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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Dit is de eerste congreskrant voor het najaarscongres in Maastricht. De afdeling Limburg, het presidium en het 
landelijk bestuur (LB) zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest met de voorbereidingen. Op de laatste twee 
congressen hebben we gewerkt met een nieuwe congresopzet, waarbij leden uiteen gingen in themagroepen om 
moties te schrijven rond het congresthema. Op dit congres zal het weer net even anders gaan. Het landelijk bestuur 
heeft samen met de werkgroep onderwijs aan een resolutie gewerkt rond het congresthema ‘Onderwijs: verheffing 
& emancipatie’. Op het congres zullen we wederom uiteen gaan in themagroepjes, die op basis van de resolutie 
voorstellen aan het congres zullen doen. In deze congreskrant lees je alles over deze congresopzet en vind je ook de 
resolutie van het landelijk bestuur, de begroting voor 2016, de voorgestelde en wijzigingen van het Huishoudelijk 
Reglement (HR) en de statuten, de verschillende locaties in Maastricht en andere relevante informatie voor het 
congres. 
 
De deadline voor het indienen van gewone congresvoorstellen is al verstreken, het landelijk bestuur heeft geen 
voorstellen ontvangen. De resolutie van het landelijk bestuur kan als congresvoorstel geamendeerd worden. Dat 
geldt ook voor de voorgestelde HR- en statutenwijzigingen. 
 
Op het najaarscongres worden de jaarrekening van 2014 en de begroting van 2016 besproken. Alle leden kunnen 
amendementen indienen op de begroting. Deze amendementen moeten wel voorzien zijn van een dekkingsvoorstel 
om behandeld te worden. Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken, kunnen slechts worden 
ingediend door leden uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op het Congres een 
meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele kosten zijn onder 
andere de kosten die verband houden met de huisvesting. De jaarrekening kan niet worden geamendeerd. 
 
In de aanloop naar het Congres zijn een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 

 7 november: deadline indienen amendementen 

 13 november: deadline preadviezen 
 14 november: uiterlijke datum waarop de Tweede Congreskrant wordt gepubliceerd  

 21 en 22 november: Congres! 
 
Tot slot kun je je natuurlijk aanmelden voor dit Congres. Je kunt dit doen door het webformulier op www.js.nl in te 
vullen. Het Congres kost €15,- voor het hele weekend (inclusief avondeten en overnachting), of €5,- als je alleen op 
zaterdag mee eet. Als je alleen overdag komt (dus zonder avondeten of overnachting) dan zijn er voor jou geen 
kosten aan het Congres verbonden. De aanvangstijd van het Congres is op beide dagen 10:30 uur. Het definitieve 
programma verschijnt binnenkort op de website en natuurlijk in de Tweede Congreskrant. 
 
Graag tot bij het congres! 
 
 
Met rode groet, 
 
Laura Jak 
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Procedures Congres/Oproepen 
 
Algemeen 
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het Congres hebben alle 
aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het Congres wordt de politiek inhoudelijke en 
organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de 
vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten en 
amendementen.  
 
Congresopzet 
Op de laatste twee congressen, in respectievelijk Groningen en Leiden, hebben we gewerkt met een nieuwe opzet 
van ons Congres. Moties werden voor een groot deel op het Congres zelf geschreven, ingediend en in stemming 
gebracht. Deze moties werden geschreven door groepjes JS’ers die werden ingedeeld naar thema en een presentatie 
kregen van een gastspreker. Bij elk groepje was een lid van het presidium aanwezig om de discussie en het 
schrijfproces in goede banen te leiden. Deze nieuwe congresopzet is uitgebreid geëvalueerd door enquêtes onder de 
congresgangers en presidiumleden. Op basis hiervan heeft het landelijk bestuur besloten om de nieuwe opzet 
opnieuw toe te passen. Echter, dit Congres worden er geen moties geschreven maar amendementen op de resolutie 
van het landelijk bestuur. 
 
Het hoofdthema van de resolutie is ‘Onderwijs: verheffing & emancipatie’. De thema’s uit de resolutie waarover op 
het najaarscongres gediscussieerd gaat worden zijn: 
- Emancipatie  
- Goed werk  
- Rendementsdenken 
- Verheffing 
- Zeggenschap 
- Verkiezingsprogramma PvdA (dit staat los van het hoofdthema)  
 
De voorstellen die in de themagroepjes geschreven worden moeten uiterlijk op zaterdag 18.00 uur worden 
ingediend bij het presidium. 
   
Op het aanmeldformulier voor het Congres kunnen leden drie voorkeuren voor een deelthema aangeven, op basis 
waarvan zij voor aanvang van het Congres door de vicevoorzitter worden ingedeeld. 
 
Voorstellen op het Congres 
Tot 10 oktober konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar de vicevoorzitter. De volgende 
voorstellen komen op het Congres aan de orde: 

 Resolutie: meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema, ingediend als een lopende tekst (HR 

artikel 3:4, lid 1 sub b). 

 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. 

 Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden 

ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden 

tussen verschillende voorstellen. 

 Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel 

reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in 

de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering 

is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te 

wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. 

 Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door 

individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog 

worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen 

van tijdelijke moties. 

In aanloop naar het Congres  
Het LB heeft de datum van het Congres minimaal acht weken voor het Congres bekend gemaakt aan alle leden van 
de JS. Vervolgens hadden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot zes weken voor het Congres om 
congresvoorstellen in te dienen. In de Eerste Congreskrant die nu voor je ligt zijn deze ingediende voorstellen 
gepubliceerd.  
 
Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het congres amendementen op de resolutie en 
de voorgestelde HR- en statutenwijzigingen in te dienen. Dit kan tot 7 november, door deze te mailen naar de  
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vicevoorzitter via ljak@js.nl. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje ‘Het schrijven van een amendement’. Als 
alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van 
een preadvies. Daarvoor hebben de indieners tot 13 november de tijd. Een week voor het Congres (14 november) 
zal de Tweede Congreskrant worden rondgestuurd. De Tweede Congreskrant bevat: 

 Het definitieve programma  
 Congresvoorstellen en amendementen 

 Halfjaarverslag van het landelijk bestuur 

 Jaarrekening over 2014 

 Begroting voor 2016 
 
Het Congres 
Het Congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering van de secretaris van het LB. De 
namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht.  
Bij aanvang van het Congres doet het presidium een voorstel voor de congresagenda. Het Congres stelt deze zelf 
vast. Als je iets wil veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt 
‘Vaststellen Congresagenda’. 
 
Het schrijven van een amendement 
De resolutie en de voorgestelde HR- en statutenwijzigingen in deze congreskrant kunnen voorafgaand aan het 
Congres geamendeerd worden. Voor de verwerking van de amendementen in de Tweede Congreskrant is het handig 
als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan 
en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het Congres. Vandaar het verzoek om bij het indienen van 
amendementen gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier en dit uiterlijk 7 november te e-mailen 
naar ljak@js.nl. Ook bij het amenderen van de resolutie op het Congres wordt gebruikgemaakt van dit formulier. 
 
Spreekregels 
Conventionele congresvoorstellen  
Bij elk voorstel heeft eerst de indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden 
de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest 
verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens 
krijgen de leden het woord, die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij) of het woord 
krijgen van het presidiumlid die met een microfoon de zaal inloopt. Ook krijgt het LB het woord en de indiener van 
het voorstel. Het laatste woord is aan de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er 
gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. 
De indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste 
woord heeft gekregen, wordt er gestemd over het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie 
over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is 
ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt 
zo nodig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van 
discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk 
in behandeling genomen. 
 
Themadiscussies en amendementen  
Op zaterdagmiddag vinden themadiscussies plaats over vijf verschillende onderwerpen binnen het congresthema 
‘Onderwijs: verheffing & emancipatie’. Deze groepsdiscussies worden begeleid door een presidiumlid die ervoor 
zorgt dat de discussie ordelijk verloopt en dat er naar standpuntvorming wordt toegewerkt. Voor de lunch komen 
de groepjes voor een half uurtje bij elkaar om kennis te maken en zodat het presidiumlid kan uitleggen wat de opzet 
van de middag is. Na de lunch kan binnen de groep gediscussieerd en geschreven worden. Binnen de groep wordt 
iemand aangewezen die de bedachte amendementen opschrijft. In de groepsdiscussies gelden, buiten algemene 
fatsoensnormen, geen specifieke spreekregels. Binnen de groep kunnen wel afspraken worden gemaakt over het 
verloop van de discussie. Elk groepje dient eventueel geschreven amendementen op zaterdag voor 18.00 uur in bij 
het presidium, tenzij het presidium op het Congres een andere deadline voorstelt.  
Op zondag worden de ingediende amendementen plenair behandeld. Aan het begin van de tweede congresdag 
worden de ingediende amendementen op een nog nader te bepalen manier verspreid onder de congresgangers. We 
geven leden in de ochtend een half uur de tijd om de amendementen te lezen en te overleggen met andere 
congresgangers. In elke themagroep wordt iemand aangewezen die de amendementen verdedigt. De indiener van 
het amendement mag een korte inleiding geven. Vervolgens krijgen de leden het woord, die daarvoor in een rij bij 
de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij) of het woord krijgen van het presidiumlid die met een microfoon de 
zaal inloopt. Daarna mag het LB reageren en vervolgens (opnieuw) de indiener van het amendement. Als er 
gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. 
De indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste 
woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het 
presidium deelt zo nodig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de 
manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan 
onmiddellijk in behandeling genomen. 
 
 

http://www.js.nl/uploads/formulier_amendementen.doc
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Oproepen 
Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De 
stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen 
bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en 
verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). 
Deze worden gepubliceerd in de Derde Congreskrant. De Derde Congreskrant wordt uitgebracht door de 
vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 
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Locaties 

Congreslocatie 

 
 
La Bonbonnière 
Achter de Comedie 1 
6211 GZ Maastricht 
 

Slaaplocatie 

 
 
Stayokay Maastricht 
Maasboulevard 101 
6211 JW Maastricht 
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Eetlocatie 

 

 
 
Café Cliniq 
Platielstraat 9A 
6211 GV Maastricht 
  

Feestlocatie 

 
 
Café Défilé  
Markt 22 
6211 CJ Maastricht 
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Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beslispunten 

 HR 1. Stemming over personen, meerdere kandidaten voor één functie 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4:8 
Huidige tekst: 
Indien een persoon moet worden gekozen uit meerdere kandidaten, dan stemt men door de naam van een 
kandidaat aan te kruisen, of blanco. De kandidaat op wie meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen is 
uitgebracht, is gekozen. Indien geen kandidaat deze absolute meerderheid heeft behaald, dan wordt gestemd 
tussen de tweede kandidaten die de meeste stemmen kregen. In deze stemronde kan blanco worden gestemd. 
Indien nodig wordt een tussenstemming gehouden indien meerdere kandidaten evenveel stemmen kregen. 
Voorgestelde tekst: 
Indien een persoon moet worden gekozen uit meerdere kandidaten, dan stemt men door de naam van een 
kandidaat aan te kruisen, of blanco. De kandidaat op wie meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen is 
uitgebracht, is gekozen. Indien bij verkiezing tussen twee kandidaten geen kandidaat de volstrekte meerderheid 
heeft behaald, vindt een nieuwe stemronde plaats. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee kandidaten geen 
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald, dan wordt gestemd tussen de tweede kandidaten die de 
meeste stemmen kregen. Indien nodig wordt een tussenstemming gehouden indien meerdere kandidaten 
evenveel stemmen kregen. 
Toelichting 
Dit voorstel beoogt de tekst van het HR en de statuten (artikel 12 lid 5) op elkaar te laten aansluiten. De oude 
formulering maakte geen onderscheid tussen een verkiezing met twee kandidaten en een verkiezing met meer 
dan twee kandidaten. 
De zin “In deze stemronde kan blanco worden gestemd.” wordt in het voorstel geschrapt, omdat dit impliceert 
dat er ook stemrondes zijn waarin niet blanco kan worden gestemd. Door deze zin te schrappen, geldt de 
hoofdregel van de eerste zin in iedere stemronde: je kunt de naam van een kandidaat aankruisen, of blanco 
stemmen.  

 

 HR 2. Stemming over personen, meerdere kandidaten voor meerdere functies 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Invoegen nieuw artikel 
Artikel 4:9 (onder vernummering van de overige artikelen) 
Voorgestelde tekst: 
Indien bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 na drie stemrondes geen van de kandidaten de 
volstrekte meerderheid heeft behaald, roept het landelijk bestuur overeenkomstig artikel 3:2 een Extra Congres 
bijeen, te houden zes weken na het Congres waarop de verkiezing oorspronkelijk geagendeerd was.  
Toelichting 
Dit artikel regelt de procedure als er geen kandidaat kan worden gekozen bij een, twee of meer dan twee 
kandidaten. 
Het Extra Congres is verder geregeld in artikel 3:2. Voor de kandidaatstelling geldt de gebruikelijke procedure; 
dat kan volgens artikel 6:2 lid 2 tot drie weken voor het congres.  
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HR 3. Stemming over personen, procedure digitale stemming 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Invoegen nieuw artikellid 
Artikel 4:16 lid 5 (onder vernummering van de overige leden) 
Voorgestelde tekst: 
Bij verkiezing tussen twee kandidaten, wordt gestemd door de naam van een kandidaat of het hokje ‘blanco’ aan 
te kruisen. De kandidaat op wie meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen is uitgebracht, is gekozen. Indien 
geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt op het Congres een nieuwe stemronde plaats op 
de wijze als omschreven in artikel 4:7. Artikel 4:9 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
digitale ledenstemming als eerste stemronde geldt. 
Toelichting 
Dit lid regelt de procedure bij een digitale ledenstemming tussen twee kandidaten. Anders dan bij verkiezing 
tussen meer dan twee kandidaten, is stemmen volgens het alternative vote systeem daarbij niet opportuun. Stel, 
je wilt stemmen op kandidaat A. Bij alternative vote wordt kandidaat B dan automatisch als tweede gerangschikt. 
Als geen van de kandidaten bij de eerste telling een volstrekte meerderheid zou hebben, maar kandidaat B wel 
net iets meer stemmen dan kandidaat A, gaan alle stemmen die op kandidaat A zijn uitgebracht naar B. Daardoor 
zou B in de tweede ronde ruim gekozen zijn.  
Door bij de digitale ledenstemming tussen twee kandidaten dezelfde procedure te hanteren als op het Congres, 
en daar ook een eventuele herstemming te laten plaatsvinden, wordt bij een tweestrijd dus niet meer met 
alternative vote gestemd. In de praktijk gebeurde dat ook al niet, doordat we gebruik maken van het PvdA-
systeem. 

 

 HR 4. Stemming over personen, procedure digitale stemming 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4:16 lid 5 (huidig) 
Huidige tekst: 
Er wordt gestemd door middel van het alternative vote systeem; waarbij leden kandidaten sorteren op volgorde 
van voorkeur. Bij het vaststellen van de uitslag eerst de stemmen worden toegekend naar eerste voorkeur en er 
vervolgens telrondes gehouden totdat een kandidaat meer dan de helft van de stemmen heeft, in iedere telronde 
valt de kandidaat af aan wie de minste stemmen zijn toegekend, waarna de stemmen uitgebracht op die kandidaat 
toegekend worden naar de nog niet afgevallen kandidaat van hoogste voorkeur van die stem. Bij gelijke stemmen 
in enige ronde beslist het lot. Alleen stemmen waarbij alle kandidaten gesorteerd zijn op volgorde en blanco 
stemmen zijn geldig. 
Voorgestelde tekst: 
Bij verkiezing tussen meer dan twee kandidaten wordt er gestemd door middel van het alternative vote systeem. 
De stemgerechtigde leden sorteren de kandidaten op volgorde van voorkeur. Bij het vaststellen van de uitslag 
worden eerst de stemmen toegekend naar eerste voorkeur. Vervolgens worden er telrondes gehouden totdat een 
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald. In iedere telronde valt de kandidaat af aan wie de minste 
stemmen zijn toegekend, waarna de stemmen uitgebracht op die kandidaat toegekend worden naar de nog niet 
afgevallen kandidaat van hoogste voorkeur van die stem. Bij gelijke stemmen in enige ronde beslist het lot. Alleen 
stemmen waarbij alle kandidaten gesorteerd zijn op volgorde en blanco stemmen zijn geldig. 
Toelichting 
Door deze wijziging wordt, in lijn met het voorgestelde nieuwe lid 5, tot uitdrukking gebracht dat alleen bij 
verkiezing tussen meer dan twee kandidaten alternative vote wordt gebruikt. Daarnaast is het artikel redactioneel 
aangepast. 

 
 

 SW 1. Lidmaatschap 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4 lid 1 
Huidige tekst: 
Lid van de vereniging kunnen zijn personen met de leeftijd van veertien tot en met zevenentwintig jaar, die de 
doelstellingen van de vereniging onderschrijven. 
Voorgestelde tekst: 
Lid van de vereniging kunnen zijn personen met de leeftijd van twaalf tot en met zevenentwintig jaar, die de 
doelstellingen van de vereniging onderschrijven. 
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Toelichting 
De PvdA is voornemens het jeugdlidmaatschap in te voeren, voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Bij deze 
ontwikkeling willen wij natuurlijk niet achterblijven en daarom stellen we voor onze minimumleeftijd te verlagen 
naar 12. In samenwerking met de PvdA organiseren we specifieke activiteiten voor deze doelgroep. 

 
 

 SW 2. Congres 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 12 lid 5 
Huidige tekst: 
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden 
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het 
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing 
tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen 
de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. De procedure wordt 
nader geregeld in een reglement. 
Voorgestelde tekst: 
Alle besluiten, waaronder begrepen verkiezing van personen, waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen 
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo 
nodig na tussenstemming. De procedure wordt nader geregeld in een reglement. 
Toelichting 
Deze wijziging wordt voorgesteld omdat in de huidige formulering het HR en de statuten conflicteren. Door deze 
wijziging, in samenhang met HR-wijziging 3, wordt ervoor gezorgd dat beide regelingen met elkaar 
overeenstemmen en de procedure in het HR een basis kent in de statuten. 
In de huidige formulering komt naar voren dat de hoofdregel bij alle besluiten van het Congres is dat een 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist. Uit de aard van ongeldige stemmen vloeit voort 
dat deze daarvoor niet meetellen. Het artikellid regelt verder de procedure indien bij verschillende besluiten geen 
volstrekte meerderheid wordt behaald. Bij stemming over zaken (onder andere moties, resoluties, HR-
wijzigingen, amendementen en voorstellen van orde) is het voorstel verworpen indien geen volstrekte 
meerderheid is behaald. Als de stemmen staken, is geen volstrekte meerderheid behaald, zodat ook dan het 
voorstel verworpen is. 
Doordat in dit lid ook procedure voor de verkiezing van personen is opgenomen, geldt de hoofdregel van de eerste 
zin ook daarvoor. Door het voorstel komt dit echter duidelijker naar voren. Hier zijn verschillende situaties 
mogelijk: 

a) verkiezing tussen twee personen: de hoofdregel is van toepassing. Als de stemmen staken (en dus 
niemand een volstrekte meerderheid heeft behaald), wordt er geloot. Als dat niet het geval is, maar 
desondanks geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt herstemd. Deze 
procedure is uitgewerkt in artikel 4:8 HR. 

b) Verkiezing tussen meer dan twee personen: de hoofdregel is van toepassing. Als geen van de 
kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die 
in de eerste ronde de meeste stemmen hebben behaald. Indien twee of meer kandidaten hetzelfde 
aantal stemmen hebben en dit van belang is om te bepalen wie aan de tweede ronde mogen 
deelnemen, wordt er herstemd. Deze procedure is uitgewerkt in artikel 4:8 HR. 

 
 

 SW 3. Statutenwijziging 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Invoegen nieuw artikellid 
Artikel 18 lid 3 (onder vernummering van de overige leden) 
Voorgestelde tekst: 
Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien op het Congres alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
Toelichting 
Deze wijziging vloeit rechtstreeks voort uit artikel 2:42, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW), met dien 
verstande dat de JS geen afgevaardigden kent. 
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Redactionele en technische wijzigingen 

HR 5.  Middelen van de JS 

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 

- Artikel 1:1: de aanduiding “lid 1” vervalt. 
Toelichting 
Dit betreft een kleine, redactionele wijziging. 

 

 SW 4.  

 
Indiener: landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 

- Artikel 2 lid 1: punt (.) toevoegen na “Partij van de Arbeid”. 
- Artikel 5 lid 1 onder d: punt (.) toevoegen na “ontzetting”. 
- Artikel 5 lid 5: in de eerste zin wordt het woord “namens” vervangen door “door”, zodat de zin luidt: “Het 

bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of 
ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste drie maanden.” 

- Artikel 7 lid 2, voorlaatste zin: aan het begin van de zin wordt het woord “De” ingevoegd, zodat de zin luidt: 
“De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.” 

- Artikel 7 lid 5, tweede zin: het woord “is” wordt geschrapt, zodat de zin luidt: “Het bestuur en presidium 
zijn verplicht in dat geval zo spoedig mogelijk een Congres bijeen te roepen, waarin de voorziening in de 
vacature(s) aan de orde komt.” 

- Artikel 10: de aanduiding “1” vervalt. 
- Artikel 11: de aanduiding “1” vervalt. 
- Artikel 12 lid 4: het woord “in” wordt vervangen door “op”, zodat het lid luidt: “De voorzitter van het 

Congres bepaalt de wijze waarop de stemmingen op het Congres worden gehouden.” 
- Artikel 12 lid 6, tweede zin: de woorden “is vereist” zijn dubbel opgenomen en worden één keer geschrapt, 

zodat de zin luidt: “Voor de toepassing van dit lid is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen er 
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.”  

- Artikel 12 lid 8: “gelijk gesteld” wordt vervangen door “gelijkgesteld”, zodat het lid luidt: “Stemmen die 
voorafgaand aan het Congres via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet 
eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 
tijde van de vergadering worden uitgebracht, indien en voor zover het huishoudelijk reglement daartoe een 
nadere regeling geeft.” 

- Artikel 15 lid 2 onder a: “één/tiende” wordt vervangen door “een tiende”, zodat de tekst luidt: “ten minste 
een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden;” 

- Artikel 15 lid 2 onder b: “tenminste” wordt vervangen door “ten minste”, zodat de tekst luidt: “ten minste 
vijftig leden uit tenminste drie afdelingen; of” 

- Artikel 15 lid 2, laatste zin: het woord “overgaan” wordt geschrapt, zodat de tekst luidt: “Indien aan het 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, dan gaat het presidium over tot de 
bijeenroeping van het congres op de wijze als in lid 3 bepaald.” 

- Artikel 15 lid 3, laatste zin: het woord “oproeping” wordt vervangen door “bijeenroeping”, zodat de zin 
luidt: “Bij de bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.” 

- Artikel 17 lid 2: er wordt een punt (.) toegevoegd na “rechtspersoonlijkheid”. 
- Artikel 18 lid 1: de woordcombinatie “waartoe is opgeroepen” wordt vervangen door “dat is 

bijeengeroepen”, zodat de tekst luidt: “In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een 
besluit van het Congres, dat is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld.” 

- Artikel 18 lid 2: het woord “oproeping” wordt vervangen door “bijeenroeping”, zodat het lid luidt: “Zij, die 
de bijeenroeping tot het Congres ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.” 

- Artikel 18 lid 3: het woord “twee/derde” wordt vervangen door “twee derden”, en het woord “tenminste” 
door “ten minste”, zodat het lid luidt: “Tot wijziging van de statuten kan door het Congres slechts worden 
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is of vijfenzeventig leden aanwezig zijn.” 
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- Artikel 19 lid 1: het woord “twee/derde” wordt vervangen door “twee derden”, en het woord “tenminste” 
door “ten minste”, zodat het lid luidt: “Tot ontbinding van de vereniging kan door het Congres slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste een kwart van de leden aanwezig is.” 

- Artikel 19 lid 2: de verwijzing naar “artikel 22, leden 1, 2 en 6” wordt vervangen door “artikel 18, leden 1, 2 
en 3 [voorgesteld]”, zodat het lid luidt: “Voor het overige is het bepaalde in artikel 18, leden 1, 2 en 3 
[voorgesteld] van overeenkomstige toepassing op een besluit van het Congres tot ontbinding van de 
vereniging.” 

- Artikel 20 lid 2: de komma (,) wordt verwijderd, zodat het lid luidt: “Een reglement mag geen bepalingen 
bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.” 

- Artikel 20 lid 3, eerste zin: tussen “wijziging” en “een reglement” wordt het woord “van” toegevoegd, en de 
woordcombinatie “waartoe is opgeroepen wordt vervangen door “dat is bijeengeroepen”, zodat de zin luidt: 
“Wijziging van een reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van het Congres, dat is 
bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van een reglement zal worden voorgesteld.” 

- Artikel 21: de aanhalingstekens sluiten (”) aan het eind van het artikel worden verwijderd. 
Toelichting 
Dit betreft een aantal kleine redactionele en taalkundige wijzigingen.  
- Artikel 5 lid 5: door het woord ‘namens’ te vervangen door ‘door’, wordt dit lid in lijn gebracht met de 

formulering van artikel 5 lid 1 onder c. Uit artikel 5 lid 3 volgt al dat het bestuur het bevoegde orgaan is om 
namens de vereniging het lidmaatschap aan een lid op te zeggen. 

- Artikel 15 lid 3, 18 lid 1 en 2: uit de tekst van de statuten en het HR blijkt dat de termen voorheen 
afwisselend werden gebruikt, terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Om verwarring te voorkomen wordt 
voorgesteld om de terminologie gelijk te trekken. De term die in boek 2 van het BW wordt gebruikt is 
echter ook wisselend (artikel 2:41: bijeenroepen, is artikel 15 van de statuten; artikel 2:42: oproepen, is 
artikel 18 van de statuten). 

- Artikel 19 lid 2: de verwijzing naar artikel 22 klopte niet. Gelet op de formulering van artikel 18 van de 
statuten is een verwijzing naar dat artikel beoogd. 
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Resolutie 

R 1. Resolutie Onderwijs – Jonge Socialisten 

 
Indiener: Landelijk bestuur 
1. Inleiding 
 
Beste Jonge Socialisten, 
 
Hieronder vinden jullie de Resolutie Onderwijs die op het congres in Maastricht besproken gaat worden. Dit 
stuk is bedoeld als discussiestuk en daardoor zijn de stellingen niet per se representatief voor de mening van 
het landelijk bestuur of de werkgroep onderwijs. We denken wel dat dit stuk een goede basis biedt voor een 
goede discussie en verwachten dat onze leden hier nog kritisch naar gaan kijken. We hebben er bewust voor 
gekozen om het onderwijs te bekijken vanuit onze waarden en niet vanuit de verschillende onderwijsniveaus, 
maar we hopen wel dat onze leden op het congres alle onderwijsniveaus mee zullen nemen bij het schrijven van 
voorstellen en amendementen. 
 
Tot in Maastricht! 
 
2. Emancipatie 
Emancipatie maakt de verschillen tussen groepen in de samenleving kleiner en biedt zo iedereen gelijke kansen 
om zich te ontwikkelen. Sociaaldemocraten zouden bij uitstek moeten investeren in onderwijs omdat het kansen 
biedt jezelf te ontwikkelen en een menswaardige samenleving waarin men begrip heeft voor een ander, dichter 
bij brengt. 
 

- De JS is voor de afschaffing van bijzonder onderwijs. Wij geloven in de vrijheid van onderwijs, maar 
religie is iets voor thuis of in de kerk/moskee. Elke school moet openbaar zijn en op een tolerante manier 
andere culturen en religies belichten. 
 

- Scholen zijn een afspiegeling van de samenleving. Om segregatie tegen te gaan dient op alle scholen, 
binnen een gemeente, waar niet genoeg plaats is voor alle aanmeldingen, geloot te worden om te bepalen 
wie er wordt toegelaten. 
 

- Tot de derde klas van de middelbare school, moet er nog geen onderscheid worden gemaakt in 
opleidingsniveau en volgen alle leerlingen dus hetzelfde niveau. Ook daarna bieden we leerlingen de 
kans vakonderwijs te volgen op het niveau dat ze aankunnen. Een leerling die bijvoorbeeld sterk is in 
technische vakken kan die volgen op een hoger onderwijsniveau en zwakkere vakken op een lager 
onderwijsniveau. 
 

- Iedere studie moet decentrale selectie en matching gebruiken om ervoor te zorgen dat studenten in het 
hoger onderwijs op de juiste plek terecht komen. Hierbij wordt elke vorm van discriminatie natuurlijk 
hard bestreden. 

 
- De JS pleit voor een combinatie van een mannenquotum voor basisschooldocenten en een 

vrouwenquotum in het hoger onderwijs en de bestuurskamers om er voor te zorgen dat docenten en 
besturen een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving. 

 
- Ieder kind verdient een sociale omgeving, daarom moet thuisonderwijs worden afgeschaft. 

 
3. Goed werk 
Goed werk staat aan de basis van de sociaaldemocratie. Het onderwijs leidt niet alleen leerlingen en studenten 
op tot goed werk, maar moet ook goed werk verschaffen voor leraren en docenten. Waardering en voldoening 
zijn minstens zo belangrijk als beloning en financiering. Onderwijs moet voor een goede start op de arbeidsmarkt 
zorgen en het fundament leggen voor een leven lang leren. 
 

- Er moet meer waardering komen voor het vakonderwijs door een onderwijssysteem te creëren waarin 
theoretisch onderwijs niet langer ‘beter’ is dan toegepast onderwijs.  Het mbo en hbo worden 
samengevoegd tot één niveau van toegepast onderwijs, waarin nog wel verschillende niveaus zullen zijn. 
Toegepaste studies die nu nog universitair zijn, zoals rechten en geneeskunde, zullen ook onder 
toegepast onderwijs komen te vallen. 
 

- Iedereen moet in het vervolgonderwijs een stage van minimaal 6 aaneengesloten maanden volgen en 
het is de plicht van de onderwijsinstellingen om dit te regelen. 
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- De JS pleit ervoor om pretstudies, die veel studenten lokken maar waarvoor geen plek is op de 

arbeidsmarkt, af te schaffen. 
 

- Iedere onderwijsmanager moet minimaal één dag per week zelf voor de klas staan. 
 

- Om de status van het vak van leraar te verhogen en om goede leraren te behouden, moeten hun 
salarissen omhoog. Beginnende leraren moeten de eerste 15 jaar 2% koopkrachtstijging krijgen per jaar. 

 
4. Rendementsdenken 
Onderwijs levert ons meer op dan we in getallen kunnen uitdrukken. Een prijskaartje aan het onderwijs hangen, 
legt de focus op het economische nut van opleiding en onderschat daarmee de opbrengst en mogelijkheden van 
al het onderwijs. Scholen en onderwijsinstellingen hebben zich te veel gericht op omzet en winst en moeten zich 
weer bezig houden met hun hoofdtaak: goed onderwijs geven. 
 

- Iedereen zou tien collegegeldvrije jaren moeten hebben; zes jaar voltijd en vier jaar deeltijd. Hiermee 
kan iedereen gratis een volledige studie volgen en gedurende iemands carrière ook nog meerdere malen 
een deeltijdstudie volgen. 
 

- Omdat in het basisonderwijs naast cognitieve vaardigheden ook persoonlijke ontwikkeling en sociale 
vaardigheden centraal staan, moeten er geen cijfers meer gegeven worden voor prestaties. 
 

- Universitaire docenten en professoren moeten niet langer beoordeeld worden op het aantal publicaties, 
binnengeharkt onderzoeksgeld en toepasbaarheid van het onderzoek. Onderwijsvaardigheden en 
inhoudelijk kwalitatief onderzoek dienen meer gewicht te krijgen bij de aanstelling. 
 

- We moeten af van het concurrentiemodel in het onderwijs. Perverse prikkels bij de financiering van het 
onderwijs, zoals meer geld bij hogere slagingspercentages, moeten worden afgeschaft. Daarnaast 
zouden instellingen geen publiek geld moeten gebruiken om via reclames nieuwe studenten binnen te 
halen. Ten slotte, zouden schoolbesturen niet zelf moeten kunnen speculeren met vastgoed voor extra 
winst. 

 
- De docenten moeten hun werk terugkrijgen en niet meer bezig zijn met al het papierwerk. Om de 

toetscultuur en registratiedruk te minimaliseren dient de Onderwijsinspectie afgeschaft te worden. 
 
5. Verheffing 
Naar school gaan is meer dan het leren van tafels en stampen van woordjes. Voor het onderwijs is een bredere 
rol weggelegd in de opvoeding. In de schoolklassen voeden we onze toekomstige generaties op tot zelfstandige 
en weerbare, democratische burgers. 
 

- De JS pleit voor een maatschappelijke dienstplicht van een jaar tussen het voortgezet onderwijs en het 
vervolgonderwijs om studenten beter kennis te laten maken met de maatschappij en inkleuring te geven 
aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij zijn meerdere vormen naast de maatschappelijke 
dienstplicht mogelijk, zoals ook een reservistendienstplicht. 
 

- Om ons onderwijs naar een hoger niveau te tillen moeten alle basisschooldocenten universitair 
geschoold zijn. 
 

- Voor al het gespecialiseerde onderwijs, zoals muziek- en dramaonderwijs, bewegingsonderwijs en 
wetenschap- en techniekonderwijs, dienen gekwalificeerde vakdocenten aangesteld te worden. 
 

- Digitale vaardigheden en het leren van een tweede taal moeten al bij aanvang op het basisonderwijs 
gegeven worden. 
 

- Alle leerlingen moeten de vakken burgerschap en gym gedurende hun hele schoolcarrière volgen. 
 

- De JS pleit voor een bredere schoolaanpak, waarbij opvang, scholing en sport gecombineerd worden en 
er aandacht is voor voeding, diëtiek en duurzaamheid, samengebracht in een schoolgebouw. 

 
- Iedere basisschoolklas moet bestaan uit minimaal een combinatie van minimaal twee leerjaren, zodat 

men van elkaar kan leren. 
 
6. Zeggenschap 
Democratie is het grootste goed dat we hebben en één van de belangrijkste beginselen van de sociaaldemocratie. 
De JS vindt het belangrijk om meer invulling te geven aan democratie in het onderwijs. Inspraak moet wettelijk 
geregeld en aangemoedigd worden, van het basisonderwijs tot het universitair onderwijs. 
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- Alle scholen, onderwijsinstellingen en opleidingen zijn verplicht een democratisch gekozen 
leerlingenraad of studentenraad en medezeggenschapsraad of opleidingscommissie met initiatief- en 
instemmingsrecht te installeren en faciliteren. 
 

- Bestuurders van opleidingen en onderwijsinstellingen moeten gekozen worden door 
opleidingscommissies en medezeggenschapsraden – bestaande uit docenten, ouders en leerlingen – 
waarbij alle partijen instemmingsrecht hebben. 

 
- Bij de benoeming van hoogleraren en universitaire hoofddocenten dienen de medezeggenschapsraden 

en Raden van Toezicht inspraak- en instemmingsrecht te hebben. 
 
7. Overig 
Het Nederlandse onderwijsstelsel is te complex om precies onder al onze waarden te passen, dus er is ook plaats 
voor overige standpunten van de Jonge Socialisten. 
 

- De bereikbaarheid van het onderwijs dient boven het rendement gesteld te worden, zodat onderwijs 
altijd dicht in de buurt te vinden is. Ieder kind heeft recht op een basisschool (5 km) en middelbare 
school (20 km) dichtbij; scholieren die ver van school wonen hebben recht op een trajectkaart voor het 
openbaar vervoer. De JS roept de PvdA verder op om zoveel mogelijk kleine scholen open te houden. 
 

- De JS pleit bij de PvdA voor de afschaffing van Maurice-de-Hond-scholen (ook wel bekend als iPad-
scholen). 
 

- Jongeren die tijdens hun schooltijd in een jeugdgevangenis terecht komen, moeten ingeschreven blijven 
staan bij hun oude school zodat de school hen niet kan weigeren. 

 

- We zien nu, jammer genoeg, nog dat bijvoorbeeld slachtoffers van loverboys in de opvang waar ze zitten 
niet alle type onderwijs kunnen krijgen. Daarom vindt de JS dat jongeren die door omstandigheden niet 
het reguliere onderwijs kunnen volgen, de mogelijkheid moeten hebben om op hun eigen niveau 
onderwijs te genieten. 

 
- Overigens zijn we van mening dat elke JS’er lid moet worden van een vakbond, waar ook veel 

ondersteunende diensten, zoals sollicitatietrainingen, worden verleend. 
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Begroting 

Begroting Jonge Socialisten Begroting 2016 

Inkomsten    

Overheidssubsidie  € 175.554 

Bedrag (zetels) € 132.390 

Bedrag (leden) € 43.164 

Donateursactie  € 20.000 

Contributie  € 19.500 

Deelnemersbijdrage  € 8.000 

Nationaal  € 4.500 

Internationaal € 3.500 

PvdA bijdrage    

huisvesting   

onkostenvergoeding   

Rentebaten   

Incidentele inkomsten   

projectsubsidie   

congressubsidie   

bijdrage campagne   

fondsen   

overige inkomsten   

Onttrekking aan reserves  € 65.846 

Campagne  € 0 

Overige € 65.846 

Activiteitenfonds € 0 

Websitefonds € 14.000 

Algemene Reserve € 51.846 

Totaal inkomsten  € 288.900 

   

Uitgaven   

Congres € 33.500 

voorjaar  € 20.000 

najaar € 13.500 

   

   

Verenigingsactiviteiten    

Nieuwe Ledenweekenden € 6.500 

Activiteiten diverse € 7.000 

Politiek Café € 3.000 

Feest  € 2.000 

Anders  € 2.000 

Opening en sluiting politiek seizoen € 1.500 

   

Ledenwerving/promotie    

Zomertour  € 3.000 



 

 18 

Permanente Campagne € 6.000 

Nieuwe Ledendagen € 2.000 

   

Bestuur € 56.400 

Bestuurskosten  € 18.000 

Bestuursvergoeding € 38.400 

   

Presidium € 400 

Beroepscommissie € 100 

Scoutingscommissie € 1.000 

   

Communicatie & Website    

Website € 22.000 

onderhoud  € 2.000 

investeringen € 20.000 

   

   

Afdracht € 15.000 

Projectsubsidie € 15.000 

   

Internationale betrekkingen    

YES € 45.000 

Contributie  € 1.500 

Reiskosten  € 1.500 

YES seminars € 2.000 

Zomerkamp  € 40.000 

IUSY € 1.500 

Contributie  € 1.500 

Reiskosten  € 0 

Zomerkamp  € 0 

Internationaal € 11.000 

Brusselstage    

Andere reizen    

   

Verkiezingen € 0 

   

Kantoor & administratie € 15.000 

Huisvesting  € 15.000 

Medewerker    

salarissen en sociale lasten    

reis-en verblijfkosten   

overige (o.a. scholing)   

Administratie    

Accountantskosten    

Ledenadministratie    

Inningskosten    
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Scholing € 7.000 

Donateursactie € 6.000 

Lava € 21.000 

   

   

Onvoorzien € 6.000 

Totaal Uitgaven  € 281.900 

   

Reserveringen    

Gemeenteraadsverkiezingen  € 3.000 

Europese verkiezingen  € 1.000 

Tweede Kamerverkiezingen € 2.000 

Provinciale Staten € 1.000 

Reservering voor nieuwe website € 0 

Algemene Reserve € 0 

Totaal Reserveringen € 7.000 

   

Totaal Uitgaven + Reserveringen € 288.900 

    

Saldo  € 0 

   

Reserve    

Fonds tbv gemeenteraadsverkiezingen € 6.000 

Fonds tbv Europese verkiezingen € 2.000 

Fonds tbv Tweede Kamerverkiezingen € 16.000 

Fonds tbv Provinciale Staten € 1.000 

Fonds tbv nieuwe website € 0 

   

Algemene reserve € 101.002 

   

Totaal reserve  € 126.002 

 

Toelichting begroting 

Inkomsten 

Het ledenaantal is afgelopen jaar gedaald. Dit heeft als gevolg dat de overheidssubsidie lager uitvalt dan het 
voorgaande jaar. Ook het bedrag dat wij ontvangen voor het aantal zetels van de moederpartij is, om bekende 
redenen, iets gedaald. 

Uitgaven 

De kosten voor het voorjaarscongres worden verhoogd, omdat is gebleken dat er dit jaar en in voorgaande jaren niet 
voldoende budget beschikbaar was voor de locaties en organisatie. De uitgaven aan de zomertour en permanente 
campagne worden naar beneden bijgesteld, omdat bleek dat de capaciteit hiervan de vraag oversteeg. De kosten 
voor de scoutingscommissie gaan omhoog om hen meer bewegingsvrijheid te geven. 
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Reserve 

In de gepresenteerde begroting worden er op een aantal punten aanspraak gemaakt op de reserves.  
In 2016 hopen wij een nieuwe JS-website te lanceren die frisser en toegankelijker is dan de huidige. Voorgaande 
jaren zijn hiervoor kosten gereserveerd. Deze kosten zullen daarom voornamelijk komen uit de reserve die 
toegespitst is op de nieuwe website. De gereserveerde kosten zullen in 2016 benut worden. Tevens zullen de uitgaven 
voor het onderhoud iets omhoog gaan.  
 
Een andere mogelijke uitgave die niet onopgemerkt kan blijven is die van het YES-Zomerkamp. Met goedkeuring 
zal geprobeerd worden het zomerkamp van onze internationale koepelorganisatie naar Nederland te krijgen. Om 
dit te kunnen bekostigen zal de algemene reserve aangesproken worden tot een maximum bedrag van €40.000. De 
Internationaal Secretaris zal de plannen met betrekking tot het zomerkamp verder toelichten. Op de gepresenteerde 
begroting is door het Landelijk Bestuur een amendement ingediend. Het amendement zal de kosten voor het YES 
Zomerkamp laten vervallen, met als logisch gevolg dat ook de plannen voor het hosten van het zomerkamp komen 
te vervallen. 
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Overzicht namen 

Landelijk Bestuur 

Bart van Bruggen 
Voorzitter 
Mobiel: +31 6 977760 
E-mail: bvbruggen@js.nl 
 
Laura Jak 
Vicevoorzitter/secretaris 
Mobiel: +31 6 34731187 
E-mail: ljak@js.nl  
 
Stef Oostveen 
Penningmeester& bestuurslid Afdelingen 
Mobiel: +31 6 20899282 
E-mail: soostveen@js.nl 
 
Martijn Otten 
Bestuurslid Politiek & Communicatie 
Mobiel: +31 6 16936517 
E-mail: motten@js.nl 
 
Lieke Kuiper 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Mobiel: +31 6 24979372 
E-mail: lkuiper@js.nl 
 
Stijn Jansen 
Bestuurslid Leden 
Mobiel: +31 6 14634327 
E-mail: sjansen@js.nl  
 
Siman Abdi 
Internationaal Secretaris 

 Mobiel: +31 6 11309376 
 E-mail: sabdi@js.nl 

 

 
 

 

Vertrouwenspersonen 

Laura Jak 
Vicevoorzitter/secretaris  
Mobiel: +31 6 34731187 
E-mail: ljak@js.nl 
 
Stef Oostveen 
Penningmeester & bestuurslid Afdelingen 
Mobiel: +31 6 20899282 
E-mail: soostveen@js.nl 
 
Simone Kobes 
Presidiumlid 
Mobiel: +31 6 20689169 
 
Robert Steenbergen 
Presidiumlid  
Mobiel: +31 6 48368645 
 

Presidium 

Samir Ahraui 
Simone Kobes 
Lester Von Meijenfeldt 
Elmar Smid  
Robert Steenbergen 
Junus van der Wal 
Laura Jak (secretaris LB)  
 
E-mail: presidium@js.nl
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Strijdliederen 

Internationale 

Ontwaakt, ontwaakt verworpenen der aarde, 
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer, 
Reed’lijk willen stroomt over de aarde, 
En die stroom rijst al meer en meer. 
 
Sterft, gij oude vormen en gedachten, 
Slaafgeborenen, ontwaakt, ontwaakt, 
De wereld steunt op nieuwe krachten, 
Begeerte heeft ons aangeraakt. 
 
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 
 
De staat verdrukt, de wet is loochen, 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort, 
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen, 
En zijn recht is een ijdel woord, 
 
Wij zijn het moe naar ander wil te leven, 
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt, 
Geen recht, waar plicht is opgeheven, 
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt. 
  
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 
 
De heerschers door duivelse listen, 
Bedwelmen ons met bloedigen damp, 
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten, 
Breekt de rijen! Hier is uw kamp! 
 
Gij die ons tot helden wilt maken, 
O, barbaren,denkt wat ge doet, 
Wij hebben waap'nen hen te raken, 
Die dorstig schijnen naar ons bloed. 
 
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard! 
 
 
Tekst: Henriette Roland Holst 
Muziek: Pierre de Geyter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bella Ciao! 

Una mattina mi son svegliato 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Una mattina mi son svegliato 
Eo ho trovato l'invasor 
  
O partigiano porta mi via 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
O partigiano porta mi via 
Che mi sento di morir  
 
E se io muoio da partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E se io muoio da partigiano 
Tu mi devi seppellir 
  
Mi seppellire lassù in montagna 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Mi seppellire lassù in montagna 
Sotto l'ombra di un bel fiore 
  
E le genti che passeranno 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E le genti che passeranno 
Mi diranno: "Che bel fior" 
  
È questo il fiore del partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
È questo il fiore del partigiano 
Morto per la libertà 
 


