadertijd
besteed aan de discussie over het functioneren van de gron.,slag en de
politieke hypotheek. Het waren dikwijls vergaderlngp.n die het nodige vroegen
van het uithoudingsvermogen der deelnemers.
Per 31 juli 1976 was het Dagelijks Bestuur als volqt aameng
•ldr

prof.dr. P.A.J.M. Steenkaap - voorzitter, H.A. de Boer, D. Corporaal,
aevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen - penningmeester, aevr.•r. E.A. Baars,
ar. J.L. Janasen van Raay, A.J. Kaland, dr. D.Th. Kuiper, aevr.ar. J.J.M.S.
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, R.B.J.M. van den Toorn, W.J. Vergeer,
mr. o.w.A. Baron van Verschuer, P.H. van Zeil, drs. R. Zijlstra.
Adviserende ledenr mr. w. Aantjes, ar. F.H.J.J. Andriessen, •r· F.A. Bibo,
dr. R.J.U. Kruisinga, ar. J.G.H. Krajenbrink - secretaris.
2.3. !!~.!!~!~
liet Presidtua, i.c. de voorzitter en de beide onder-voorzitters, heeft
10 keer vergaderd tezamen .at de penningmeester en de secretaris van het
CDA, ter behartiging van de echte dagelijkse zaken van het CDA, alsook
om te komen tot een adequate voorbereiding van de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur.
Het Presidium heeft in de eerste helft van 1976 een bezoek qebracht aan
alle 18 Kamerkringen, met uitzondering van de Kamerkring Dordrecht.
3. CONGRES

---Op 23 augustus

1975 vond het eerste Congres van het CDA plaats in het Nederlands
Congresgebouw te Den Hcoag, bijgewoond door + 1700 mensen. Het Congres stelde
het Huishoudelijk Reglement van het COA vast en discussieerde over het eerste
jaarlijks advies van de PPAC. De -.este aandacht werd evenwel besteed aan een
door het Dagelijks Bestuur ingediende ontwerp-resolutie met betrekking tot
het functioneren van de grondslag. Daarover bestonden zowel in het Dagelijks
Bestuur als in het Congres aanzienlijke .eningsverschillen. Het Congres
nam tenslotte met grote meerderheid de volgende resolutie aan:
"Naar aanleiding van de discussie rond het CDA in de afgelopen weken stelt
het Dagelijks Bestuur van het Clll\ aan het Congres voor het volgende uit
te spreken:
De grondslag van het CDA zoals weergegeven in de artikelen 2 en l van
de statuten is aanvaard door de drie partijen. Deze beide artikelen
bepalen het karakter van het CDA. Op basis hiervan wil het CDA zowel een
christelijke als een christen-democratische politieke organisatie zijn.
Beide termen bedoelen aan te duiden d~t wij in de politiek willen
handelen vanuit de geest van het evangelie.
Van de leden van het CDA, en dus ook van dé CllA-vertegenwooJ"dlgers, wordt
9evraaqd, dat zij aanvaarden dat het evangelie richtsnoer is voor het
oolitiek handelen van het CDA en dat zij op basis daarvan, door het prograa
en het beleid, dlt uitgangspunt ultdraqen.
Het ligt niet op de weg van een politieke organisatie vragen te. stellen,
laat staan een verklaring te eisen omtrent iemands persoonlijke geloofsovertuiginq.
In de CDA-organen dient een bezinning te blijven plaatsvinden op de consequentles van de grondslag voor het praktisch politiek handelen".

4. SECRETARIAAT

-------

Het secretariaat van het CDA is gevesliqd in het pand van de dr. A. Kuyperstichting
aan de dr. Kuyperstraat l-5. Per ll juli 1976 zijn oo het secretariaat werkza- de heer mr. J.G.H. Krajenbrink, secretaris van het CDA, en AJevrouw J.A.
Kroon-Omv lee, bureau-secretar·esse.
De bOekhollfllr,q wordt gevoerd door. de he<>J" A. van der Wees, tevens boekhouder
van de ARP.
Naast het vervullen van de normale secretariaatswerkzaamheden, is het secretariaat
betrokken bij tal van commissie-activiteiten genoemd onder punt 5.
AdJ"es CDA: postbus 7676, Den !laag. Gironummer 1370001 tel.nr. 070-465222.
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5. COMMISSIES ETC.
5.1. PPAC
De vaste jaarlijkse taak voor de Peraanante Progra. Advlescommissie
is het uitbrengen van een gemotiveerd beleidsadvies aan het Algemeen
Bestuur. Het eerste beleidsadvies is uitgebracht op 30 juni 1975.
Dit eerste advies, dat nogal stof tot discussie heeft geqeven, is teza.en
met het oordeel van het Algemeen Bestuur daarover gepubliceerd en
op het Congres ter discussie gesteld. In het najaar van 1975 is de PPAC,
mede aan de hand van de opmerkingen geaaakt op het eerste Coa~res van
het CDA, reeds begonnen met de voorbereiding van haar in 1976 uit te
brengen advies.
Per 31 juli was de samenstelling van de PPAC als volgt:
mr. Y. Scholten (voorzitter), drs. W.K.N. Sch.elzer (vice-voorzitter),
drs. P.C.W.M. Bogaers, prof.dr. J.H. Christiaanse, mr. A.M. Donner,
mr. A.S. f'rowijn, L. de Graaf, B. llerinqa, mevr. V.N.M. Korte-Van Hemel,
mr. G. van Muiden, dr. B. Pruijt, drs. J. Teqelaar, drs. B.J. Udink,
prof.dr. A.J. Vermaat, drs. f'.A. Vissers. Adviserende leden: J. van
Houwelinqen, drs. D.F. van der Mei, drs. M.W.J.M. Peijnenburg.
Het secretariaat van de PPAC wordt verzorgd door.de samenwerkende
christen-democratische wetenschappelijke instituten.
5.2. ~!~!~~!~~!~
Op 11 september 1975 vond de installatievergadering plaats van de programcommissie. De commissie werd gevraagd ontwerpen op te stellen voor een
program van uitgangspunten en voor een politiek werkprogram.
De commissie produceerde in relatief zeer korte tijd een tweetal
voortreffelijke ontwerpen. Op de Algemeen Bestuursvergadedng van
19 maart 1976 werd de tekst van het program van uitgangspunten definitief
vastgesteld en gekwalificeerd als een verklaring bedoeld in artikel 25
van de statuten.
Op deze vergadering werd tevens de tekst van het ontwerp-program vastgesteld. Beide documenten werden gepubliceerd op een persconferentie,
gehouden op 23 ~~~aart 1976 waarhij een toelichting werd qeq.,ven door
de voorzittar van het CDA, prof.dr. P.A.J.M. Steenkamp en de voorzitter
van de programcommissie, prof.dr. B. Goudzwaard.
De samenstelling van de programcommissie is als volgt:
prof.dr. B. Goudzwaard- voorzitter, mr. w. Aantjes, prof.dr. w. Albeda,
mr. F.H.J.J. Andriessen, jhr. drs. J.A.C. Beelaerts van Blokland, dr.
c. Boertten, dr. L. Crijns, Th. M. Hazekamp, dr. R.J.H. Kruisinga,
dr. I•• M. van Leeuwen, dr. K. de Vries, dr. L.G. Schneider, prof.dr.
J. Kremers (adviseur), drs. J.J.M. Panders- secretaris.
5.3. ~~!~~~!~~~!~~!~
De statutenc0111111issie stelt de ontwerpen op voor de benodigde statuten
en reglementen. In de verslagperiode zijn ontwerpen opqest.eld voor
het Huishoudelijk Reglement en model-reglementen voor de gemeentelijke
CDA-verbanden, de CDA-Statenkringverbanden en de CDA-Kamerkrinqverbanden.
De samenstelling van de statutenca.missie is als volgt:
mr. J.L. Janssen van Raay - voorzitter, D. Corporaal, mr. A. llerstel,
H. Lindenburg - secretaris, mevr.mr. A.H.S M. Lückers-Berqmans, mr.
Th.E.E. van Schalk.

5.4. ~~~!!~~!!~~~~=~~!!~9
Het Secretarissen-OVerleg, waaraan wordt deelqenon~n door de secretarissen
van de drie partijen en het CDA, komt vrijwel wekelijks
een.
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Deze overlegvorm heeft tot doel de zo noodzakelijke coördinatie op
organisatorisch terrein te bevorderen. Tevens wordt door het SecretarissenOVerleg aan het Dagelijks Bestuur gepreadviseerd inzake beslissingen op
organisatorisch gebied. Zo heeft het Secretarissen-OVerleg aan het
Dagelijks Bestuur voorstellen gedaan met betrekking tot de integratie van
de partijsecretariaten. Dit leidde onder meer tot de instelling van een
werkgroep die zich boog over de integratie van de leden- en abonnementenadministraties. Deze werkgroep diende vervolgens een uitgewerkt voorstel
in om met ingang van 1 januari 1977 te koaen tot een in één computer
gecentraliseerd leden- en abonnementen-~inistratiesysteem. Dit voorstel
is door de betrokken partijen aanvaard en vervolgens is met de firma
IJsselbrein te Deventer een contract gesloten. De feitelijke voorbereiding
van de invoering bergt ongeveer een jaar. Daaraan wordt dan ook sedert
begin 1976 hard gewerkt. Het betreft hier een wellicht niet spectaculaire,
aaar niettemin zeer vitale stap naar de eenwording.
liet Secretarissen-Overleg is tevens belast met de behandeling van de
aanvragen uit reqio en gemeenten om te worden erkend als CDA-verband.
In de verslagperiode zijn erkende CDA-verbanden tot stand gekomen in de
Kamerkringen Utrecht, ArnhetD en Nijaaegen, alsook in 38 gemeenten.
De verwachting is dat dit aantal in de komende periode snel zal toenemen.
5.5. Ç~!~~!!_~~!~~!!Y!~9
Deze commissie heeft tot taak het doen van voorstellen met betrekking tot
de werving van leden voor het CDA en de drie partijen, alsook, na fiattering, de uitvoering daarvan. Omdat een ledenwerfactie een forse investring
vraagt, dient voor een dergelijke actie het goede aoment te worden gekozen.
De plannen lagen klaar oa na het eerste CDA-Congres tot een ledenwerfactie
over te gaan. De ontwikkelingen rond het Conqres hebben daar echter van
doen afzien.
De commissie, die ook adviseert bij plaatselijke en regionale ledenwerfcampaqnes, heeft inmiddels plannen m1tworpen voor een ledenwerfcampagne
in het najaar van 1976.
De samenstelling van deze commissie is als volgt: P.H. van Zeil - voorzitter,
C. Aatjes, mej. R. Brinkman, ar. D.C.B. Burgers, Th. Heyne, M.H.G. Kool,
mr. ·J.L. Roland, R.E.J.M. van den Toorn, J.A. Zijlstra.
5.6. ç~!~!~~~!!~~!~~!~-~~~~!=-~~-Y~!~!~2~~!~
Toen de reqering besloot het politieke kader- en v0111ringswerk onder bepaalde
voorwaarden te subsidiêren, hebben de drie partijen ieder een stichting
kader- en vormingswerk in het leven geroepen. Zoals op .eerdere terreinen
moest ook hier worden gekozen voor de weg van drie afzonderlijke stichtingen
teneinde een maximale subsidie te kunnen verkrijgen. De activiteiten van
de drie stichtingen worden gecoördineerd in de coördinatiecom.issie
kader- en vormingswerk, welke c0111111issie is gecreëerd op instigatie van het
Dagelijks Bestuur van het CDA.
De commissie is als volgt samengesteld: mr. C.E. Schelfhout - voorzitter,
D. Corporaal, -vr. H. Evenhuis-van Essen. Chr. van Gulyk, 11. Lindenburq,
N. Schouten, G.Z. de Vos, C.J. van der Top, mr. J.G.H. Krajenbrink - adv.lid.
5.7. Ç!~~!!!!_Y!!~!~~!~2~~~~!!!
Daartoe gemachtigd door het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur
van het CDA zich gezet aan de voorbereidingen van de komende verkiezingscuapagne, onder het voorbehoud, dat de op 25 saptelliber 1976 met betrekking
tot het CDA te nemen beslissingen door ARP en CHU positief zullen uitvallen.
liet Dagelijks B"..tuur heeft de feitelijke leiding geleqd in handen van het
Centraal Verki
~gscomité (CVC), dat een opzet voor de verkiezingscampagne heeft opgesteld, waar.ee het Dagelijks Bestuur akkoord is gegaan.
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Het Centraal Verkiezingscoaitê vergaderde voor het eerst op 10 .ei 1976.
Als adviseur voor de public relations is benoe~ de heer J.N.A. Groenendijk
van het adviesbureau Hollander en Van der Mey.
Als adviseur voor de grafische vormgeving is benoeilid de heer J. Zaadnoordijk.
In het CVC hebben zitting: mr. J.L. Janasen van Raay ·- voorzitter, D.
Corporaal - secretaris, mr. J.G.H. Krajenbrink, H. Lindenburg, drs. A.M.
Oostlander, P.H. van Zeil - vice-voorzitter.
Naast het centraal Verkiezingscomitê zal een 'braintrust' gaan functioneren,
waa~ee de hoofdlijnen van de campagne zullen word~n besproken en waarin
ideeën kunnen worden.gelanceerd. In deze braintrust hebben, behalve de
leden van het cvc, leden van de drie partijen en een rechtstreeks lid
zitting, alsook de drie christen-democratische fractievoorzitters in de
Tweede Kamer.
·
Ter bewerkstelliging van een landelijke coördinatie van de campagne zal
enkele malen de landelijke verkiezingsraad (LVR) bijeenkomen, waarin naast
de leden van de braintrust per Kamerkring drie personen zitting hebben,
alsook een drietal rechtstreekse leden.
Door het cvc is inmiddels een groot aantal stafwerkgroepen in het leven
geroepen die in het kader van de verkiezingscampagne meer specifieke
taken zullen verzorgen.
6. STICHTING STEUNFONDS CDA
om het CDA ook financieel de nodige armslag te geven is destijds de stichting
steunfonds CDA in het leven geroepen. Opzet was het werven en beheren van
fondsen, waaruit het CDA in geval van krapte zou kunnen putten. In verband
met fiscale regelingen inzake het schenkingsrecht bleek het echter na enige
tijd noodzakelijk tot een reorganisatie te komen. De stichting is inmiddels
gesplitst in een tweetal stichtingen, te weten: Fonds Christen Democratisch
wetenschappelijk werk en Christen Democratisch Werkfonds. Beide stichtingen
worden beheerd door een en hetzelfde bestuur, dat als volgt is samengesteld:
P.J.S. de Jong - voorzitter, mr. G.Ph. Brokx, n. Corporaal, dr. R.J.H. Kruisinga,
mr.. W.L. van Leeuwen - secretaris, mr.R.J.Nelissen, mevr.H. van kiet-Augsburger,
B. Roolvink, mr. L.W. Sluyterman van Loo. Banknummer: 23.07.77.800.
(Ned. Credietbank N.V., Oen 11aag1 gironuumer bank: !10290.)
7. CDA-VAOUWENBERAAD
Sedert april 1975 kwam het CDA-Vrouwenberaad zes maal bijeen. Het voorzitterschap rouleert over de voorzitsters van de vrouwenorganisaties van ARP, CHU en
KVP resp. mevr. E. van Velthooven-Olde, mevr. H. Tegelaar-Boonacker en mevr.
A. v.d. Beld-Pott.
veel aandacht en energie is besteed aan het Internationale Jaar van de Vrouw
1975. Bij de drie weken durende Emancipade te Utrecht waren ongeveer 200
CDA-vrouwen actief betrokken. De aanvrage voor subsidie om gezamenlijke
activiteiten te ontwikkelen werd slechts gedeeltelijk gehonoreerd (f 15.900).
De financiële verantwoording en afwikkeling met het Nationaal Comité liep
via het CDA-secretariaat.
De publicatie van de brochure "Samen op weq naar een verantwoordelijke maatschappij" (in samenwerking met de drie wetenschappelijke bureaus) was een
CDA-bijdrage tot de discussie over emancipatie. Ot• inhoud van deze brochure
was onderwerp op de CDA-studiedag "Emancipatiebeleid" (12 mei 1975).In het
najaar volgden nog een viertal regionale bijeenkomsten waarin het emancipatiebeleid werd bediscussieerd.
Een geheel aparte studiedag (26 februari 1976) werd gewijd aan de bespreking
van "Het onvolledige gezin". Naar aanleiding van de discussie is een werkgroep
sa.enqesteld 0111 t.e onderzoeken hoe de positie van het gezin in onze samenleving thans wordt ervaren.

De jaarlijkse informatiedag voor vrouwen, die als inleidster of forualid
optreden voor de politieke scholingacursussen van de vrouwenorganisaties,
vond plaats op 15 januari 1976. De onderwerpen waren: inkomenspolitiek,
ontwikkelingssamenwerking, stadsvernieuwing en nationale landschapsparken.
Enkele leden van het Vrouwenberaad hebben na overleg met de CDA-Kamerleden
van de Defensiecommissie en op verzoek van de ter zake ingesteldè Staatscommissie aanbevelingen opgesteld met betrekking tot de problematiek rond
een vrijwilligersleger.
In de Nederlandse Vrouwenraad werd de vertegenwoordigster van het CDA-Vrouwenberaad, mevr. J.M.M. van der Mei-Zilvertant, tot vice-voorzitter benoemd.
8. RECHTSTREEKSE LEDEN
Ondanks het feit dat nog geen enkele ledenwerfcaapagne is gevoerd breidt
het rechtstreekse ledenbestand zich gestaag uit. Was er aan het begin
van de verslagperiode sprake van omstreeks 300 rechtstreekse leden, aan het
eind van de verslagperiode was dat aantal opgelopen tot omstreeks 2.000.
De ervaring leert dat het niet eenvoudig is aan de rechtstreekse leden in
het CDA als federatieve organisatie een bevredigende plaats te geven.
Steeds is gesteld dat de rechtstreekse leden niet moeten uitgroeien tot
een soort vierde partij. Niettemin vormen zij een afzonderlijke groep
binnen het CDA. De rechtstreekse leden geven door hun lidmaatschap er
blijk van de idee van het CDA te steunen. Zij zijn echter in de huidige
federatieve structuur voor een belangrijk deel gedwongen tot een toeschouwersrol. Hopelijk zal de in gang zijnde vorming van CuA-verbanden ook
het rechtstreekse lidmaatschap ten goede komen. Voorbeelden daarvan zijn
reeds te qeven.
De rechtstreekse leden worden in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door:
R.E.J.M. van den Toorn, M.B.M.J. van Vlijmen, mevr. A. van Vliet-Boers,
terwijl de heer R.E.J.M. van den Toorn namens de rechtstreekse leden tevens
zitting heeft in het Dagelijks Bestuur. In het Congres hebben een 70-tal
rechtstreekse leden zitting. Voorts participeren ook een aantal rechtstreekse
leden in commissies en werkgroepen.
Op 21 januari 1976 heeft een bijeenkomst van de 70 rechtstreekse leden in
het Congres plaatsgevonden, waar allerlei zaken de rechtstreekse leden
betreffende aan de orde waren.
Het Algemeen Bestuur heeft aan de partijen qevraaqd te bevorderen dat ook
voor rechtstreekse leden plaats wordt ingeruimd op de qemeenschappeli1ke lijst,
terwijl het voorts aan de rechtstreekse leden de gelegenheia neeft geboden
amendementen in te dienen op het ontwerp-program. De direkte communicatie met
de rechtstreekse leden wordt onderhouden via de maandelijkse toezending van
'CDAktueel'.
9. 'CDAKTUEEL'
Sedert september 1975 verschijnt, in principe maandelijks, in de 3 partijbladen de rubriek 'CDAktueel', samengesteld door een redactietea. dat is afgevaardigd door de redacties van de partijbladen, terwijl voorts de heer G.
van den Berg als rechtstreeks lid in de redactie zitting heeft.
Begin 1976 is de heer G.J. Brinkman benoemd tot redactiesecretarts.
CDAktueel als overdruk van de in 'Nederlandse Gedachten' verschijnende
middenkatern onder die naa., kan ook afzonderlijk worden verspreid, hetgeen
o.a. het geval ts met de toezending aan de rechtstreekse leden.
De samenstelling van het redactieteam is als volgt: G. v.d. Berg, drs.
c. BreiUIIer, F.J. van der Ueijden, mr. J.B.A. Uoyinck, WIII.C. de Kruyf,
H. Lokkerhol, ar. c. v.d. Wetering, G.J. Brinkman - secretaris.
1 0· EUROPESE CIIRISTgN-OEHOCRATIE
In de verslag~
bde heeft ook de Europese christen-democratie de nodige
aandacht opqe4Hst. Primair was dat het geval in de bijeenkOlasten van de
Nederlandse Equipe in de Europese Unie van Christen Democraten.
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Daarnaast .aet worden genoemd de activiteit van onze parlementariêrs
in de christen-democratische fractie van het Europese Parlement en van
de Raad van Europa.
Ben zeer belangrijke beslissing werd genomen op 29 april 1976 in Brussel,
toen de oprichting van de Europese Volkspartij, met als ondertitel
'federatie van christen-de.acratische partijen', een feit werd.
Van deze EVP maken ook de Nederlandse christen-de.acraten deel uit,
Tot één van de vice-voorzitters werd gekozen drs. W.K.N. Schmelzer.
De EVP heeft inmiddels een programcommissie ingesteld die tot taak
heeft een ontwerp-orogram op te stellen voor de vermoedelijk in 1978
te houden verkiezinqen voor het Europese ParleiiiE!nt. Vanwege het CDA hebben
daarin zittinq: drs. A.M. Oostlander en drs. H. Notenl:loom. Plaatsvervangers
zijn de heren drs. J. de Koning en drs. D.F. van der Mei.
Sinds 20 jaar werken christen-democratische vrouwen uit Nederland samen
met gelijkgezinde vrouwen uit twaalf andere landen in de Europese Vrouwen
Unie (BVU) •
In een tiental vakcommissies worden preadviezen voor de Raad van Europa
voorbereid. Drie leden uit de Nederlandse sectie van de EVU hebben zitting
in de Nederlandse Equipe van de BUCD.
In augustus 1975 vond het tweejaarlijks congres van de BVU plaats in
Italië. ·
In Nederland is een RVU-werkgroep ingesteld ter voorbereiding van de komende
Europese verkiezingen.
11. CDA-CONFERENTIES
Onder ausplciên van het CDA zijn in de verslagperiode een 7-tal conferenties
gehouden, waarbij met name de drie samenwerkende wetenschappelijke instituten
een belangrijke rol hebben gespeeld.
12 mei 1975

Emancipatiebeleid

I november 1975

Welzijnsbeleid voor ouderen

29 november 1975

Grondpolitiek

26 februari 1976

Onvolledig gezin

27 maart 1976

Vrede en Veiligheid

24 april 1976
8 mei 1976

: Inflatie
Onderwijsbeleid.

12. PUBLICATIES
In het kader van het CDA zijn in de verslagperiode de volgende geschriften
gepubliceerd:
'Plichten en Perspectjeven', aanzet voor een profielschets van het CDA
(mei 1975)
'Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij' (Emancipade)
(mei 1975)
'Eerste jaarlijkse advies PPAC en oordeel Algemeen Bestuur' (1uli 19751
'Grondeigendom en grondbeheer', een opdracht voor individu en gemeenschap
(september 1975)
'welzijnsbeleid voor ouderen' (februari 1976)
'Inflatie als politiek probleem' (februari 19761
'SaiM'll verantwoordelijk voor het onderwijs' (mei 1976).

