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Voorwoord 

Beste JS’er, 
 
Voor jullie ligt de Tweede Congreskrant voor het Voorjaarscongres dat op 18 en 19 juni plaatsvindt in 
Amsterdam. De afdeling Amsterdam, het presidium en het landelijk bestuur zijn de afgelopen maanden 
volop bezig geweest met de voorbereidingen. In deze Tweede Congreskrant lees je alles over de opzet van het 
Congres. Ook vind je hierin alle ingediende congresvoorstellen, locaties en andere relevante informatie. De 
jaarrekening ligt nog voor goedkeuring bij de accountant en staat dus nog niet in deze Congreskrant. Het 
landelijk bestuur zal de reden hiervan mondeling toelichten op het Congres. 
 
Op het Voorjaarscongres wordt tevens een nieuw landelijk bestuur gekozen, met uitzondering van de 
internationaal secretaris die op het Voorjaarscongres 2015 in Leiden voor twee jaar is gekozen. Dit jaar wordt 
de voorzitter voor twee jaar gekozen. Ook worden er drie presidiumleden en twee leden van de 
beroepscommissie gekozen. De kandidaatstelling sloot 27 mei. De kandidaten voor het landelijk bestuur zijn 
al eerder bekend gemaakt; hun kandidaatstellingsbrieven vind je verderop in deze congreskrant. Hier staan 
ook de kandidaatstellingsbrieven van de kandidaten voor het presidium en het advies van de 
voordrachtscommissie voor de beroepscommissie. 
 
In de week voor het Congres kun je je nog steeds aanmelden! Je kunt dit doen door het webformulier op 
www.js.nl/aanmelden-congres 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. Reiskosten kan je 
declareren bij onze penningmeester Stef Oostveen (soostveen@js.nl). De aanvangstijd van het Congres is op 
beide dagen 10:30 uur. 
 
De avond voorafgaand aan het Congres, op vrijdag 17 juni, organiseren we een avond waar we met 
inspirerende vrouwen in gesprek gaan. Het zal gaan over de rol van vrouwen in de politiek, hoe congressen 
werken, hoe je je als vrouw stevig staande houdt tijdens discussies op een congres en hoe we elkaar als 
vrouwen kunnen ondersteunen. Het is op het PvdA-partijbureau in Amsterdam van 19:00 tot 22:00 uur! 
 
 
 
Met rode groet, 
 
Laura Jak 
 
Vicevoorzitter & secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
 
  

http://www.js.nl/aanmelden-congres
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Programma 

Vrijdag 17 juni 
Tijd Activiteit Locatie 
18.30-19.00  Inloop  Partijbureau 

PvdA  19.00-19.15 Introductie / voorstelrondje 
19.15-19.45  Esther-Mirjam Sent (Hoogleraar economische theorie en 

beleid / Eerste Kamerlid PvdA) 
19.45-20.00 Discussie 
20.00-20.15 Pitches 

20.15-20.45 Sandra Doevendans (Statenlid Noord-Holland PvdA) 
20.45-21.00 Pauze 
21.00-21.30 Kirsten van den Hul (Oud-VN vrouwenvertegenwoordiger / 

Arabist / Sovjetoloog) 
21.30-22.00  Pitches / netwerkborrel  

 
Zaterdag 18 juni 

Tijd Activiteit Locatie 
10.00-10.30  Inloop en inschrijven  Posthoornkerk  
10.30-11.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30-11.45 

Begin plenaire vergadering: 
- Opening  
- Voorstellen vertrouwenspersonen  
- Vaststellen agenda 
- Instellen stemcommissie 
- Verantwoording bestuur 
- Verantwoording Lava 
- Financieel jaarverslag 

 
Workshop: Nieuwe Ledenprogramma  

11.45-12.15 Kennismaking themagroepen   
12.15-13.00  Lunch 
13.00-14.00 In gesprek met Mark Rutte (Minister-president) 
14.00-15.00 Themagroepen met inleidende gastsprekers: 

- Vluchtelingen op de arbeidsmarkt met Sala Besic 
- Werk voor jongeren met Semih Eski 
- Alles flex, werk onzeker met Pim Paulusma 
- Een basisbaan voor iedereen met Paul Tang 
- Emancipatie op en door werk met Sandra Doevendans  
- Actuele politiek 

15.00-16.00 Themagroepen 
16.00-16.45 In gesprek met Gerdi Verbeet over de toegankelijkheid van de 

democratie 
16.45-17.30 Voortzetting congres: 

- Beslispunten 
- HR-wijzigingen 
- Moties 
- Voorstellen kandidaten landelijk bestuur, presidium, 

beroepscommissie 

17.30-18.15  Hervatting themagroepen  
18.15  Afsluiting congresdag 1  
18.15-18.30 Naar restaurant   Lucca Due  
18.30-20.00 Diner  
20.00-??? 
 

Congresfeest 
- Afscheid landelijk bestuur   

Studio K 

???-9.00 Slapen Stayokay 
Zeeburg 
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Zondag 19 juni 
Tijd Activiteit Locatie  
9.00-10.00 Ontbijt Stayokay 

Zeeburg  
10.30-12.30 Heropening congres: 

- Verkiezingen landelijk bestuur, presidium, 
beroepscommissie 

- Moties n.a.v. themagroepen 

Posthoornkerk 

12.30-13.15 Plenaire gastspreker: Diederik Samsom (politiek leider PvdA) 
13.15-14.00 Lunch   
14.00-15.00 Workshops: 

- Stadswandeling door Amsterdam 
- Adriaan van Veldhuizen over de geschiedenis van de 

sociaaldemocratie 
- Panel over vrouwen in de politiek met Anne de Rooij, 

Marije Laffeber en Marith Volp 
- (Online) activisme met Paul Haars van Young&United 

15.00-16.00 Voortzetting congres: 
- Uitslag verkiezingen 
- Actuele moties 
- Uitloop overige zaken 

16.00-17.00 Mirjam de Rijk met een andere kijk op economie 

17.00 Afsluiting Congres  
17.00-18.00 Borrel  
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Locaties 

Congreslocatie 
Posthoornkerk 
Haarlemmerstraat 124-126 
1013 EX Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slaaplocatie 
Stayokay Zeeburg 

Timorplein 21 
1094 CC Amsterdam 
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Feestlocatie 
Studio K  
Timorplein 62 
1094 CC Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eetlocatie 
Lucca Due 
Haarlemmerstraat 130 
1013 EX Amsterdam  
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Vrijdagavond 
Partijbureau PvdA 
Herengracht 54 
1015 BN Amsterdam 
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Plattegrond 
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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.  

Het Congres is een veilige omgeving 

Tijdens congressen zijn we met veel mensen bij elkaar voor een heel weekend. Op het congres gaan we met 
respect met elkaar om, zodat het een veilige omgeving voor iedereen is. De JS is geen plek voor seksistische, 
racistische of homofobe opmerkingen. Ook als je het grappig bedoelt, kan het anders overkomen. We 
respecteren elkaars persoonlijke grenzen en iedereen kan deze zelf ook duidelijk aangeven. Als iemand 
ongewenst aan jou of je spullen komt, geef dit dan aan bij de persoon in kwestie of meld het bij één van de 
vertrouwenspersonen. We gaan een heel weekend met elkaar in discussie over verschillende onderwerpen. 
Respecteer daarbij elkaars opvattingen en gun elkaar de ruimte om deze te uiten. Tijdens de debatten en 
workshops dragen we allemaal bij aan een positieve en stimulerende sfeer. Sommige mensen komen al 
jaren op congressen en voor sommige mensen is het de eerste keer, we zorgen er samen voor dat het voor 
iedereen leuk is! 

Congresopzet 

Op de laatste paar congressen 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. 
 
Het hoofdthema van het Congres is ‘Werk, werk, werk: Ontplooiing & Waardering’. De deelthema’s 
waarover op het Voorjaarscongres gediscussieerd gaat worden zijn: 

◦ Vluchtelingen op de arbeidsmarkt  
◦ Werk voor jongeren  
◦ Alles flex, werk onzeker 
◦ Een basisbaan voor iedereen 
◦ Emancipatie op en door werk 
◦ Actuele politiek (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 7 mei had iedereen de mogelijkheid om congresvoorstellen in te dienen. Er is een onderscheid tussen 
voorstellen die gaan over de organisatie van de JS en voorstellen die een politiek-inhoudelijk standpunt 
bevatten.  
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Organisatorische voorstellen zijn: 

 wijzigingen van de statuten (op dit congres niet aan de orde); 

 wijziging van het huishoudelijk reglement; 

 beslispunten: organisatorische besluiten van tijdelijke aard en die dus niet in de statuten of het 
huishoudelijk reglement hoeven te worden opgenomen. 

 

Politiek-inhoudelijke voorstellen zijn: 

 resoluties: meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema, ingediend als een lopende 
tekst; 

 moties: nieuwe of vervangende politieke standpunten; 
 tijdelijke moties: politieke standpunten over tijdelijke onderwerpen. 

Een aantal organisatorische voorstellen is ingediend als motie. Het presidium heeft deze aangepast naar 
organisatorische voorstellen.  

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’. 

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 moties  
Op zaterdagmiddag vinden themadiscussies plaats over vijf verschillende onderwerpen binnen het 
congresthema ‘Werk, werk, werk: Ontplooiing & Waardering’ en één themadiscussie over actuele politiek. 
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 moties 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 moties op zaterdag voor 18.00 uur in bij 
het presidium, tenzij het presidium op het Congres een andere deadline voorstelt.  
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Op zondag worden de ingediende moties plenair behandeld. Aan het begin van de tweede congresdag worden 
de ingediende moties op een nog nader te bepalen manier verspreid onder de congresgangers. We geven 
leden in de ochtend een half uur de tijd om de moties te lezen en te overleggen met andere congresgangers. 
In elke themagroep wordt iemand aangewezen die de moties verdedigt. De indiener van de motie 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 de motie. Als er gediscussieerd en 
gestemd is over alle moties, volgt een discussie over het gehele, eventueel 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 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. 

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. 
 
“Doe eens effe normaal man/vrouw/x” 
Op het Congres van de Jonge Socialisten gaan we met respect met elkaar om. Dat houdt bijvoorbeeld in: 
- Wees een beetje lief voor elkaar! De JS is geen plek voor seksistische, racistische of homofobe opmerkingen. 
Ook als je het grappig bedoelt, kan het anders overkomen. 
- Respecteer elkaars persoonlijke grenzen en wees ook niet bang om die aan te geven.  
- Respecteer elkaar opvattingen en gun elkaar de ruimte om deze uiten.  
- Tijdens de debatten en workshops dragen we allemaal bij aan een positieve en stimulerende sfeer.  
 
Mocht je tijdens het Congres het gevoel hebben dat je onheus bejegend bent? Of wil je ergens anders over 
praten? Schroom dan niet om naar een van de vertrouwenspersonen te stappen. Zij kunnen je bijstaan 
als je ergens mee zit. De vertrouwenspersonen binnen de JS zijn vanuit het landelijk bestuur Stef Oostveen 
en Laura Jak en vanuit het presidium Simone Kobes en Robert Steenbergen. Hun contactgegevens 
staan op pagina 44 van deze congreskrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stef      Laura        

Simone     Robert 
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Vacatures 

Landelijk bestuur 2016/2017 
Eerder maakten we in de nieuwsbrief en op de website de kandidaten bekend voor het nieuwe landelijk 
bestuur van de JS. Er hadden zich in totaal acht kandidaten gemeld, voor zes verkiesbare functies. De twee 
functies waarvoor meerdere kandidaten waren zijn voorzitter en bestuurslid leden & activiteiten. Sinds de 
bekendmaking hebben twee kandidaten zich teruggetrokken uit de verkiezingen, namelijk Laura Jak (voor 
voorzitter) en Florentine Zarks (voor bestuurslid leden & activiteiten). Dit betekent dat er géén online 
verkiezing zal zijn voor het nieuwe bestuur. Over alle kandidaten zal op het Congres zelf gestemd worden 
op papier. 

Voorzitter [voor twee jaar gekozen] 

Kandidaatstellingsbrief Lieke Kuiper 
 
Kameraden, 
 
Onderwijs, werk en emancipatie. Dat zijn de thema’s waar de ongelijkheid en verdeeldheid in de samenleving 
het meest voelbaar zijn. De thema’s waar juist de grote uitdagingen voor onze generatie liggen. De thema’s 
waar wij als Jonge Socialisten in de PvdA het verschil kunnen maken. Met een goed onderbouwd 
sociaaldemocratisch verhaal kunnen we deze thema’s op de kaart én op de politieke agenda zetten. De 
komende twee jaar, met twee verkiezingen in het vooruitzicht, kunnen we op deze drie thema’s 
agendabepalend zijn. Mijn naam is Lieke Kuiper en ik wil samen met jullie het verschil maken. Ik wil samen 
met jullie ons verhaal vol energie verkondigen. Daarom kandideer ik mij met deze brief als voorzitter van de 
Jonge Socialisten in de PvdA. 
 
Op het eerste gezicht krijgt iedereen in Nederland gelijke kansen. Iedereen kan studeren en iedereen heeft 
een dak boven zijn hoofd. Maar als je goed kijkt, zie je de verschillen groter worden. Kijk eens naar het 
onderwijs: het ene kind op de middelbare school heeft ouders die dure bijles kunnen betalen, het andere kind 
niet. Op veel universiteiten worden de voorzieningen om mensen met een beperking te laten studeren 
uitgekleed, wat de extra drempels voor hen om te studeren alleen maar vergroot. 
 
Die ongelijkheid zien we ook op de arbeidsmarkt, waar de kloof tussen theoretisch en praktisch geschoolden 
alleen maar groter wordt. Niet alle jongeren hebben na hun opleiding de luxe om een onbetaalde stage te 
lopen of een werkervaringsplek aan te nemen, om zou hun kansen op een vaste baan te vergroten. Niet 
iedereen kan zich zomaar de onzekerheid van het leven als ZZP’er permitteren. 
 
Sommige afgestudeerden worden niet eens uitgenodigd op gesprek vanwege hun achternaam. Hoe kan het 
dat factoren als je sekse, je seksualiteit, je culturele achtergrond, je uiterlijk of het feit dat je misschien een 
lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, ook nu nog bepalend zijn wanneer het gaat om jouw kansen? 
Het is idioot, maar wel de realiteit. Juist daarom is emancipatie zo’n gigantisch belangrijk onderwerp. 
 
Het is die eerdergenoemde ongelijkheid waar ik me enorm zorgen om maak. De ongelijkheid waar ik met de 
Jonge Socialisten tegen wil strijden, en niet alleen nu. Het is de reden dat ik negen jaar geleden lid werd van 
de Jonge Socialisten in de PvdA, omdat ik er niets aan kon doen dat wij het thuis goed hadden en andere 
kinderen er niets aan konden doen dat het bij hen niet zo was. Sindsdien heb ik in het afdelingsbestuur van 
Utrecht gezeten, ben ik voorzitter geweest van de afdelingen Maastricht en Amsterdam en schreef ik mee aan 
het JS-beginselprogramma. Afgelopen jaar bekleedde ik in het landelijk bestuur de functie bestuurslid 
politiek en scholing. Ik organiseerde leergangen en ledenweekenden, zette acties op zoals On-Zekur; de actie 
tegen goedkoop ogende zorgverzekeringen die soms achteraf veel geld kosten en de actie De Eeuwige 
Stagiair; tegen werkervaringsplekken waar je niet fatsoenlijk betaald voor krijgt. De combinatie van strijden 
voor een betere wereld, nieuwe dingen leren en deel zijn van een hele leuke groep jonge inspirerende mensen 
maakt dat de JS nooit verveelt. 
 

http://www.us9.list-manage.com/track/click?u=df1c9723d5ad2edcc1efad177&id=c00a4b860d&e=a227f8b15c
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Naast de politieke inhoud, wil ik me natuurlijk ook gaan richten op de vereniging zelf. Bij de JS is, meer dan 
bij welke andere politieke jongerenorganisatie dan ook ruimte voor alle verschillende mensen. Maar het kan 
nog beter. Vrouwen worden ongeveer net zo vaak lid van de JS als mannen, maar worden minder vaak actief. 
Jongeren die een mbo volgen worden juist veel minder vaak lid. Ik heb gezien, bijvoorbeeld door het 
specifiek langsgaan bij leden en ROC’s en het bellen van vrouwen om hen uit te nodigen voor activiteiten, dat 
het werkt om aandacht te hebben voor dit soort problemen. Deze aandacht moeten we in ieder geval geven 
door op ieder congres en ieder ledenweekend bezig te zijn met emancipatie en workshops hierover te 
organiseren. Ook moet er binnen de JS steeds gestreefd worden naar een divers gezelschap in besturen. 
Diversiteit is onze kracht, omdat we samen nu eenmaal meer perspectieven zien, samen meer weten en 
samen meer voor elkaar krijgen dan alleen. 
 
Verbinding is wat mij betreft de sleutel. Onze schoolbezoeken van het afgelopen jaar hebben ons geleerd dat 
er een horizon is die nog veel verder ligt dan wat we als JS alleen kunnen zien. Door de verbinding te zoeken 
kunnen we verder kijken. Daarom zal ik deze verbinding niet alleen met onszelf maar ook met andere juist 
níet politieke en maatschappelijke organisaties leggen. Het is hoog tijd om weer een ‘Poten in de modder’ 
tour te houden en op bezoek te gaan bij zoveel mogelijk interessante organisaties en initiatieven die er in dit 
land te vinden zijn. Omdat we samen nu eenmaal meer perspectieven zien, samen meer weten en samen 
meer voor elkaar krijgen dan alleen. 
 
Deze inzichten moeten we gebruiken voor onze politieke inbreng. Als ik gekozen word als voorzitter reist er 
in de eerste maanden een Festival van de Toekomst door het land. Dit wordt hét moment waarop we plannen 
voor Nederland smeden, die we proberen in te brengen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Het Festival van de Toekomst zal ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
door het land gaan. Samen kunnen we de beste ideeën bedenken waarmee we een JS-verkiezingsprogramma 
opstellen, om onze ideeën in zoveel mogelijk gemeentes in het PvdA-programma te krijgen. Ik wil bovendien 
zoveel mogelijk JS-talenten in de gemeenteraden in 2018. Zo krijgen zij de kans zich te ontwikkelen en 
kunnen zij ons linkse JS-geluid overal laten horen. 
 
Het is ook belangrijk dat er meer ruimte voor kritiek en feedback komt binnen de vereniging. Als ik voorzitter 
ben zal ik in september een verenigingsconferentie organiseren om samen te bepalen hoe we dit gaan doen, 
want ik ga graag met iedere afdeling in gesprek over de stand van de vereniging en de verenigingscultuur. 
Ook zal ik met een dagelijkse blog, tweet of snapchat laten zien waar het landelijk bestuur mee bezig is. 
Daarnaast moeten er meer enquêtes komen die ieder lid om zijn of haar mening over de stand van de 
vereniging vragen, naast de politiekinhoudelijke meedenkmogelijkheden die dit congres voorliggen. 
Bovendien komt er een plek op de site om tips en opmerkingen voor en over het landelijk bestuur te plaatsen. 
Onze leden vormen namelijk samen het hart van onze vereniging; omdat we samen nu eenmaal meer zien, 
weten en voor elkaar krijgen dan alleen. 
 
Tot slot zal ik regiodagen organiseren. We vragen te vaak of mensen even naar de Randstad komen op een 
dinsdagavond om acht uur. Dat lukt niet als je anderhalf uur of langer moet reizen, heen en terug. Daarom 
moeten we naast de politieke cafés twee keer per jaar een politiek evenement buiten de Randstad 
organiseren. Dat verlaagt voor (nieuwe) leden uit de buurt dan de drempel om te komen. 
 
Als Jonge Socialisten het verschil maken doen we door een diverse en open vereniging te zijn, waar ruimte is 
voor kritiek en feedback, iedereen welkom is en iedereen mag meewerken aan ons verhaal. Ons 
sociaaldemocratisch verhaal over het belang van onderwijs, werk en emancipatie. Om dit alles te bereiken 
vraag ik om jullie stem en steun. Laat het me weten als je nog vragen of opmerkingen hebt en anders zie ik 
jullie op het Congres! 
 
Met rode groet, 
 
Lieke Kuiper 
Website: www.kieslieke.nl 
Mailadres: kuiperlieke@gmail.com 
Telefoonnummer: 06-24979372 
Twitter: @liekekuiper 
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Vicevoorzitter/Secretaris 

Kandidaatstellingsbrief Joost Westland 
 
Beste rode vrienden, Met veel plezier stel ik mij kandidaat voor de functie van vicevoorzitter/secretaris in het 
nieuwe Landelijk Bestuur. Ik ben Joost Westland, geboren en getogen Tilburger, en werd vier jaar geleden lid 
van de JS. Ik ben momenteel tweedejaars student Econometrics and Operational Research aan de 
Universiteit van Tilburg. De JS is een prachtige vereniging, waar ik veel heb geleerd en waar ik mehet 
komende jaar graag voor in zet vanuit het Landelijk Bestuur. In deze brief hoop ik jou duidelijk te maken 
waarom ik graag deze functie wil, en wat ik met mijn ervaring kan toevoegen. 
 
Komend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen, dat gaat een enorme wissel trekken op de vereniging. De 
PvdA zal een flinke campagne nodig hebben, en als JS moeten we daar voorop in gaan. Dat we nog een hoop 
te winnen hebben, betekent echter niet dat we niet ambitieus mogen zijn. Als vicevoorzitter/secretaris wil ik 
ervoor zorgen dat de Jonge Socialisten minstens 20.000 jongeren spreken tijdens de Tweede Kamer-
campagne. Dat helpt niet alleen de PvdA, maar ook onze vereniging: de aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen is een perfect moment om zoveel mogelijk jongeren bij de JS te betrekken. 
 
Zulke ambitie vraagt om organisatorische kwaliteiten en daar heb ik juist de afgelopen jaren veel ervaring in 
opgedaan. Ik heb vier jaar in het afdelingsbestuur van de JS Brabant gezeten, als bestuurslid activiteiten, 
secretaris en 2 jaar als voorzitter. Ook binnen de PvdA ben ik al een aantal jaar volop actief. Zo ben ik 
bestuurslid en campagnecoördinator van de PvdA Tilburg en was ik kandidaat-Statenlid bij de 
Statenverkiezingen van vorig jaar. Als campagne coördinator van de PvdA afdeling Tilburg tijdens de 
Provinciale Statenverkiezingen, heb ik er voor gekozen om met zoveel mogelijk vrijwilligers de deuren af te 
gaan om met kiezers te praten. Dat heeft resultaat gehad: de PvdA heeft in Tilburg relatief een goede score 
geboekt, juist toen het elders in het land slecht ging. Dit wil ik graag herhalen in het Landelijk Bestuur in 
2017. 
 
Een goede organisatie is ook belangrijk buiten de campagne, die organisatie begint bij de afdelingen. Ik wil 
mij samen met het bestuurslid Penningmeester en Afdelingen inzetten om de JS zo dicht mogelijk naar de 
leden te brengen. Daartoe wil ik zoveel mogelijk JS’ers individueel bereiken, met als doel kleinschalige 
(onder)afdelingen op te zetten waar leden zelf activiteiten gaan organiseren. Bij de JS Brabant heb ik 
minstens een keer alle voordeuren van JS’ers uit Tilburg gezien, want een betere manier om mensen te 
activeren dan zo direct naar je leden toe gaan is er niet. Tijdens deze vier prachtige jaren heb ik de Jonge 
Socialisten Brabant ondanks de slechte peilingen van de PvdA zien groeien van honderd naar tweehonderd 
leden. Dat het goed gaat met de JS Brabant bleek ook op het laatste (nieuwe) ledenweekend toen daar 18 
Brabantse JS leden aanwezig waren. 
 
Mijn organisatorische ervaring gaat van pas komen bij het organiseren van de congressen. Het is belangrijk 
dat nieuwe leden ook naar de congressen komen. Daarom wil ik dat nieuwe leden bij hun aanmelding voor 
het congres aan kunnen geven of ze met een andere JS'er mee willen reizen. Dit is niet alleen gezellig maar 
zorgt ook voor een stimulans om naar het congres te gaan. 
 
Tot slot wil ik de functie van vicevoorzitter/secretaris ook politiek invullen. De JS heeft een unieke positie om 
standpunten in het PvdA-verkiezingsprogramma te krijgen, en van die positie moeten we gebruik maken. 
Omdat ik in Brabant heb gezien hoe belangrijk brede vorming is voor kinderen en jongeren, vind ik dat de JS 
zich moet gaan inzetten voor gratis sport en muzieklessen voor kinderen uit arme gezinnen. Dit lijkt mij een 
typisch JS-onderwerp waar we ervaring in de vereniging vertalen in een politiek programma. 
 
Politiek houdt echter niet op bij wat er op papier staat, voor politiek moet je ook actie voeren. Het huidige 
landelijk bestuur deed dat heel goed met de posters voor het Oekraïne referendum, de OnZekur- campagne 
en de rokjesactie, die traditie wil ik voortzetten. Ik heb met plezier de nodige acties mogen organiseren, en ga 
als vicevoorzitter/secretaris de afdelingen graag ondersteunen bij hun eigen straatacties. Het afsteken van 
rode fakkels in het centrum van Tilburg om aandacht te vragen voor een hoger jeugdloon ga ik niet snel 
vergeten. Ook hebben we sinds twee jaar de Brabantse Schaamroos voor het meest asociale beleid in Brabant. 
Hierdoor hebben we de aandacht gevestigd op lokale bezuinigingen op de werkvoorziening voor 
gehandicapten en bezuinigingen op een kaart waarmee jongeren uit armen gezinnen een keer per week gratis 
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konden zwemmen. Dat soort acties bereiken direct resultaat voor kwetsbare mensen, en daar doen we het 
voor. 
 
Ik heb veel gedaan de afgelopen jaren, maar ik deed het nooit alleen. We hebben een prachtige vereniging 
waar iedereen altijd voor elkaar klaar staat. Die vereniging hoop ik door te geven aan een volgende generatie 
JS'ers. Ik wil me daarom graag vanuit het Landelijk Bestuur in zetten voor de vereniging, de afdelingen en 
vooral voor de leden, en dat gaat het beste als vicevoorzitter/secretaris. Ik hoop op jullie stem en steun bij de 
verkiezingen. 
 
Mocht je na het lezen van mijn brief nog vragen of opmerkingen hebben dan ben ik te bereiken op 
0655537307 of joostwestland@gmail.com. 
 
Met rode groet, 
Joost Westland 
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Penningmeester & Afdelingen 

Kandidaatstellingsbrief Twan Wilmes 
 
Beste Jonge Socialist, 
 
Toen ik vier jaar geleden lid werd van de JS voelde ik me direct thuis. Ik werd lid omdat ik het schandalig 
vind dat er nog zo veel mensen gediscrimineerd worden in Nederland, omdat ik zag dat jongeren met rijkere 
ouders veel meer kansen krijgen om iets van hun leven te maken dan anderen en omdat ik mee wilde helpen 
in de strijd voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tegen uitbuiting van werknemers. Bij de JS kwam ik 
mensen tegen met dezelfde idealen en dezelfde drive om daarvoor te vechten. Op dat moment had ik niet 
kunnen voorzien dat ik me ooit kandidaat zou stellen voor de functie Penningmeester & Bestuurslid 
Afdelingen in het landelijk bestuur. Toch zet ik nu deze stap. Waarom? In deze brief hoop ik jullie uit te 
leggen wat mijn motivatie is om me kandidaat te stellen en waarom ik de JS vooruit kan helpen. 
 
Als geboren en getogen Limburger werd ik al snel actief binnen de afdeling Maastricht. In deze kleine, maar 
heel gezellige afdeling zette ik mijn eerste stappen binnen de vereniging. Helaas moest ik een jaar later 
Maastricht vaarwel zeggen. Voor mijn studies Economie en Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van 
Tilburg verhuisde ik naar Tilburg. 
 
Gelukkig werd ik ook in de afdeling Brabant met open armen ontvangen en kwam ik in het afdelingsbestuur 
als Penningmeester. Deze functie vervul ik nu voor het derde jaar. In die tijd heb ik, samen met mijn 
medebestuursleden, ervoor gezorgd dat Brabant, van een vrij inactieve en financieel in slechte staat 
verkerende afdeling, is uitgegroeid tot een bloeiende afdeling, met een hechte groep actieve leden. Ook 
financieel is de afdeling er weer helemaal bovenop gekomen. 
 
De afgelopen jaren was ik als bestuurslid ook verantwoordelijk voor het contact tussen de afdeling Brabant 
en haar onderafdelingen in Eindhoven en Zeeland. Beiden zijn nu gezellige en actieve onderafdelingen. 
Stiekem ben ik daar best wel trots op. 
 
Maar waarom stel ik me nou eigenlijk kandidaat voor het landelijk bestuur? Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
ervaring van drie jaar als Penningmeester en bestuurslid verantwoordelijk voor de onderafdelingen in 
Brabant goed van pas kan komen in de functie Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen in het landelijk 
bestuur. Na drie jaar als Penningmeester, een bijna voltooide studie Economie en mijn lidmaatschap van de 
kascontrolecommissie in verschillende verenigingen weet ik genoeg van boekhouding om de JS een 
financieel gezonde organisatie te houden. 
 
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Naast het feit dat de campagne financieel een grote 
opgave is voor de JS, zal ik er als Penningmeester ook rekening mee moeten houden dat we, bij een slecht 
resultaat voor de PvdA bij de verkiezingen, minder subsidie zullen ontvangen. Deze is namelijk voor een 
groot deel gebaseerd op het aantal Kamerzetels van de PvdA. 
 
Mocht het nodig zijn, dan zal ik kritisch naar de uitgaven kijken. Door mijn ervaring als Penningmeester ben 
ik de juiste persoon om deze verandering in goede banen te leiden. De ervaring die ik de afgelopen jaren heb 
opgedaan bij het opzetten van onderafdelingen binnen Brabant kan ik goed gebruiken als ik volgend jaar ga 
samenwerken met grote, kleine en beginnende (onder)afdelingen. Alle uitdagingen die komen kijken bij het 
opzetten van een (onder)afdeling ben ik in Brabant al weleens tegengekomen. Door deze ervaringen kan ik 
nieuwe afdelingen optimaal ondersteunen. 
 
Als Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen in het landelijk bestuur wil ik volgend jaar het contact met en 
tussen de afdelingen intensiveren zodat afdelingsbesturen altijd goed op de hoogte zijn van wat er speelt, 
zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Als landelijk bestuurslid ga ik alle afdelingen regelmatig 
bezoeken. Omdat het voor nieuwe afdelingspenningmeesters soms lastig kan zijn om wijs te worden uit de 
website van de bank en om een begroting en jaarrekening op te stellen, ga ik een handleiding hiervoor 
schrijven. 
 
Daarnaast zal ieder nieuw bestuur een bestuurstraining aangeboden krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we 
zo de kwaliteit van afdelingen nog verder kunnen verhogen, zodat ze meer activiteiten kunnen organiseren.  
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We kunnen niet van leden verwachten dat ze op een doordeweekse dag uren in de trein gaan zitten. Daarom 
moeten we er als JS voor zorgen dat we in de buurt van onze leden te vinden zijn, of die nou in Amsterdam, 
Winterswijk of Delfzijl wonen. Door actief contact te zoeken met leden die niet in de buurt van een afdeling 
wonen en samen met hen activiteiten te organiseren wil ik ervoor zorgen dat alle leden in hun eigen 
omgeving activiteiten kunnen bezoeken. In het landelijk bestuur ga ik regelen dat landelijke activiteiten niet 
alleen maar in de Randstad plaatsvinden maar ook daarbuiten. 
 
Op dit moment volg ik twee universitaire bacheloropleidingen. Die zal ik volgend jaar een tijdje pauzeren om 
me volledig op de Jonge Socialisten te kunnen focussen. Mijn ervaring met de combinatie van twee studies, 
een actief lidmaatschap bij de Tilburgse Studentenroeivereniging Vidar, bij twee studieverenigingen en bij 
een harmonieorkest heeft me veel geleerd over hard werken en plannen. Ik kan mijn tijd efficiënt indelen en 
daardoor heel veel tijd inzetten voor de JS. Daarnaast ben ik een echte doorzetter. Als ik ergens aan begin zet 
ik me er altijd vol voor in en maak ik het ook af. 
 
De JS is een prachtige vereniging. We delen allemaal dezelfde waarden en idealen, waar we samen voor 
strijden. Door actief invloed uit te oefenen op de PvdA kunnen we stapje voor stapje deze idealen 
verwezenlijken. Maar het mooie aan de JS is dat we naast alle politiek inhoudelijke discussies en acties ook 
gewoon heel veel plezier met elkaar hebben. Deze combinatie van inhoud en gezelligheid zorgt ervoor dat ik 
me met volle overtuiging kandidaat stel voor het landelijk bestuur. Ik hoop op jullie steun bij de verkiezingen.  
 
Mochten jullie naar aanleiding van mijn brief nog vragen hebben, aarzel dan vooral niet om me een mailtje te 
sturen of me even aan te spreken op een activiteit. 
 
Met rode groeten, 
Twan Wilmes 
E-mail: twanwilmes@me.com 
Tel: 0630815787 
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Bestuurslid Politiek & Campagnes 

Kandidaatstellingsbrief Martijn Otten 
 
Lieve JS’ers, 
 
Ik heb enorm genoten van het afgelopen jaar. Van zondag 22 november toen wij op ons een congres een 
enorm vooruitstrevend onderwijsplan aannamen. Van maandag 7 maart toen ik na maanden hard werken 
voor het eerst de nieuwe JS-website aan alle leden kon laten zien. Van woensdag 20 april toen ons Facebook-
bericht over de invoering van de MBO-kaart viral ging en binnen een week meer dan 600.000 mensen 
bereikte. En net als met elke andere verslaving, wil ik er zeker nog niet mee stoppen. Met een verkiezingsjaar 
in aantocht wil ik de campagne gaan leiden, wil ik langs zo veel mogelijk scholen trekken en wil ik nog veel 
meer gaan halen uit onze mooie werkgroepen. 
 
Maar ondanks de zoenende Wilders-posters, de radio-optredens bij BNR of WNL en het bezoek aan oud-
minister Jos van Kemenade, was het echte hoogtepunt voor mij toch één kaartje. Een kaartje van de tante 
van mijn vriendin. Ze had een foto van mij in minirok langs zien komen in de Volkskrant. Groot op pagina 3 
tijdens onze Rokjesdag-actie. Ze besloot mij toen een kaartje te sturen. De tekst? “Bedankt!” Want hoe druk 
wij ons ook maken met al die politiek, laten we niet vergeten dat de acties die wij voeren en het 
maatschappelijke debat dat wij willen veranderen, op heel veel mensen invloed heeft. Als wij strijden tegen 
seksisme, racisme of populisme, steunen wij daarmee ook meteen vele mensen die hier dagelijks tegen 
strijden. En die strijd wil ik ook met hen blijven voeren. 
 
Een jaar is echter tekort om alles eruit te halen. De website die we hebben gebouwd, gaat volgend jaar pas 
echt nuttig worden tijdens de verkiezingen. Doordat we nu veel duidelijker in beeld hebben wie 
geïnteresseerd is in welke werkgroep, gaan we volgend jaar nog veel meer activiteiten organiseren. En 
doordat we dit jaar al zoveel scholen hebben bezocht, hebben we nu de contactgegevens om nog veel meer 
jongeren te bereiken. Ik wil dus niet door om nog een jaar hetzelfde te gaan doen. Ik wil door om er nog veel 
meer uit te gaan halen. 
 
Het JS-geluid moet gehoord worden. Dat heeft de PvdA nodig. Ik wil onze politieke speerpunten meenemen 
naar een ambitieus PvdA-verkiezingsprogramma. Werk, onderwijs en duurzaamheid. We hebben hier veel 
actie voor gevoerd, twee congressen over georganiseerd en mooie successen behaald. Ook heb ik het 
afgelopen jaar tien sessies georganiseerd waar een klein groepje JS’ers met veel verstand van een bepaald 
thema in gesprek konden met een lid van de programmacommissie. Deze gesprekken waren enorm 
waardevol en dit gaan we uiteindelijk ook gebruiken voor het verkiezingsprogramma. Ik denk dat het 
waardevol is om deze lijn door te trekken en om zo te proberen om zoveel mogelijk van onze standpunten in 
het PvdAverkiezingsprogramma te krijgen. 
 
Naast alle politiek-inhoudelijke discussies, moet ik ook gewoon de verkiezingscampagne gaan leiden. Ik heb 
het afgelopen jaar wel genoeg achter de computer gezeten, ik wil komend jaar lekker de straat op! Dit wordt 
natuurlijk door het hele bestuur gedaan, maar ik denk dat ik wel drie belangrijke eigenschappen meebreng: 
ik ben overdreven enthousiast en ga hier keihard voor rennen, ik ben veel bezig met de politiek-inhoudelijke 
boodschap en kan goed meedenken over onze JS-boodschap in verkiezingstijd en ten slotte heb ik veel 
ervaring met de online en sociale media en heb ik onder andere al de social-mediacampagne van de PvdA 
Zuid-Holland geleid. Dat neemt niet weg dat ik in september vele sessies door het hele land wil gaan 
organiseren om input te krijgen, ideeën te verzamelen en vrijwilligers te werven, zodat we gezamenlijk een 
geweldige campagne gaan draaien! 
 
Een derde centrale thema wordt de scholentour. Het afgelopen jaar hebben we, vooral door de 
onuitputtelijke inzet van Stijn, een recordaantal scholen bezocht. Komend jaar wordt deze 
verantwoordelijkheid aan mijn functie toegevoegd en dat is ook logisch, want het wordt natuurlijk heel 
belangrijk voor de campagne dat we veel jongeren gaan bereiken. Daarom ga ik mijn uiterste best doen om 
deze prachtige prestatie te evenaren of zelfs te overtreffen. Het helpt gelukkig dat we dit jaar veel contacten 
hebben opgebouwd en dat ze ons in verkiezingstijd graag willen hebben. 
 
Ten slotte, nog één laatste verkiezingsbelofte. In 2017 bestaat de JS 40 jaar en dat wil ik niet ongezien voorbij 
laten gaan. Als oud-hoofdredacteur van de Lava lijkt het mij een hele leuke taak om volgend jaar een 
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Lustrumboek uit te gaan brengen over 40 jaar Jonge Socialisten. Dit project zal waarschijnlijk pas na de 
landelijke verkiezingen plaatsvinden, maar het is wel iets dat ik voor het volgende voorjaarscongres wil 
kunnen presenteren. 
 
De 60 uur die je er per week in steekt (en ik vrees dat dat in de campagne nog meer gaat worden), zijn 
natuurlijk lastig in anderhalf A4’tje samen te vatten. Zo heb ik het nog niet gehad over de politieke cafés, 
afdelingen, de vele overleggen met andere PJO’s, het prachtige Schaduwparlement (allemaal komen op 7 
oktober!) of de vele bezoeken aan de Tweede Kamer. Ik heb gelukkig het voordeel dat ik niet alleen dingen 
hoef te beloven, maar ook kan laten zien wat ik allemaal al heb gedaan. En ik hoop dat ik me nog een jaar 
mag uitsloven voor onze mooie en gezellige vereniging. 
 
Mocht je nog vragen of ideeën hebben, dan kun je me altijd bellen (06-16936517). 
 
Met rode groeten, 
Martijn Otten 
@martijnotten 
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Bestuurslid Politiek & Scholing 

Kandidaatstellingsbrief Simon Putman 
 
Beste Jonge Socialisten, 
 
Gelijke kansen. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen is niet vanzelfsprekend. Nog te vaak 
worden mensen gediscrimineerd en geweigerd op basis van hun ras, geslacht of geloofsovertuiging. Vrouwen 
krijgen minder betaald dan hun mannelijke collega’s en Daan heeft een grotere kans om aangenomen te 
worden dan Achmed. Dit is wat mij betreft onrechtvaardig en onacceptabel. Wij als politieke 
jongerenorganisatie kunnen het verschil maken en iets aan deze onrechtvaardige situaties doen. Dat is de 
reden waarom ik in 2014 lid ben geworden van de Jonge Socialisten in de PvdA. Mijn naam is Simon Putman 
en ik stel me met veel plezier kandidaat voor de functie Politiek & Scholing binnen het landelijk bestuur van 
de Jonge Socialisten in de PvdA. De afgelopen tijd heb ik zowel binnen de afdeling Arnhem-Nijmegen als 
daarbuiten super toffe mensen leren kennen, leden mogen werven en activeren en zowel voor de afdeling 
ArnhemNijmegen als voor de werkgroep Duurzaamheid mijn inhoudelijke bijdrage mogen leveren. Graag 
zou ik mijn werkzaamheden op landelijk niveau voortzetten. 
 
Als Bestuurslid Politiek & Scholing wil ik me in het politieke gedeelte van mijn functie richten op het creëren 
van gelijke kansen voor iedereen. Ik wil me hard maken voor eerlijke sollicitatieprocedures, gelijke kansen in 
het onderwijs en een samenleving waarin geen plaats is voor discriminatie. Ook wil ik me richten op het 
verduurzamen van onze samenleving. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met als gevolg dat steeds 
meer gebieden onbewoonbaar raken en diersoorten uitsterven. Als we hier niets tegen doen, is er überhaupt 
geen toekomst voor een rechtvaardige samenleving. 
 
Om gelijke kansen voor iedereen te creëren en onze samenleving te verduurzamen, moeten we er scherp op 
toezien dat de PvdA zich hier zowel in het verkiezingsprogramma als in de praktijk sterk voor maakt. Het is 
echter niet alleen de politiek die het belang van gelijke kansen voor iedereen en een duurzamere samenleving 
moet inzien. Door het schrijven van artikelen wil ik ervoor zorgen dat ook burgers het belang van gelijke 
kansen voor iedereen in gaan zien en via ludieke acties bewustwording op het gebied van duurzaamheid 
vergroten. Niet alleen de politiek, maar ook burgers zelf kunnen hun bijdrage leveren aan het verduurzamen 
van onze samenleving. Ik ben daarom van plan om een puntenlijst op te stellen met duurzame maatregelen 
die burgers zelf gemakkelijk en goedkoop kunnen doorvoeren. De scholentour zie ik als een mooie kans om 
samen met het Bestuurslid Leden & Activiteiten bovenstaande onderwerpen bij jongeren onder de aandacht 
te brengen. 
 
In het scholingsgedeelte van mijn functie wil ik naast het organiseren van (Nieuwe) Ledenweekenden, de 
stoomcursus sociaaldemocratie, de JS Academie, de zomerschool en het PJO-Parlement leden ondersteunen 
met ambities in de politiek. Jonge Socialisten die in 2018 in hun eigen gemeente raadslid willen worden, 
moeten op de kandidatenlijst voor de PvdA komen te staan. Ik wil aan afdelingen vragen om te 
inventariseren welke leden de ambitie hebben om gemeenteraadslid te worden, ervoor zorgen dat alle PvdA-
afdelingen waar de Jonge Socialisten in de PvdA actief is ten minste één informatieve bijeenkomst 
organiseren waarin Jonge Socialisten de kans krijgen om met gemeenteraadsleden te praten en een 
masterclassreeks sociaaldemocratie in de praktijk organiseren die onder meer zal bestaan uit een masterclass 
gemeentepolitiek, een masterclass provinciepolitiek, een masterclass landelijke politiek en een masterclass 
Europese politiek. Ook wil ik een masterclass vakmanschap organiseren waarbij enthousiaste vakmensen 
worden uitgenodigd om te komen vertellen over de intrinsieke waarde van werk. Het doel van deze 
masterclass is om te laten zien dat werk niet alleen om geld draait, maar ook een sociale en een 
emanciperende functie kan hebben. 
 
Tot slot vind ik het belangrijk dat jongeren op allerlei terreinen de kans krijgen om te participeren in de 
politiek. Via de Jonge Socialisten in de PvdA ben ik betrokken geraakt bij een project van het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu om jongerenparticipatie in de politiek te vergroten. Participatie van jongeren in de 
politiek is goed voor de ontwikkeling van jongeren, terwijl politici en ambtenaren nieuwe inzichten krijgen 
die zij mee kunnen nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ik wil jongeren daarom actief 
betrekken bij campagnes van PvdA-politici en in een vroeger stadium in contact laten komen met PvdA-leden 
die betrokken zijn bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s. Zo krijgen jongeren de kans om mee te 
praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 
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Een duurzamere samenleving met gelijke kansen voor iedereen, het ondersteunen van leden met ambities in 
de politiek, scholing van Jonge Socialisten en het vergroten van jongerenparticipatie in de politiek. Dat is 
waar ik me het komende jaar samen met de andere bestuursleden voor in wil zetten. Ik hoop in juni op jullie 
steun! 
 
Met rode groet, 
Simon Putman 
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Bestuurslid Leden & Activiteiten 

Kandidaatstellingsbrief Edou Hamstra 
 
Beste JS’ers, 
Als kersvers lid stond ik drie jaar geleden met een bos rozen op straat, de verkiezingsblaadjes de nacht ervoor 
allemaal in het hoofd gestampt. Voorbereid op alle algemene vragen die er konden komen. Het duurde niet 
lang tot er een man op mij afstapte. Hij vroeg mij of hij mijn bos rozen mocht hebben. Enigszins 
verontwaardigd reageerde ik op de vraag waarom hij mijn bos rozen wilde hebben. Zijn antwoord wekte mij 
nog meer verbazing:’ Ik kom uit Somalië, jullie zijn de enigen die mij het gevoel geven dat ik hier thuis ben. 
Ik wil jullie daarvoor graag bedanken en jou helpen om de rozen uit te delen’. Samen gingen we die dag op 
pad, hoorden we wat mensen te vertellen hadden. We voerden pittige, emotionele maar ook 
hartverwarmende gesprekken. Wanneer we elkaar nu tegenkomen in de stad steekt hij zijn linker vuist op, 
hoor ik hem tegen zijn vrienden zeggen; ‘dat is de PvdA, die zijn er voor ons.’ Die dag was voor mij de 
bevestiging waarom ik lid ben geworden van de JS en de PvdA. Iedereen het gevoel geven dat je erbij hoort, 
dat je stem wordt gehoord. Campagne voeren doe je niet alleen door je boodschap te vertellen maar door 
vooral te luisteren. Het is onze taak om op te komen voor iedereen in de samenleving. Ik heb mij daar meer 
dan twee jaar voor mogen inzetten als voorzitter van de Jonge Socialisten Fryslân en ik wil graag doorgaan 
met deze missie, daarom stel ik mij middels deze brief kandidaat voor het landelijk bestuur van de Jonge 
Socialisten in de functie van leden en activiteiten. 
 
Als jullie mij kiezen in de functie van leden en activiteiten wil ik de zomertour aftrappen met een 
gemeenschappelijk thema vergelijkbaar met Young & United. Het lijkt me goed als we als JS eigen onderzoek 
gaan doen. Als sociaaldemocratische partij vind ik dat armoede te weinig besproken wordt. Ik wil dat aan de 
kaak stellen, vragen stellen aan de jongeren, waar loop je tegen aan, kan jij rondkomen? Heb je tijd om naast 
je studie te werken, hoe kunnen we je erbij helpen. Aan het einde van de zomertour moeten we een advies 
aan onze moederpartij uitbrengen en iedereen die daaraan meegeholpen heeft moet dat kunnen horen. 
Terugkoppeling hier is erg belangrijk, vertrouwen scheppen in de politiek, laten zien dat je stem wordt 
gehoord. Die terugkoppeling wil ik ook centraal stellen in de scholentour. Als we problemen horen op de 
eerste school, wachten we niet tot we ze weer horen op de volgende school. We zoeken uit wat we kunnen 
doen, vragen door, kijken of we met de jongeren zelf een actie op kunnen zetten of petitie starten. Voor de 
politieke cafés wil ik Interessante verassende sprekers laten komen, vernieuwend voor de afdeling. Vaak is 
een spreker uit de regio makkelijk, maar de politieke cafés zijn de mogelijkheid om de afdeling net dat stukje 
extra te geven. Politieke cafés mogen naar mijn mening meer openbaar, groter, het is één van onze 
visitekaartjes. We nodigen daarom niet alleen onze eigen leden uit. En bij voorkeur hebben we in de periode 
dat een politiek café plaats vindt in een regio een aantal scholen daar al bezocht. We nodigen ze dan gelijk bij 
ons uit. Wat goed is moet je niet veranderen en dat is zeker bij de nieuwe ledendag het geval heb ik gemerkt 
onder onze leden in Friesland. Wel zou ik graag een extra nieuwe ledendag willen toevoegen in het weekend, 
voor leden die leerplichtig zijn of door de week werken. Deze dag moet voor iedereen te bezoeken zijn. 
 
We zien een bestuursjaar tegemoet waarin we campagne gaan voeren voor de Tweede Kamer verkiezingen. 
Campagne voeren is zoveel meer dan mensen aanspreken voor de kraam. We kijken naar onze eigen 
vereniging. Iedereen die wil kan meedoen met de campagne op een manier die goed voelt voor je zelf. Voor 
en achter de schermen voeren we een sterke eigen campagne naast die van de PvdA. We spreken onze 
doelgroepen aan, vertellen wat we concreet voor ze kunnen betekenen. Daarnaast wil ik me dit jaar hard gaan 
maken om verdere privatisering in de zorg tegen te gaan, de zorgverzekeraars opnieuw aan te pakken, 
ongelijkheid in onze samenleving bestrijden, meer aandacht voor mbo-scholen en staak ik nooit het gevecht 
tegen de eeuwige bureaucratisering! 
 
Ten slotte ben ik enorm gemotiveerd om het ledenaantal te verhogen en daarbij ook het aantal actieve leden. 
Ik ben overtuigd dat dat met de bovenstaande punten gaat slagen. Daarnaast wil ik alle afdelingen en 
gewesten van de PvdA benaderen, voor de jongeren die wel al PvdA lid zijn maar nog geen JS Lid. Met 
bovenstaande punten zijn we in Leeuwarden al begonnen en ik ben erg blij dat ons ledenaantal dit jaar met 
meer dan tien procent is gegroeid. Ik wil dit doorzetten in het landelijk bestuur en hoop daarbij op jouw 
vertrouwen en stem! 
 
Met vriendelijke groet, 
Edou Hamstra 
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Presidium 
Kandidaatstellingsbrief Friso Ages 
 
Ik ben blij om aan te kondigen dat ik mij kandidaat stel voor een plek in het presidium. 4 jaar geleden werd ik 
lid van de Jonge Socialisten. Ik voelde mij gelijk thuis omdat er zoveel diversiteit is die ervoor zorgt dat 
niemand buiten de boot valt. Ik vond het ook leuk om gelijk actief mee te doen. Ik nam het initiatief om de 
Jonge Socialisten Alkmaar/Noord-Holland Noord op te richten, om ook de jongeren in deze regio te kunnen 
bereiken. Dit resulteerde in het ontstaan van een kleine maar actieve groep Jonge Socialisten in Noord-
Holland Noord. Nu ben ik actief in Limburg waar we ook met een kleine maar actieve groep bezig zijn om 
meer leden te krijgen, het beleid te veranderen op verschillende niveaus en leuke activiteiten te organiseren 
waar goed gediscussieerd wordt over de inhoud. Aan deze functies vond ik vooral leuk dat je je inzet voor de 
goede zaak maar dat je niet meteen al een perfecte bestuurder hoeft te zijn. Je wordt al doende gevormd door 
alle goede dingen die je doet, maar ook door de fouten die je maakt. Bij de Jonge Socialisten is er veel ruimte 
om je zo te kunnen ontwikkelen. Als volgende stap zie ik voor mijzelf het presidium. Ik vind het leuk om uit 
te zoeken wat volgens de reglementen wel en niet mag, maar bovenal vind ik het leuk om discussies te leiden. 
Dit werd bevestigd toen ik laatst de rol van burgemeester mocht spelen in een raadssimulatie die werd 
georganiseerd door de JS Eindhoven en JS Limburg. De discussies binnen de Jonge Socialisten zijn cruciaal, 
want wij zijn een brede partij met veel verschillende visies. Onze moederpartij is daar ook voor opgericht, als 
een brede partij waar socialisten en links liberalen samenwerken aan progressief beleid. Verder heb ik ook 
nog een nieuw plan voor het presidium. Ik zou graag een online platform willen oprichten waar uitspraken 
over klachten die binnen komen bij het presidium publiekelijk kunnen worden gedaan. Zo kan het presidium 
bijvoorbeeld objectieve uitspraken doen over verkiezingsperikelen als die er zijn. Ik hoop dat ik hiermee mijn 
kandidatuur goed heb weten te onderbouwen. Ik kijk uit naar de verkiezingen en hoop op het beste. 
 
Friso Ages 
 
 
Kandidaatstellingsbrief Thijs Kievit 
 
Waarde leden van de Jonge Socialisten in de PvdA, 
Een spook waart door Nederland – het spook van JS-verkiezingen. Na twee jaar in het afdelingsbestuur van 
JS Den Haag – Leiden te hebben gezeten, heb ik eveneens besloten mij te kandideren voor een landelijke 
functie en wel voor de functie van lid van het presidium der Jonge Socialisten. 
 
Mijn allereerste JS-activiteit was een Algemene Ledenvergadering van PvdA Den Haag over het Spuiforum. 
Dat is een muziekpaleis waarvoor de kosten ongeveer 181 miljoen euro zouden bedragen. Het zou een 
understatement zijn om te zeggen dat dit de afdeling verdeelde. Dit was dan ook een ALV waar de 
gemoederen hoog opliepen. Geschreeuw, geroep, ruzies. U kunt zich voorstellen dat ik, als nieuw lid, te 
midden van die chaos me afvroeg wat hier in Marxnaam gebeurde. Een passie voor vergaderingen was 
geboren. 
 
Het is u allen waarschijnlijk niet ontgaan, maar de afdeling Den Haag – Leiden heeft een reputatie van 
zinderend spannende en vooral langdurende ALVs. Bij een verkiezings-ALV weet je tegen middernacht nog 
niet of je verkozen bent. Daarnaast zijn wij, bij mijn weten, de enige afdeling met een eigen 
afdelingsreglement. Dat een afdeling als deze een kweekpoel van presiderend talent is, mag niemand 
verbazen. En ik heb daar mijn steentje aan proberen bij te dragen. 
Nu hoor ik u al zeggen: “Thijs, dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar waarom ben je niet gewoon op het 
congres?” En dat zegt u terecht. Hoe graag ik ook bij het congres aanwezig had willen zijn, een andere 
verplichting noopt mij tot afwezigheid. Naast dat ik bereid ben de vereniging trouw te beloven voor de 
komende twee jaar, beloof ik in juni levenslange trouw aan mijn vriendin. Deze bruiloft vieren wij net in het 
weekend dat het congres plaatsvindt. Ik kan u al wel vast beloven, het zal niet nog een keer gebeuren! 
Mochten er ondanks mijn uitvoerige toelichting nog vragen zijn, dan beantwoord ik die van harte. 
Met kameraadschappelijke groet, 
 
Thijs Kievit 
06-15634439 
thijskievit@hotmail.com 

mailto:thijskievit@hotmail.com
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Kandidaatstellingsbrief Stef Oostveen 
 
Beste JS’er, 
 
Middels deze brief wil ik mij graag kandidaat stellen als lid van het presidium van onze vereniging. Het 
afgelopen jaar hebben jullie mij vooral getroffen als Penningmeester en bestuurslid Afdelingen in het 
landelijk bestuur. Daar mocht ik me bezighouden met het rekken van het terugbetalen van declaraties en het 
bezoeken van afdelingen om onze befaamde afdelingstraining te geven.  
 
Mede uit gronde van mijn voorgaande functie ben ik geoefend in het doorzoeken van het Huishoudelijk 
Regelement. Een overhoring lijkt me onverstandig, maar ik durf toch zeker wel te stellen dat ik een aantal 
passages zou kunnen dromen. Vooral artikel 11:7 zal mij altijd bijblijven.  
 
Daarnaast kan mijn ervaring met betrekking tot het afwijzen van declaraties goed van pas komen bij het 
afwijzen van sprekers die zich niet netjes hebben ingevoegd in de sprekersrij. Dit soort wangedrag is 
natuurlijk uit den boze. Voor het ordentelijk verloop van het congres zal, indien ik gekozen word, dus de 
grootst mogelijke zorg gedragen worden. 
 
Tenslotte wil ik ook graag nog even het Platform voor ledendemocratie onder de aandacht brengen op 
denkmee.js.nl. Op dit platform dat mede door mij ontwikkeld is, kunnen jullie tijdens het komende 
bestuursjaar aangeven waar aandacht aan besteed moet worden. En als een voorstel genoeg stemmen heeft, 
is het bestuur verplicht er iets mee te doen. Snel kijken dus. Ooh, en mij even verkiezen; ook niet 
onbelangrijk. 
 
Met uiterst vriendelijke groet, 
 
Stef Oostveen 
 

Beroepscommissie 
Beste leden van de JS, 
 
Op basis van de binnengekomen sollicitatiebrieven draagt de voordrachtscommissie Victor Strengers en 
Matthijs Willemse voor als nieuwe leden van de beroepscommissie. Met hun juridische achtergrond en 
ervaring binnen de vereniging zijn zij een waardevolle toevoeging aan de beroepscommissie.   
 
Vriendelijke groet, 
 
Janneke Holman 
Bo Schijven 
Lucas Roorda  

http://denkmee.js.nl/
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Halfjaarverslag landelijk bestuur 

Voor je ligt het halfjaarverslag van het landelijk bestuur. In dit verslag beschrijven we per 
werkterrein wat er in het afgelopen halfjaar allemaal gebeurd is. Hoewel we natuurlijk proberen zo 
compleet mogelijk te zijn, kan het natuurlijk altijd gebeuren dat we iets over het hoofd hebben 
gezien. We hopen je in dat geval, of als je een andere opmerking of vraag hebt, te horen tijdens het 
verantwoordingsmoment op het congres. Als je daar niet bij kan zijn kun je ons natuurlijk ook 
altijd bellen of mailen. 

 

Activiteiten 

Het organiseren van activiteiten voor onze leden is één van de belangrijkste taken van het landelijk 
bestuur – dat geldt overigens ook voor de afdelingsbesturen. Na het geslaagde najaarscongres in 
Maastricht zijn we ook in het nieuwe jaar volop aan de slag gegaan met het organiseren van 
activiteiten. Zo organiseerden we politieke cafés over uiteenlopende thema’s in Groningen, 
Enschede, Middelburg, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hoorn. In januari luidden we het nieuwe 
jaar in op onze nieuwjaarsborrel, waar Michiel Servaes te gast was om de wereld met ons door te 
nemen. In februari waren Agnes Jongerius en Hans Spekman te gast bij ons Europese 
Schaduwparlement. 

Inmiddels staat het voorjaarscongres in Amsterdam voor de deur, wat opnieuw een prachtig 
congres lijkt te worden. Daarnaast zijn we al druk bezig met de voorbereiding van de afsluiting van 
het politieke seizoen, die we dit jaar combineren met een sportdag in het mooie Groningen. 
Natuurlijk zijn er veel meer activiteiten georganiseerd dan in dit stukje genoemd worden, maar de 
meesten daarvan komen in het vervolg van dit verslag terug, bijvoorbeeld onder het kopje scholing 
of het kopje leden. 

 

Campagne en actie 

De JS zou de JS niet zijn als we niet veel campagne zouden voeren en ludieke acties zouden 
organiseren. Het was dit jaar voor het eerst in jaren geen verkiezingsjaar, maar daardoor was er 
juist meer ruimte om veel eigen acties op te zetten. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste 
acties van het afgelopen halfjaar. 

Oekraïnereferendum 

In aanloop naar het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne voerden we campagne 
met een controversiële poster waarop Poetin en Wilders kussend stonden afgebeeld. Die poster 
haalde de NS-abri’s niet, maar een variant waarin Poetin een landkaart van Europa steeds verder 
inkleurt wel. We konden deze actie uitvoeren dankzij €50.000,- subsidie van de 
referendumcommissie. Onze actie werd breed uitgemeten in nationale en internationale media. 

Rokjesdag 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen op oudjaarsnacht en de reactie van de Keulse 
burgemeester daarop organiseerden we in januari een demonstratie in Amsterdam, getiteld 
“Rokjesdag”. Zo’n 50 mannen in rokjes demonstreerden tegen seksueel geweld, samen met nog 
eens 200 andere deelnemers en onder toeziend oog van een heleboel nationale en internationale 
media. De zaterdag-DJ’s van 3FM deden ook met ons mee. Het was bovendien een geslaagde 
samenwerking met Rood, Dwars en de Jonge Democraten. 

Budgetpolissen 

Onder de noemer “On-zekur” voerden we actie tegen in onze ogen onrechtvaardige budgetpolissen 
in de zorg. Via een online campagne, een radio-optreden in De Nieuws BV en een opiniestuk in 
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Trouw wisten we goede aandacht voor onze acties te vergaren. Na een aangenomen motie op het 
PvdA-congres in februari volgde in april een toezegging van de minister om een disclaimer bij 
misleidende budgetpolissen te regelen. 

Aansluiten bij bondgenoten 

Behalve de acties hierboven, die we zelf organiseerden, sloten we regelmatig aan bij acties en 
demonstraties van organisaties en bewegingen die een bondgenoot van de sociaaldemocratie zijn. 
Zo liepen we mee met de Climate Miles in aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs, waren we 
aanwezig bij verschillende anti-TTIP-demonstraties, namen we deel aan de herdenking van de 
Armeense genocide en liepen we mee in de Klimaatparade. 

 

Communicatie 

De belangrijkste bezigheid op communicatiegebied in het afgelopen jaar is het ontwikkelen en 
lanceren van onze nieuwe website geweest. Het is in onze ogen een solide basis voor onze 
verenigingscommunicatie geworden, met een frisse uitstraling, een landingspagina die direct het 
belangrijkste nieuws toont en een geïntegreerde afdelingsstructuur waar afdelingen veel vrijheid 
hebben bij het inrichten van hun eigen pagina. Daarnaast is de leesbaarheid op andere apparaten 
dan computers sterk verbeterd, is er een betaalmodule toegevoegd aan de website en zijn het 
standpuntenoverzicht en het mediaoverzicht helemaal geüpdatet. Tegelijk met de lancering van de 
nieuwe website zijn we overgestapt op een nieuw systeem om nieuwsbrieven en ledenmails te 
versturen. Hierop komen veel positieve reacties. 

Het gebruik van onze Facebookpagina kreeg het afgelopen jaar een nieuwe impuls. Naast de 
ledenwerfcampagne die we via Facebook en Instagram met betaalde advertenties voerden, waren 
ook onze reguliere uitingen goed zichtbaar. Ons bericht over de invoering van de ov-kaart voor 
minderjarige MBO-studenten werd 620.000 keer bekeken, een record. Mede daardoor steeg het 
aantal likes voor onze pagina door naar ruim 3000. 

Behalve op sociale media waren we ook in de reguliere media goed zichtbaar. Nieuwsuur maakte 
items over onze kritiek op Jeroen Dijsselbloem, over ons initiatief voor linkse samenwerking en in 
Buitenhof mocht Bart de JS-visie over de toekomst van de sociaaldemocratie uiteenzetten. We 
schoven regelmatig aan op de radio om over uiteenlopende actuele thema’s te praten en ook 
landelijke kranten wisten ons goed te vinden voor commentaar op de politieke actualiteit. 
Daarnaast plaatsten we opiniestukken over onder andere budgetpolissen, privacy en kernwapens. 

 

Internationaal 

In de tweede helft van het jaar zijn er allerlei internationale activiteiten in buitenland en 
binnenland georganiseerd. Het jaar begon in Duitsland, waar JS ‘ers aanwezig waren bij een 
seminar over het thema arbeid. In februari vond het congres van onze wereldwijde 
koepelorganisatie IUSY (International Union of Socialist Youth) in Tirana, Albanië plaats. In maart 
heeft ontvingen we de halfjaarlijkse bureau meeting voor alle leden van YES (Young European 
Socialists) in Amsterdam, vanwege het EU-voorzitterschap van Nederland. Voor de internationale 
reis trokken we naar Letland met een enthousiaste groep JS’ers. In mei bezochten we met 30 JS’ers 
Straatsburg voor het European Youth Event, een groot evenement in het Europees Parlement met 
duizenden Europese jongeren.  

Daarnaast organiseerde de werkgroep internationaal ook in Nederland activiteiten met een 
internationaal thema. Tijdens het (nieuwe) ledenweekend waren er leden van JUSOS, onze Duitse 
zusterorganisatie, voor een workshop. De werkgroep internationaal zocht ook de samenwerking 
met JS-afdelingen, wat onder andere leidde tot een debat over ‘Privacy vs Veiligheid’ in Tilburg. Er 
wordt intussen volop gewerkt aan het programma voor de internationale gasten voor op het 
voorjaarscongres in Amsterdam. In juli staat het YES Zomerfestival nog op de agenda. 
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Hieronder staan alle JS’ers die het afgelopen jaar een keer met de JS zijn mee geweest naar een 
internationaal evenement, naar aanleiding van het verzoek daartoe op het vorige congres. 

 

Ali  Koc 1 Maarten van der  Laan 1 

Andrej van Hout 2 Maddalena Garcia Diaz 1 

Anne de Rooij 1 Maren  Slangen 1 

Bart van Bruggen 2 Martine de Zoeten 1 

Beya  Azaiez 1 Melle  Potter 1 

Björn  Rietdijk 1 Menno  Fieret 1 

Bo  Schijven 1 Ravian  Ruijs 1 

Caesar  Bast 1 Rico  Tjepkema 1 

Casper  Smeets 3 Rimmert  Riedstra 1 

Dewi  Koning 1 Robin  Wolferink 1 

Dominic  Kok 1 Sander  Douma 1 

Edou  Hamstra 1 Shirti  Dericks 1 

Elen  Demir 1 Sietse  Blom 1 

Emma  Rikken 2 Simon  Putman 1 

Felisha  Aakster 1 Stef  Oostveen 1 

Florentine Zarks 3 Stella  Letschert 1 

Iris  Kater 1 Stijn  Jansen 1 

Jelle  Jaspar 1 Tom  Poppe 1 

Joep  Witsiers 1 Twan  Wilmes 1 

Junus van der Wal 1 Valmir  Xhemaili 2 

Karine  Gruijters 1 Vera van der Oest 1 

Laura  Jak 4 Victor  Strengers 1 

Lawrence Cheuk 1 Vincent  Bouma 2 

Lotte  Demarteau 1     

 

Leden 

Momenteel hebben we ongeveer 1850 leden, wat over het hele jaar een verlies betekent van 
ongeveer 100 leden ten opzichte van een jaar geleden. Dit is te verklaren doordat we 244 leden 
hebben uitgeschreven op 31 december vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens. In de periode 15 
juni 2015 tot en met 5 juni 2016 hebben we in totaal 294 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het 
totale verlies is te verklaren uit de ongeveer 60 cadeaulidmaatschappen die niet verlengd zijn en 
mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd.  

Nieuwe leden kregen allereerst een welkomstpakket en welkomst-e-mail toegestuurd. Ook hebben 
Rimmert Riedstra, onze vrijwilliger, en Stijn Jansen de leden zoveel mogelijk welkom geprobeerd 
te heten door een telefoontje waarbij nieuwe leden werden uitgenodigd voor één van de vier 
Nieuwe Ledendagen in Den Haag. In totaal hebben 64 leden een Nieuwe Ledendag bezocht. 
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De ledenwerfweek vond dit jaar plaats van 30 april tot en met 8 mei. Afdelingen werden 
gestimuleerd om een kraampje te huren bij één van de Bevrijdingsfestivals en zelf hebben we met 
een kraam op het grootste Bevrijdingsfestival te Zwolle gestaan. Verder hebben we een online 
ledenwerfcampagne gehouden door ledenportretten te maken waarbij enkele leden hun 
persoonlijke motivatie om lid te worden vertelden. Door Facebookadvertenties in te kopen, hebben 
gemiddeld zo’n 120.000 mensen deze ledenportretten gezien. Niet alleen tijdens de ledenwerfweek 
hebben we deze portretten gebruikt voor ledenwerving. Vanaf maart hebben we iedere maand één 
ledenportret online gezet. Het is helaas moeilijk na te gaan hoeveel leden dit precies heeft 
opgeleverd.  

In Maastricht, Tilburg en Nijmegen zijn we samen met de afdeling langs inactieve leden gefietst om 
met deze leden kennis te maken. Daarnaast hebben we vanaf maart een vrijwilliger, Rimmert 
Riedstra, aangenomen om inactieve leden te bellen. Er is regelmatig een sms-bom verstuurd naar 
de leden voor activiteiten van afdelingen of voor onze eigen activiteiten.  

De scholentour was dit jaar een groot succes. We hebben veel tijd en energie in de organisatie van 
de scholentour gestoken en dit was gelukkig niet zonder resultaat. Het afgelopen jaar hebben we in 
totaal 156 gastlessen gegeven op 39 verschillende scholen, waarvan ongeveer de helft op een 
(v)mbo. Dit betekent dat, uitgaande van zo’n 20 leerlingen per klas, we aan meer dan 3000 
leerlingen les hebben gegeven. De gastlessen staan voornamelijk in het teken van voorlichting over 
politiek en over de manier waarop je zelf dingen kunt veranderen in de samenleving. Daarnaast 
vertellen we altijd over wat de JS is en waar we voor staan. Grofweg hebben we dat op drie 
manieren gedaan: Een gastles over sociaaldemocratie, gastlessen samen met andere politieke 
jongerenorganisaties over de verschillende politieke stromingen en met debattraining. Daarnaast 
waren er ook andere formats, zoals debatten tussen PJO’s in de aula of vertellen over de JS en onze 
standpunten op infomarkten op ROC’s. Hierbij hebben we ook de hulp gehad van verschillende 
afdelingen die zelf ook veel scholen bezocht hebben. 

De voorbereidingen voor de zomertour 2016 zijn al in volle gang en de meeste kraampjes zijn 
geboekt. Ook dit jaar hopen we weer veel zichtbaar te zijn door het hele land. 

 

Politiek 

Sinds het najaarscongres in Maastricht is er op politiek vlak weer een hoop gebeurd. Hieronder een 
overzicht van onze politieke inspanningen, naast de al eerder beschreven acties die we 
organiseerden. 

Linkse samenwerking 

Al jarenlang pleit de JS voor een sterk links blok en dit jaar kwam daar wat meer schot in. Op het 
PvdA-congres werd een motie voor een links stembusakkoord met SP en GroenLinks aangenomen. 
Onder andere door Nieuwsuur en Van Liempt Live werd hier aandacht aan besteed. 

PvdA-congres 

Het PvdA-congres in februari werd al enkele keren genoemd. We wisten naast de eerder genoemde 
moties ook de motie “Vijf voor twaalf voor Van Waarde” aan te nemen, waarin de fractie werd 
aangespoord actiever aan de slag te gaan met het Van Waarde-project. Ook werden “onze” 
kandidaten voor partijbestuur en presidium, respectievelijk Anne de Rooij en Marnix Brinkman, 
met overweldigende stemmenaantallen gekozen. 

Onderwijs 

Met de onderwijsresolutie die op het najaarscongres werd aangenomen maakten we een rondje 
langs de velden. We boden de resolutie aan aan onze onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer 
en aan minister Bussemaker. Ook gebruikten we het als input voor onze gesprekken met de 
verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA.  
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PvdA-verkiezingsprogramma 

Behalve over onderwijs spraken groepjes JS’ers over verschillende onderwerpen met leden van de 
verkiezingsprogrammacommissie. Variërend van de algemene lijn tot duurzaamheid en economie, 
het waren elke keer boeiende en waardevolle gesprekken, waarvan we hopelijk dingen terug gaan 
zien in het verkiezingsprogramma. 

Young&United 

Met Young&United boekten we een groot succes. In april kondigde minister Asscher aan dat er 
eindelijk verandering gaat komen! We vierden dit feestje met de vakbond en andere politieke 
jongerenorganisaties.  

 

Scouting en scholing 

De scoutingcommissie staat onder leiding van Pauline van Viegen en verder zitten Toon Geenen, 
Janneke Holman (Jong WBS), Pim Paulusma en vanuit het bestuur Bart van Bruggen en Lieke 
Kuiper in de commissie. De scoutingscommissie van de JS richt zich qua functies niet op de JS zelf, 
maar is voortdurend op zoek naar die mensen die in staat zijn een rol te spelen om de PvdA en de 
sociaaldemocratie in het algemeen sterker te maken. Dat kan zijn in een rol als 
volksvertegenwoordiger, maar ook in een functie binnen de partij of daarbuiten (denk aan andere 
plekken om bij te dragen aan onze sociaaldemocratische waarden als de vakbond, het LSVb etc.).  

Dit doen we door mensen te scouten, op te leiden en te wijzen op vacatures die bij hen zouden 
passen. Het afgelopen halfjaar hebben we extra nadruk gelegd op diversiteit binnen de 
scoutingcommissielijst op het gebied van geslacht en etnische achtergrond, want dit ziet de 
scoutingcommissie als onze kracht. De jeugd heeft de toekomst! 

Op het gebied van scholing is het afgelopen halfjaar veel werk verzet. Er zijn acht trainers een 
weekend lang opgeleid tot JS-trainer. Tijdens dit weekend leerden zij onder andere hoe je een 
training geeft in plaats van een college en hoe je je training op je doelgroep aanpast.  

Deze trainerskunsten zijn vervolgens ingezet tijdens de JS Academie, de vaardighedenleergang van 
de JS. De JS-trainers doceerden in presenteren/speechen, debatteren, onderhandelen en schrijven. 
Tot slot werd er in samenwerking met de JS Utrecht nog een training strategie door Pieter-Paul 
Slikker, de campagnemanager van de PvdA, gehouden. 

De JS-trainers gaven ook trainingen tijdens het (nieuwe) ledenweekend. De deelnemers hadden 
drie keer de keuze tussen een training en een inhoudelijke workshop over nudging en emancipatie, 
internationale solidariteit of pensioenen. Dit (nieuwe) ledenweekend vermorzelde het recordaantal 
bezoekers van de vorige editie doordat er dit keer verspreid over het weekend wel 64 deelnemers 
waren.  

De stoomcursus sociaaldemocratie was zo’n succes dat er een tweede editie is georganiseerd. Een 
kleine groep leden duikt in deze leergang in onze eigen idealen onder leiding van elke keer een 
andere spreker. Met de beginselen in de hand wordt ook eigenlijk iedere keer weer een uitstapje 
gemaakt naar de hedendaagse politiek: waarom vinden we wat we vinden? Waarom en waarin is 
onze vrijheid anders dan de vrijheid van een liberaal? 

Daarnaast is er een nieuwe leergang opgezet: de JS Masterclass. Deze behandelde de uitdagingen 
voor de sociaaldemocratie in de huidige tijd. Na een algemene introductie volgden thema-avonden 
over onderwijs, werk en emancipatie. Helaas ging de avond over internationale solidariteit niet 
door, omdat Ad Melkert onverwachts niet naar Nederland kon komen. De leergang werd afgesloten 
met een bijeenkomst met Job Cohen over pragmatisme. 

Stef en Lieke hebben tijdens de trainingen van de afdelingsbesturen steeds gevraagd waar de 
afdelingen tegenop zagen. Samen met Stijn organiseerden ze op die gebieden trainingen; politiek in 
praktijk brengen en ledenwerving en -binding. Het streven was deze steeds in Zwolle, Rotterdam 
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en Eindhoven te organiseren, maar door gebrek aan aanmeldingen gingen er helaas twee sessies 
niet door.  

Ook de scholing over de werkzaamheden van Kamerleden ging voorspoedig. Er zijn twee 
meeloopdagen georganiseerd in de Tweede Kamer, waarvan één tijdens de verkiezing van de 
nieuwe Kamervoorzitter.  

In dit Tweede Kamergebouw werd dit jaar wederom het PJO-Parlement georganiseerd. Aan het 
PJO-Parlement deden dit jaar 14 JS’ers mee. Tijdens dit evenement discussiëren en onderhandelen 
PJO’s over allerlei verschillende thema’s. 

De eerste editie van het Masterclass Politiek en Partij was een groot succes en inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor de tweede editie van de Masterclass al in volle gang. Deze zal waarschijnlijk 
in november van start gaan en organiseren we wederom samen met de PvdA. 

Tot slot wordt er gewerkt aan een nieuwe editie van de Zomerschool: 'Mind the Gap: Tweedeling in 
Nederland'. Deze zal plaatsvinden van 26 tot en met 28 augustus en de samenwerking met Jong 
WBS loopt buitengewoon voorspoedig. 

  

Secretariaat 

Het secretariaat, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, is verantwoordelijk 
voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Hieronder valt bijvoorbeeld het beoordelen van 
budgetaanvragen, het bespreken van interne verenigingszaken, zakelijk contact met de PvdA en het 
afhandelen van externe vragen en verzoeken. We zijn op dit moment een financieel gezonde 
organisatie. 

Als landelijk bestuur hebben we regelmatig (telefonisch) contact gehad met de afdelingen. We 
hebben gericht gevraagd naar bepaalde zaken, maar ook geluisterd naar de wensen van de 
afdelingsbesturen. Daarnaast zijn we ook langs veel afdelingen geweest om de afdelingstraining te 
organiseren. Niet alleen probeerden we de afdelingsbesturen bij te spijkeren en een interne band 
op te laten bouwen, we probeerden ook wensen vanuit hen op te pikken. Daaruit kwam het signaal 
naar voren dat er behoefte was aan verschillende trainingen. De trainingen zijn later dit jaar 
georganiseerd. 

 

Rode Groet, 
 
Bart van Bruggen (voorzitter) 
Laura Jak (vicevoorzitter & secretaris) 
Stef Oostveen (penningmeester & afdelingen) 
Lieke Kuiper (bestuurslid politiek & scholing) 
Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie) 
Siman Abdi (internationaal secretaris) 
Stijn Jansen (bestuurslid leden)  
 

  



 
 

 

  TWEEDE CONGRESKRANT 33  

 

 

HR-wijzigingen 

HR 1. Online ledendemocratie 
Indiener: Landelijk bestuur 
Invoegen nieuw artikel 
Artikel 7:5, nieuw lid 5 (onder vernummering van de overige artikelen) 
Voorgestelde tekst: 
De JS kent een online platform waar leden het landelijk bestuur van ideeën en suggesties voor 
politieke actie kunnen voorzien. Op ieder congres legt het bestuur verantwoording af over de op dit 
platform ingediende voorstellen die de door het presidium bepaalde drempelwaarde voor steun 
hebben gehaald.  
Toelichting 
 - 

HR 2. Neutraliteit afdelingen 
Indiener: Esther de Vries, JS Utrecht, JS Brabant, JS Den Haag-Leiden, JS Limburg, JS 
Arnhem-Nijmegen, JS Eindhoven, JS Zeeland 
Invoegen nieuw artikel 
Artikel 9:6 (onder vernummering van de overige artikelen) 
Voorgestelde tekst: 
Lid 1. Afdelingsbesturen mengen zich niet in de campagne voor kandidaten voor landelijke functies. 
Lid 2. Dit houdt in dat officiële communicatiekanalen1 van afdelingen en/of het ledenbestand niet 
mogen worden gebruikt om kandidaten voor landelijke functies te ondersteunen. 
Lid 3. Leden van een afdelingsbestuur mogen zich enkel uitspreken voor kandidaten voor landelijke 
functies op persoonlijke titel zonder gebruik te maken van hun bestuursfunctie. 
Toelichting 
Afdelingsbesturen hebben zich in het verleden actief beziggehouden met kandidatencampagnes voor 
het Landelijk Bestuur. Hierbij is in sommige gevallen gebruik gemaakt van ledengegevens én 
afdelingscommunicatie waar slechts een bestuur toegang tot heeft. Naar onze mening worden 
afdelingsbesturen gekozen voor afdelingstaken en krijgen ze geen mandaat om stemadvies te geven. 
Als we als vereniging een transparant en eerlijk speelveld willen waarbij leden - en niet besturen - 
bepalen wat goed is voor de vereniging, moeten afdelingsbesturen de leden hierin niet beïnvloeden. 

HR 3. Werkgroepen hoeven geen steunbetuiging 
Indiener: Werkgroep Zorg 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3:4 lid 2 
Huidige tekst: 
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het 
Congres. Indiening van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste vijftien 
steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging 
geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar 
de steunbetuiging op ziet. 
Voorgestelde tekst: 
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het 
Congres. Indiening van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste vijftien 
steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Indien er een motie 
wordt ingediend vanuit een werkgroep van de Jonge Socialisten, is het niet nodig hier extra 
steunbetuigingen bij te verzamelen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en 
afdeling van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet. 

                                                           
1 Zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, Whatsapp-groepen voor de afdeling. 
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Toelichting 
Constaterende dat 
Werkgroepen gezien worden als een groepje leden met inhoudelijke kennis, die zich uitsluitend 
bezighouden met een onderwerp binnen de kaders gegeven door het LB. 
Volgens de huidige regels moties alleen met 15 handtekeningen van minstens 3 verschillende 
afdelingen ingediend mogen worden. 
Overwegende dat 
Werkgroepen zich inhoudelijk met politieke onderwerpen horen bezig te houden i.p.v. partij politiek 
en handtekeningen vergaren. 

 

HR 4. Voorzitterstermijnen 

Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 7:2 lid 3  
Huidige tekst: 
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter en de 
internationaal secretaris, die voor twee jaar worden gekozen. In het ene jaar wordt de voorzitter 
gekozen, in het andere jaar de internationaal secretaris. 
Voorgestelde tekst: 
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de internationaal 
secretaris, die voor twee jaar wordt gekozen.  
Toelichting  
Op het congres is een motie doorgevoerd waarbij de voorzitterstermijn verlengd is naar twee jaar. 
De gedachte achter deze motie was dat deze wijziging meer continuïteit zou geven aan de vereniging 
en dat een jaar te kort is om het vak van voorzitter te leren. 
 
Wij achten continuïteit een belangrijke factor voor het functioneren van de vereniging. Wij hebben 
er niets op tegen als een kandidaat langer dan een jaar in functie is en wij hebben er ook niets op 
tegen om van een kandidaat-voorzitter te vragen om zich twee jaar beschikbaar te stellen.  
 
Een tweejarige termijn past slecht in een vereniging als die van ons, waar de doorlooptijd relatief 
hoog is. Een gegarandeerde termijn is voor de voorzitter een slechte motivatie om blijvende 
toewijding en inzet te tonen. Wij zien veel heil in een herverkiezing na een jaar, wat voor de zittende 
voorzitter als herbezinnings- en evaluatiemoment zal fungeren. Evenals als een moment waarop de 
voorzitter het congres ervan moet overtuigen nog een jaar te mogen blijven. Daarom stellen wij voor 
de voorzitterstermijn terug te brengen naar één jaar. 

Opmerking: dit voorstel is ingediend als motie en door het presidium omgevormd tot een HR-
wijzigingsvoorstel. 
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Moties 

M1. Praatclubje? 
Indiener: JS Groningen, JS Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

◦ Nederland een riool van nationalisme en bekrompenheid dreigt te worden, 
◦ Nederland een belastingparadijs voor multinationals is, 
◦ steeds minder jongeren kunnen rekenen op goede baan, 
◦ er nog veel meer mis gaat, 
◦ de JS een tamelijk tamme bedoening is geworden, 

 
Overwegende dat: 

◦ de JS als linkse vereniging zich volop moet mengen in de strijd tegen de hebzucht van het 
grootkapitaal, nationalisme en extreemrechts, 

◦ je met alleen praten over hoe slecht het allemaal gaat je weinig tot niets bereikt, 
◦ dat de strijd voor een betere samenleving niet alleen in zaaltjes en op Facebook, maar vooral 

in de straten van het land wordt gevoerd, 
◦ activisme meer resultaten oplevert dan af en toe op TV of in de krant zeggen wat je er van 

vind, 
◦ je met meer mensen meer bereikt, 

 
Roept met name het landelijk bestuur, maar ook de afdelingsbesturen en de leden op: 

◦ te voorkomen dat de JS een imago van ‘gematigden’ krijgt, 
◦ de JS meer als een activistische vereniging een minder als een politiek praatclubje te zien, 
◦ de standpunten van de JS meer uit te dragen door middel van (ludieke) acties, 
◦ de samenwerking met andere organisaties vergelijkbare standpunten hebben, met name 

linkse jongerenorganisaties zoals DWARS en ROOD, niet te schuwen, 
 
en gaat over tot de orde van dag. 

M2. Waardigheid door Arbeid 
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen, JS Arnhem - Nijmegen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Er een grote toestroom vluchtelingen is waardoor het asielproces lang duurt.  
◦ Vluchtelingen gedwongen worden tot uitzichtloosheid.  
◦ Ieder mens heeft recht op een waardig leven waar arbeid een onderdeel van is  

 
Overwegende dat: 

◦ De JS staat voor het handhaven van mensenrechten en het bevorderen van 
arbeidsintegratie.  

 
Besluit dat: 

◦ De inburgering voor de volle 100% weer wordt herpakt 
◦ De JS zich hard maakt voor tijdelijke werkvoorzieningen voor vluchtelingen 
◦ De JS binnen de PvdA zal aandringen op het voorzien van werkplekken voor vluchtelingen. 
◦ De JS de PvdA oproept om dit mee te nemen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede 

Kamerverkiezingen 2017. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M3. Flexwet is niet zo Flex 
Indiener: JS Rijnmond, JS Arnhem - Nijmegen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ De huidige flexwet niet de gewenste uitwerking heeft 
◦ Dat de gemiddelde duur van contracten is afgenomen 
◦ De onderlaag van de arbeidsmarkt hiermee wordt geconfronteerd  

 
Overwegende dat: 

◦ Het gelijkheidsbeginsel van de JS en PvdA ook op de arbeidsmarkt moet worden toegepast. 
◦ Het evenwicht tussen de rechten van werkgevers en de rechten van werknemers moet 

worden hersteld. 
 
Besluit dat: 

◦ De JS de PvdA oproept om te streven naar een semi vast contract, die de kloof moet 
verkleinen tussen vaste en tijdelijke contracten. 

◦ De JS in samenwerking met de PvdA aan een concreet plan gaan werken 
◦ De JS de strijd samen voert met andere maatschappelijke partners, zoals FNV 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 

M4. Sociaal wonen moet socialer kunnen! 
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Er in grote delen van het land sprake is van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, 
zowel in het lage segment (tot 618 euro) als in het middensegment (619-1000 euro). 

◦ Er in Rotterdam een Woonvisie is opgesteld waarin op basis van een paar percentages wordt 
gerechtvaardigd dat 30% van de huurwoningen tot 618 euro wordt afgebroken, en de lange 
wachttijden in dit segment buiten beschouwing zijn gelaten. 

◦ Met name starters en mensen met een inkomen tot 30.000 euro de dupe zijn van de 
ontwikkelingen in de huurmarkt, dit betreft meer dan 50% van de Nederlandse bevolking. 

  
Overwegende dat: 

◦ De Jonge Socialisten willen staan voor 1 van de belangrijkste grondrechten van een mens, 
namelijk het recht op een dak boven je hoofd. 

◦ Het tijd is om een halt te roepen aan de huisjesmelkers, waarbij het van groot belang is dat 
de oorzaak van het probleem wordt aangepakt: de lange wachttijden in de sociale 
woningsector. 

 
Besluit dat: 

◦ De JS in samenwerking met de PvdA een plan moet opstellen waarin de problemen van de 
woningmarkt in het middensegment niet ten koste van het lage segment worden opgelost. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Bron:  
Inkomensverdeling 2014 CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/parade-van-pen-de-
inkomensverdeling-in-2014 

M5. Euthanasie 
Indiener: Werkgroep Zorg 
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De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat 

◦ De dood in het algemeen, en euthanasie in het bijzonder, een gevoelig maar niettemin 
actueel onderwerp is in maatschappij en in politiek. 

◦ Er begin dit jaar door de 'Adviescommissie voltooid leven', onder leiding van Paul Schnabel,  
onderzoek is gedaan naar dit onderwerp. 

◦ Er weinig over de dood en euthanasie gesproken wordt in de maatschappij terwijl het 
onderwerpen zijn waar ieder leven mee te maken krijgt 
 

Overwegende dat 
◦ We in de JS van mening zijn dat ieder mens naast een menswaardig bestaan recht heeft op 

een menswaardig levenseinde 
◦ De JS meent dat mensen keuzevrijheid hebben als het gaat om hun eigen leven, dit geldt 

voor als ze toerekeningsvatbaar zijn maar ook keuzes die ze eerder hebben gemaakt voor 
periodes dat ze dit niet zijn 

◦ We echter stil en onduidelijk blijven wanneer het gaat om invulling van dit menswaardig 
levenseinde 

◦ De JS duidelijker stelling moet nemen over de invulling van een menswaardig levenseinde 
en de huidige tekst in de zorgresolutie dient uit te breiden. 

◦ Artsen de enige personen zijn die euthanasie mogen plegen terwijl het voor sommigen van 
hen strijdig is met de aflegde eed om ‘te zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en 
lijden te verlichten’. 

 
Besluit dat 

◦ Iedereen het recht heeft op een op door hem/haar gekozen moment te sterven. 
◦ Het vanuit de overheid meer gestimuleerd moet worden te praten over de dood, sterven en 

euthanasie. 
◦ Euthanasie hoeft niet uitsluitend uitgevoerd te worden door artsen, artsen stellen nu ook 

vaak diagnoses waarna vervolgens door ander medisch personeel gehandeld wordt. 
◦ Waardig sterven er ook omgaat dat je de manier waarop je sterft zelf kiest. Dit betekent dat 

naasten mogen helpen bij euthanasie als dat jouw keuze is. 

M6. Suikertaks 
Indiener: Werkgroep Zorg 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat 

◦ Van alle kinderen zo'n 12% overgewicht heeft en 3% zelfs obees is. 
◦ Als je naar de volwassen kijkt is ruim 50% te zwaar en is er in bijna 13% sprake  van 

obesitas. 
◦ Overgewicht en obesitas is een gevaar voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 

mensen. 
◦ Naast dat het persoonlijke leven van mensen geraakt wordt, zijn de gevolgen van 

overgewicht zichtbaar in onze stijgende zorgkosten en de mate van geluk in de samenleving. 
◦ De tweedeling wordt versterkt doordat overgewicht en obesitasproblematiek vooral de 

sociaal lagere klasse van onze samenleving treft, diezelfde klasse die al zo vaak wordt 
getroffen. 

 
Overwegende dat 

◦ Gezond leven betekent dat je heel veel keuzes moet maken en dat deze keuzes met gebrek 
aan kennis over voeding niet of nauwelijks te maken zijn. 

◦ Gebrek aan goede informatie kan leiden tot het maken van ‘keuzes’ op basis van misleidende 
etiketten op producten in de supermarkten, vatbaar zijn voor gezondheidsclaims of denken 
de financiële middelen niet te hebben om gezondere  producten te kopen en uiteindelijk 
resulteren in het kopen van producten met onnodig veel suiker. Andere landen zijn ons 
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hierin voor gegaan en daar bleek het effectief te zijn: in Mexico wordt het nu gebruikt en het 
zal binnenkort ook in Groot-Brittannië van kracht worden. 

 
Besluitende dat 

◦ We in Nederland de taak van verheffing op het gebied van gezondheidskeuzes serieuzer 
moeten nemen en in het bijzonder op het gebied van voeding. 

◦ Tot de tijd is gekomen dat iedereen over voldoende kennis (in alle vormen) beschikt om in 
staat te zijn keuzes te maken voor een gezonde leefstijl moet er een suikertaks ingevoerd 
worden. Een suikertaks kan mensen een duwtje geven in de richting van de goede keuze.  

◦ Een suikertaks stimuleert fabrikanten minder suiker aan hun producten toe te voegen. De 
opgehaalde belastingen moeten gebruikt worden voor projecten om te verheffen op het 
gebied van gezond leven, zoals kennis over voeding, kooklessen maar ook beweging. 
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Beslispunten 

B1. Geen afdelingscampagne voor landelijke functies 
Indiener: Esther de Vries, JS Utrecht, JS Brabant, JS Den Haag-Leiden, JS Limburg, JS 
Arnhem-Nijmegen, JS Eindhoven, JS Zeeland 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,  
 
Constaterende dat: 

◦ afdelingsbesturen zich in het verleden actief hebben beziggehouden met 
kandidatencampagnes voor het Landelijk bestuur. Hierbij is in sommige gevallen gebruik 
gemaakt van ledengegevens én afdelingscommunicatie waar slechts een bestuur toegang tot 
heeft; 

◦ afdelingsbesturen worden gekozen voor afdelingstaken, en geen mandaat krijgen om 
stemadvies te geven; 

 
Overwegende dat: 

◦ we als vereniging een transparant en eerlijk speelveld willen, waarbij leden, en niet 
besturen, bepalen wat goed is voor de vereniging; 

 
Besluit dat: 

◦ afdelingen zich niet mogen mengen in de campagne voor kandidaten voor landelijke 
functies en daarvoor ook de officiële kanalen (zoals de e-mail, website en facebook) en/of 
het ledenbestand niet mogen gebruiken, 

 
en gaat over tot de orde van dag. 

B2. Evenwichtige vertegenwoordiging landelijk bestuur 
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Meer dan de helft van de wereldbevolking vrouw is 
◦ Vrouwen significant ondervertegenwoordigd worden in vertegenwoordigende en 

besluitvormende organen, ook binnen de JS 
◦ De scoutingcommissie geen taakstelling heeft met betrekking tot emancipatie van het 

bestuur 
 
Overwegende dat: 

◦ De JS ernaar streeft een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn 
◦ De JS een actief pleitbezorger is van gendergelijkheid 
◦ In de statuten van onze internationale koepelorganisatie IUSY opgenomen is dat alle lid 

organisaties maatregelen nemen om vrouwen te ondersteunen 
 
Besluit dat: 

◦ De scoutingcommissie een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in het landelijk bestuur.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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AM1. Amendement bij Beslispunt 2 
Indiener: Landelijk bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Huidige tekst: 
Besluit dat: 

◦ De scoutingcommissie een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in het landelijk bestuur.  

Voorgestelde tekst: 
Besluit dat: 

◦ De vereniging een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te bewerkstelligen 
in het landelijk bestuur.  

Toelichting  
We onderschrijven de noodzaak voor gendergelijkheid in zoveel mogelijk JS-besturen. Het landelijk 
bestuur ziet dat als een taak voor de hele vereniging. De scoutingcommissie is nadrukkelijk niet 
opgericht om kandidaten te zoeken voor het landelijk bestuur, maar juist om talenten uit de JS te 
helpen zichzelf te ontwikkelen en ze te wijzen op interessante plekken buiten de JS. Een actieve rol 
in het zoeken van het nieuwe landelijke bestuur is in onze ogen lastig verenigbaar met deze 
doelstellingen van de scoutingcommissie. 

 

B3. Een feministische JS 
Indiener: JS Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Er nog steeds sprake is van seksisme en discriminatie tegen vrouwen 
◦ Elke uiting van seksisme en discriminatie tegen vrouwen volstrekt onwenselijk is 

 
Overwegende dat: 

◦ Alle activiteiten van de JS een veilige plek moeten zijn voor iedereen 
◦ Elk individu bijdraagt aan de sfeer en cultuur binnen de vereniging 
◦ Wederzijds respect, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid waarden zijn die hoog in het 

vaandel staan bij de JS 
◦ Gelijkheid van mannen en vrouwen niet overal en voor iedereen een vanzelfsprekendheid is 
◦ De strijd voor gelijkheid van mannen en vrouwen van iedereen een actieve bijdrage vergt 

 
Besluit dat: 

◦ Bij alle activiteiten, leergangen, trainingen en congressen van de JS actief wordt gestreefd 
naar een 40 % vrouw, 40% man en 20% speling verhouding van mannen en vrouwen onder 
zowel de deelnemers als de sprekers 

◦ Voor afdelingsbesturen actief wordt gestreefd naar een gelijke man-vrouwverhouding 
◦ Alle leden verantwoordelijkheid dragen voor een sfeer van gelijkwaardigheid 
◦ Het landelijk bestuur en afdelingsbesturen een voorbeeldfunctie hebben en actie 

ondernemen bij uitingen van seksisme 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B4. Papierloos congres 
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 
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◦ Alle congresstukken op papier worden afgedrukt 
◦ Bij elk congres al het papier na twee dagen weer wordt weggegooid 
◦ We in Europa 160 kg papier per persoon per jaar gebruiken 
◦ Het papierverbruik sinds de komst van de computer alleen maar is toegenomen 

 
Overwegende dat: 

◦ De Jonge Socialisten sinds het congres in Leiden streven naar een duurzaam en CO2-
neutraal congres 

◦ De Jonge Socialisten vinden dat duurzaamheid meer is dan natuur en milieu 
◦ Duurzaamheid één van de vijf idealen is van de JS 

 
Besluit dat: 

◦ Het papiergebruik drastisch wordt verminderd en streeft naar een papierloos congres in 
2018, waarbij alle stukken beschikbaar zijn op USB-sticks 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B5. Leeftijdsverhoging naar 35 jaar 
Indiener: JS Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Veel JS-leden op latere leeftijd beginnen met participeren binnen de JS en graag actief 
willen blijven voor de vereniging 

◦ De JS in ledenaantal afneemt 
◦ 35 het nieuwe 28 is 
◦ Onze internationale koepelorganisaties YES (Young European Socialists) en IUSY 

(International Union of Socialist Youth) een leeftijdsgrens hanteren van 35 jaar 
 
Overwegende dat: 

◦ Het handig is dat we ons als JS conformeren aan de leeftijdsgrens van 35 van onze 
koepelorganisatie IUSY 

◦ Het zonde is dat mensen door zo’n willekeurige grens geen lid meer kunnen zijn, terwijl ze 
zich nog willen inzetten voor de sociaaldemocratie 

◦ Er veel leden zijn met expertise en competenties, en dat verloren gaat voor de vereniging 
 
Besluit dat: 

◦ De leeftijdsgrens voor lidmaatschap van de JS moet worden verhoogd naar 35 jaar 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B6. Leeftijdsverhoging naar 32 jaar 
Indiener: JS Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Veel JS-leden op latere leeftijd beginnen met participeren binnen de JS en graag actief 
willen blijven voor de vereniging 

◦ De JS in ledenaantal afneemt 
◦ De leeftijdsgrens bij jongWBS 32 is 
◦ Meerdere PJO’s een leeftijdsgrens van 32 hanteren 
◦ De leeftijdsgrens op internationaal niveau vaak 32 of 35 is 

 
Overwegende dat: 
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◦ Het handig is dat we ons als JS conformeren aan de leeftijdsgrens van 32 van jongWBS en 
andere PJO’s 

◦ Het zonde is dat mensen door zo’n willekeurige grens geen lid meer kunnen zijn, terwijl ze 
zich nog willen inzetten voor de sociaaldemocratie 

◦ Er veel leden zijn met expertise en competenties, en dat verloren gaat voor de vereniging 
 
Besluit dat: 

◦ De leeftijdsgrens voor lidmaatschap van de JS moet worden verhoogd naar 32 jaar 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B7. Verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeid 

Indiener: JS Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

◦ Er een groot gat bestaat tussen het aanbod van onderwijs en het werkaanbod 
◦ Er al op jonge leeftijd een beslissing moet worden genomen door jongeren over de richting 

van vervolgonderwijs 
◦ Er op basis van de huidige (gekleurde) informatievoorziening aan scholieren over de 

arbeidskansen na afloop van de opleidingen geen goede weloverwogen beslissing mogelijk is 
 
Overwegende dat: 

◦ Scholieren/studenten recht hebben op betere en onafhankelijke informatievoorzieningen 
over de arbeidskansen na afloop van de opleidingen 

◦ De Partij van de ARBEID staat voor het minimaliseren van ongewenste werkloosheid. 
 
Besluit dat: 

◦ Er een werkgroep werk wordt opgericht en een plan maakt om de kloof tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te verkleinen 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Jaarrekening 2015 

De jaarrekening van 2015 ligt nog voor goedkeuring bij de accountant en volgt zo snel mogelijk.  
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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 
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