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Voorwoord

Beste JS’er,

Dit  is  de eerste  congreskrant  voor het  najaarscongres  in  Tilburg.  De afdeling  Brabant,  het  presidium en het
landelijk bestuur (LB) zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest met de voorbereidingen.  Zoals  jullie
gewend zijn, werken we met de congresopzet, waarbij leden uiteen gaan in themagroepen om moties te schrijven
rond het  congresthema Tweedeling.  In  deze  congreskrant  lees  je  alles  over  deze  congresopzet  en vind je  de
begroting voor 2017, de beslispunten, de voorgestelde en wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), de
jaarrekening van 2015, de verschillende locaties in Tilburg en andere relevante informatie voor het congres.

De deadline voor het indienen van gewone congresvoorstellen is al verstreken. Het landelijk bestuur heeft een
aantal voorstellen ontvangen. De ingediende voorstellen kunnen worden aangepast door het indienen van een
amendement. Een amendement is een wijzigingsvoorstel.

Op het najaarscongres worden de jaarrekening van 2015 en de begroting van 2017 besproken. Alle leden kunnen
amendementen  indienen  op  de  begroting.  Deze  amendementen  moeten  wel  voorzien  zijn  van  een
dekkingsvoorstel  om behandeld  te  worden.  Amendementen op de begroting  die  de  structurele  kosten raken,
kunnen  slechts  worden  ingediend  met  steun  van  leden  uit  ten  minste  vijf  afdelingen. Voor  dergelijke
amendementen is op het Congres een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
vereist. Structurele kosten zijn onder andere de kosten die verband houden met de huisvesting. De jaarrekening
kan niet worden geamendeerd.

In de aanloop naar het Congres zijn een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten:
 28 oktober (23:59): sluiting kandidaatstelling hoofdredacteurschap LAVA
 4 november (23:59): deadline bidbook voorjaarscongres
 5 november (23:59): deadline amenderen gewone congresvoorstellen
 12 november: publicatie Tweede Congreskrant
 19-20 november: NAJAARSCONGRES

Tot slot kun je je natuurlijk aanmelden voor dit Congres. Je kunt dit doen door het webformulier  in te vullen. Het
Congres kost €15,- voor het hele weekend (inclusief avondeten en overnachting), of €5,- als je alleen op zaterdag
mee-eet. Als je alleen overdag komt (dus zonder avondeten of overnachting) dan zijn er voor jou geen kosten aan
het Congres verbonden. De aanvangstijd van het Congres is op beide dagen 10:30 uur. Het definitieve programma
verschijnt binnenkort op de website en natuurlijk in de Tweede Congreskrant.

Graag tot bij het congres!

Met rode groet,

Joost Westland

Vicevoorzitter/secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Procedures Congres/Oproepen

Algemeen
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het Congres hebben alle
aanwezige  leden  stemrecht  (elk  lid  heeft  één  stem).  Op  het  Congres  wordt  de  politiek-inhoudelijke  en
organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de
vorm  van  resoluties,  moties,  beslispunten,  wijzigingen  van  het  huishoudelijk  reglement  en  statuten  en
amendementen. 

Congresopzet
Moties worden voor een groot deel op het Congres zelf geschreven, ingediend en in stemming gebracht. Deze
moties worden geschreven door groepjes JS’ers die worden ingedeeld naar thema en een presentatie krijgen van
een gastspreker. Bij elk groepje is een lid van het presidium aanwezig om de discussie en het schrijfproces in
goede banen te leiden.

Het hoofdthema van het congres is ‘Tweedeling’. De thema’s waarover op het najaarscongres gediscussieerd gaat
worden, zijn:

 Kloof op basis van leeftijd
 Kloof op basis van etnische achtergrond
 Kloof op basis van opleidingsniveau
 Kloof op basis van postcode
 Kloof op basis van inhoud van de portemonnee
 Actuele Politiek

De voorstellen die in de themagroepjes geschreven worden, moeten uiterlijk op zaterdag 19 november 17:00
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 oktober (23:59) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar de vicevoorzitter. De
volgende voorstellen komen op het Congres aan de orde:

 Moties: ingediende voorstellen die de vereniging oproepen tot het innemen van een bepaald standpunt of
oproepen tot een actie van het landelijk bestuur. 

 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR).
 Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden 

ingediend.  Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan 
worden tussen verschillende versies van hetzelfde voorstel.

 Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel 
reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in
de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering 
is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te 
wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen.

 Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door 
individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan alleen op het congres nog 
worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen 
van tijdelijke moties. Het presidium besluit of een actuele motie echt actueel is of juist niet.

In aanloop naar het Congres 
Het LB heeft de datum van het Congres minimaal acht weken voor het Congres bekend gemaakt aan alle leden van
de JS. Vervolgens hadden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot zes weken voor het Congres om
congresvoorstellen in te dienen. In de Eerste Congreskrant die nu voor je ligt, zijn deze ingediende voorstellen
gepubliceerd. 

Vanaf  nu  bestaat  voor  iedereen  de  mogelijkheid  om  voorafgaand  aan  het  congres  amendementen  op  de
ingediende  moties,  beslispunten  en de voorgestelde HR-wijzigingen in  te  dienen.  Dit  kan tot  5 november
(23:59), door deze te mailen naar de vicevoorzitter via jwestland@js.nl. Meer uitleg hierover vind je onder het
kopje  ‘Het schrijven van een amendement’.  Als  alle  amendementen binnen zijn,  worden ze  bekeken door de
indieners  van  het  betreffende  voorstel  en  voorzien  van  een  preadvies.  Daarvoor  hebben de  indieners  tot   9
november (23:59)  de tijd. Een week voor het Congres (12 november) zal de Tweede Congreskrant worden
rondgestuurd. De Tweede Congreskrant bevat:

 Het definitieve programma 
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 Congresvoorstellen en amendementen
 Halfjaarverslag van het landelijk bestuur
 Jaarrekening over 2015
 Begroting voor 2017

Het Congres
Het Congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering van de secretaris van het LB.
De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het Congres doet het
presidium een voorstel voor de congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de
agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt ‘Vaststellen Congresagenda’.

Het schrijven van een amendement
De ingediende moties, beslispunten en de voorgestelde HR-wijzigingen in deze congreskrant kunnen voorafgaand
aan het Congres geamendeerd worden. Voor de verwerking van de amendementen in de Tweede Congreskrant is
het handig als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats
komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het Congres. Vandaar het verzoek om bij
het indienen van amendementen gebruik te maken van het daarvoor bestemde format wat te vinden is op de site
en dit uiterlijk 5 november (23:59) te e-mailen naar jwestland@js.nl.

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
‘Tweedeling’.  Deze groepsdiscussies worden begeleid door een presidiumlid dat  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 19 november voor 17:00 uur in bij het
presidium, tenzij het presidium op het Congres een andere deadline voorstelt. 

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. 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.  De  stemcommissie  is
verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken.
Het  presidium 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.

5

http://1s086k1zvbs6wlfgu1ov1u0e.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/04/Format-amendementen.pdf


Vacature

Hoofdredacteur Lava

Wat vragen we van je?

De JS geeft een aantal maal per jaar het blad Lava uit voor leden en donateurs. In dit magazine vind je interviews
en achtergrondartikelen over actuele onderwerpen en maatschappelijke kwesties, informatie over ontwikkelingen
binnen de JS, een discussierubriek, een agenda met JS-activiteiten en stukken over onze politieke visie. JS-leden
ontvangen Lava gratis. De hoofdredacteur is er verantwoordelijk voor om de Lava een sprankelend blad te houden
We zijn op zoek naar iemand die hoofdredacteur wil zijn in 2017 -2018 en aan het volgende profiel voldoet:

Taken:

 Het vullen van een ledenblad, opdat het aantrekkelijk blijft om te lezen en  ten minste zo vaak uit kan
komen als door het huishoudelijk reglement vereist wordt;

 Het ledenblad aantrekkelijk houden voor alle leden van de JS;
 JS’ers actief benaderen om mee te werken bij de totstandkoming van de Lava;
 Het gebruiken van de website van de Lava om ook op digitale wijze de JS’ers informatie te verschaffen of

de ruimte te geven met elkaar in discussie te gaan.

Vereisten:

 Betrokkenheid bij en ervaring in de JS; 
 Niet ouder dan 26 jaar;
 Minimaal 5 uur per week flexibel beschikbaar zijn;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 Kritische blik naar de JS als vereniging en de samenleving als geheel.

Verloop procedure

Kandideren kan tot en met vrijdag 28 oktober (23:59) door een e-mail  te  sturen  met  een  motivatiebrief
naar   de   voordrachtscommissie  (voordrachtscommissie@js.nl).  De  voordrachtscommissie  bestaat  uit  Edou
Hamstra, Casper Gelderblom en Martijn Otten. Op basis van de motivatiebrief zullen gesprekken plaatsvinden
met deze commissie, die een kandidaat zal voordragen aan het congres. Na de selectie van een kandidaat zal de
commissie alle kandidaten laten weten welke kandidaat zij voordragen. Hierna krijgen de kandidaten die niet zijn
voorgedragen de keuze om hun kandidatuur voort te zetten, zodat er een stemming komt op het najaarscongres, of
om hun kandidatuur terug te trekken, waarna wij niet openbaar zullen maken dat diegene kandidaat was.

Meer informatie

Meer informatie kun je inwinnen bij de voordrachtscommissie(voordrachtscommissie@js.nl).
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Locaties

Congreslocatie Slaaplocatie

Cultuurfabriek Hall of Fame Bastion Hotel Tilburg
Burgemeester Brokxlaan 6 Kempenbaan 2
5014 SB Tilburg 5018 TK Tilburg

Eetlocatie Feestlocatie

Café Karel Café de Boekanier
Heuvel 24 Stadhuisstraat 11
5038 CP Tilburg 5038 XZ Tilburg
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Beslispunten

B 1. Opheffing afdeling Noord-Holland Noord
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:
- de afdeling Noord-Holland Noord eigenlijk niet meer bestaat,

Overwegende dat:
- het bestuur van de afdeling Noord-Holland Noord aan het bestuurslid afdelingen heeft laten weten dat de
afdeling zichzelf wil opheffen.

Besluit:
-de afdeling Noord-Holland Noord op te heffen
-de leden onder te brengen bij de afdeling Amsterdam

En gaat over tot de orde van de dag.
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Huishoudelijk Reglement

HR 1. Verschijningsvorm Lava
Indiener: landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 12:7
Huidige tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal vier keer per jaar.
Voorgestelde tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal drie keer per jaar.
Toelichting
De Lava is  voor  de JS een grote  kostenpost.  Om deze  kosten in  de hand te  houden bij  een tegenvallende
verkiezingsuitslag in maart wil het landelijk bestuur komend jaar de mogelijkheid onderzoeken om een Lava per
jaar minder uit te geven. Wanneer er een goede uitslag is in maart bestaat door deze HR wijziging nog steeds de
mogelijkheid om vier Lava’s uit te geven.

HR 2. Deelnemersbijdrage bij internationale activiteiten met een vliegreis
Indiener: landelijk bestuur
Toevoegen lid
Artikel 11:3 lid 3
Voorgestelde tekst:
Lid 4 Leden met uitzondering van de Internationaal Secretaris die voorheen al een keer de deelnemersbijdrage
zoals vermeld in Lid 3 hebben betaald voor een activiteit in het buitenland met vliegreis, betalen vanaf de tweede
activiteit van die aard in hetzelfde kalender jaar de werkelijke kosten van de activiteit.
Toelichting
Internationale reizen zijn een grote  kostenpost voor de JS.  Om deze kosten in de hand te houden stelt het
landelijk bestuur voor dat alle leden eenmalig de mogelijkheid krijgen om een activiteit in het buitenland met
vliegreis bij  te wonen voor de deelnemersbijdrage zoals die in lid 3 wordt beschreven. Voor volgende reizen
worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

HR 3. Werkgroepen hoeven geen steunbetuiging
Indiener: Werkgroep Defensie
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.
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.
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HR 4. Deadline indienen congresmoties ná ledenweekend
Indiener: Werkgroep Defensie
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

Voorgestelde tekst:
Gewone  voorstellen  kunnen  door  een  of  meer  leden  worden  ingediend  tot  de  deadline  van  indiening  is
verstreken.  Deze datum valt niet vroeger dan op de eerste woensdag ná het meest recente ledenweekend en niet
later dan vijf weken voor het Congres.
Toelichting
Constaterende dat
Het ledenweekend 2 jaar geleden een meer inhoudelijk karakter heeft gekregen
Volgens de huidige regels moties alleen met 15 handtekeningen van minstens 3 verschillende afdelingen 
ingediend mogen worden.
Het ledenweekend hét moment is dat er veel (nieuwe) leden aanwezig zijn
De JS politiek inhoudelijke moties wil hebben op haar congres
Overwegende dat
Op ledenweekenden veel nieuwe ideeën kunnen opkomen
Wij nieuwe leden de ruimte moeten gunnen om mee te doen aan het politieke proces
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Moties

M 1.  Zet Nederland op vleesrantsoen
Indiener: Werkgroep Duurzaamheid
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
 De veehouderij wereldwijd voor 14,5% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan 

en lachgas - evenveel als de transportsector. Eén koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 4,5
auto’s, ofwel het rijden van 70.000 km.

 Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zal de vraag naar producten uit de veeteelt in 
2050 stijgen met 70%.

 Vleesconsumptie slecht is voor de gezondheid. Er zijn veel studies die de link aantonen tussen het eten 
van veel (bewerkt) vlees en hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en kanker.

 De gemiddelde Nederlander 76,3 kilo vlees per jaar eet, dat is 1,47 kilo per week terwijl het 
voedingscentrum 500 gram per week adviseert.

Overwegende dat:
 Duurzaamheid, het sociaalwelzijn van huidige en toekomstige generaties, een van de grondbeginselen 

zijn van de sociaaldemocratie.

Besluit dat:
 De JS zich hard moet maken voor het invoeren van een vleesrantsoen van 42 kilo vlees per jaar.
 Dit door middel van vleesbonnen.

M 2.  Ontwikkelingshulp
Indiener: Werkgroep Defensie
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
 Defensie en ontwikkelingshulp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
 Defensie nu al vaak uit de begroting van ontwikkelingshulp betaalt krijgt

Overwegende dat:
  We een nieuwe manier van kijken naar ontwikkelingshulp en defensie moeten forceren
 We de twee  onderwerpen als één moeten zien

Besluit dat:
 de hoogte van de begroting voor ontwikkelingshulp minstens even zoveel moet zijn als de helft (50%) 

van de defensiebegroting. 

M 3.  Ambitieniveau  defensie
Indiener: Werkgroep Defensie
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
  De Nederlandse krijgsmacht zorgt voor veiligheid en recht over de gehele wereld
 Nederland een internationaal georiënteerd land is
 De wereld steeds onveiliger lijkt te worden
 Defensie sinds 2013 maar 1 grote missie tegelijkertijd kan uitvoeren

Overwegende dat:
 wij als sociaaldemocraten vinden dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid moet nemen
 defensie niet langer het ondergeschoven kindje van de rekening mag zijn

Besluit dat:
 Nederland het ambitieniveau moet verhogen en haar defensie dus danig moet organiseren dat zij twee 

grote missies tegelijkertijd moet kunnen uitvoeren.
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M 4.  Papierloos congres 2.0
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
  duurzaamheid één van de vijf beginselen van de JS is,
 alle congresdocumenten online zichtbaar zijn,
 80% van de Nederlanders een smartphone bezit,
 papier ernstige schade aan het milieu toebrengt,
 geen papier op congressen gebruiken kostenbesparend is,

Overwegende dat:
 het milieu redden een beetje inspanning van iedereen vergt,
 kosten besparen op papierwerk wenselijk is,

Concluderende dat:
 congresdocumenten niet meer op papier uitgedeeld dienen te worden op JS congressen,

en gaat over tot de orde van de dag.

M 5.  Jaarlijkse Zomerkampen
Indiener: Werkgroep Defensie
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
 Nederlandse jongeren wel wat discipline kunnen gebruiken
 De Nederlandse politiek al sinds de jaren ’80 roept om ‘heropvoedingskampen’
 De PvdA in het verleden voor kansarme jongeren zomerkampen organiseerde  

Overwegende dat:
 ‘moeten’ niets oplevert bij millennials
 Niet alle jongeren op vakantie kunnen in de zomervakantie

Besluit dat:
 Dat het ministerie van Defensie, gedurende de zomervakantie, jaarlijks zomerkampen organiseert  ,van 

3 weken lang, waar jongeren tussen de 15 en 18 les krijgen in survivallen, discipline, sport en leiding 
geven. 
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M 6.  Bodemschattenfonds
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
 alles onder de Nederlandse bodem op grond van de Mijnbouwwet 1810 eigendom is van de staat,
 de winning van gas in Groningen leidt tot aardbevingen,
 deze gaswinning met als gevolg aardbevingen tot schrijnende en onmenselijke situaties leidt voor 

mensen in het winningsgebied,
 compensatie voor het leed dat de betreffende mensen ondervinden, uitblijft, te kort schiet, dan wel 

ontzettend moeilijk te verkrijgen is,
 60% van de opbrengsten van de gaswinning verdwijnt in de kassen van oliegiganten Shell en 

ExxonMobil,

Overwegende dat:
 vanuit een sociaaldemocratische overtuiging iedereen een waardig bestaan zo moeten kunnen hebben, 
 wettelijk iedereen recht heeft op een vredig en veilig bestaan, 
 de winning van grondstoffen onder de voeten van mensen, ook ten goede moet komen aan de mensen 

en niet ten koste moet gaan van deze mensen,
 de NAM (50% van Shell, 50% van ExxonMobil) op dit moment enorm veel geld verdient over de ruggen

van de mensen die in het winningsgebied leven,

Concluderende dat:
 de JS moet aandringen op en moet pleiten voor de oprichting van een door de overheid beheerd 

zogenoemd ‘’Bodemschattenfonds’’,
 dit fonds moet bestaan uit verplichte afdrachten van bedrijven die op Nederlandse bodem naar 

delfstoffen boren, of anderszins winst behalen uit sterk gerelateerde activiteiten,
 deze verplichte afdrachten een hoogte moeten hebben die het goed functioneren van dit fonds 

waarborgen,
 het geld in dit fonds besteed moet worden aan de volledige compensatie van de schade die burgers 

ondervinden ten gevolge van de gaswinning in Nederland,
 naast het volledig compenseren van direct gelede schade, het geld in dit fonds ook geïnvesteerd dient te

worden in de getroffen regio’s (denk hierbij aan investeren in werkgelegenheid, het tegen gaan van 
krimp etc.), 

 wanneer er in het fonds te weinig geld is om mensen te compenseren de overheid het fonds moet 
bijvullen,

 de oprichting van zo’n fonds onder geen beding mag leiden tot het wederom verhogen van de 
gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag.

M 7.  Afschaffing klassenstrijd in de trein
Indieners: Youri Eijsink(JS Utrecht) & Rimmert Riedstra(JS Haarlem)
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,

Constaterende dat:
 het systeem van eerste en tweede klas in treinen een tweedeling is
 er vaak overvolle treinen zijn, terwijl de eerste klascoupés onder- of onbezet zijn. 

Overwegende dat:
 Wij als Jonge Socialisten tegen tweedeling zijn zowel in de samenleving als in de trein!
 De ruimte die opgaat aan de eerste klas loze ruimte is, die beter benut kan worden

Besluit dat:
 Het klassesysteem in treinen dient te worden afgeschaft, met als tussenstap vermindering en dit punt 

aanhangig te maken bij de PvdA via het lb

En gaat over tot de orde van de dag 
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Begroting 2017
Begroting Jonge Socialisten Begroting 2017 Begroting 2016
Inkomsten 
Overheidssubsidie  € 135.104,80 € 179.578

Bedrag (zetels)  € 91.938,00 € 132.390
Bedrag (leden)  € 43.166,80 € 47.188

Donateursactie  € 20.000,00 € 20.000
Contributie  € 19.000,00 € 19.500
Deelnemersbijdrage € 9.000 € 8.000

Nationaal  € 5.000,00 € 4.500
Internationaal  € 4.000,00 € 3.500

PvdA bijdrage 
huisvesting
onkostenvergoeding

Rentebaten
Incidentele inkomsten

projectsubsidie
congressubsidie  € 2.000,00 
bijdrage campagne

fondsen
overige inkomsten

Onttrekking aan reserves  € 14.000,00 € 23.822
Campagne  € 14.000,00 
Overige € 23.822

Activiteitenfonds
Websitefonds € 14.000
Algemene Reserve € 9.822

Totaal inkomsten  € 199.104,80 € 250.900

Uitgaven
Congres  € 22.000,00 € 33.500

voorjaar  € 14.000,00 € 20.000
najaar  € 8.000,00 € 13.500

Verenigingsactiviteiten 
Nieuwe Ledenweekenden  € 5.000,00 € 6.500
Activiteiten diverse  € 6.000,00 € 7.000

Politiek Café  € 3.000,00 € 3.000
Feest € 2.000
Anders  € 3.000,00 € 2.000

Opening en sluiting politiek seizoen  € 1.000,00 € 1.500

Ledenwerving/promotie 
Zomertour  € 3.000,00 € 5.000
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Permanente Campagne  € 4.000,00 € 6.000
Nieuwe Ledendagen  € 900,00 € 2.000

Bestuur  € 53.400,00 € 56.400
Bestuurskosten  € 15.000,00 € 18.000
Bestuursvergoeding  € 38.400,00 € 38.400

Presidium  € 400,00 € 400
Beroepscommissie  € 100,00 € 100
Scoutingscommissie  € 1.000,00 € 1.000

Communicatie & Website 
Website  € 1.000,00 € 22.000

onderhoud  € 1.000,00 € 2.000
investeringen  € -   € 20.000

Afdracht  € 15.000,00 € 15.000
Projectsubsidie  € 13.000,00 € 15.000

Internationale betrekkingen 
YES € 7.500 € 12.000

Contributie  € 1.500,00 € 1.500
Reiskosten  € 1.500,00 € 1.500
YES seminars  € 1.000,00 € 2.000
Zomerkamp  € 3.500,00 € 7.000

IUSY € 1.500 € 1.500
Contributie  € 1.500,00 € 1.500
Reiskosten € 0
Zomerkamp € 0

Internationaal  € 5.000,00 € 11.000
Brusselstage 
Andere reizen 

Verkiezingen  € 14.000,00 

Kantoor & administratie  € 4.000,00 € 15.000
Huisvesting € 15.000
Medewerker 

salarissen en sociale lasten 
reis-en verblijfkosten
overige (o.a. scholing)

Administratie 
Accountantskosten  € 4.000,00 € 4.000
Ledenadministratie 
Inningskosten 
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Scholing  € 3.300,00 € 7.000
Donateursactie  € 6.000,00 € 6.000
Lava  € 15.000,00 € 21.000

Onvoorzien  € 6.000,00 € 6.000
Totaal Uitgaven  € 188.100,00 € 250.900

Reserveringen 
Gemeenteraadsverkiezingen  € 3.000,00 € 3.000
Europese verkiezingen  € 1.000,00 € 1.000
Tweede Kamerverkiezingen  € 2.000,00 € 2.000
Provinciale Staten  € 1.000,00 € 1.000
Reservering voor nieuwe website  € 4.000,00 
Algemene Reserve  € 4,80 
Totaal Reserveringen  € 11.004,80 € 7.000

Totaal Uitgaven + Reserveringen  € 199.104,80 € 257.900
 
Saldo  € 0   € 0

Reserve 
Fonds tbv gemeenteraadsverkiezingen  € 9.000,00 € 6.000
Fonds tbv Europese verkiezingen  € 3.000,00 € 2.000
Fonds tbv Tweede Kamerverkiezingen  € 4.000,00 € 16.000
Fonds tbv Provinciale Staten  € 2.000,00 € 1.000
Fonds tbv nieuwe website  € 4.000,00 

Algemene reserve  € 143.030,80 € 143.026

Totaal reserve  € 165.030,80 € 168.026

Toelichting begroting
In 2017 vinden er  Tweede  Kamerverkiezingen plaats.  De inkomsten uit  subsidie  die  de JS ontvangt van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor een groot gedeelte afhankelijk van het aantal
zetels dat de Partij van de Arbeid heeft in de Tweede Kamer. Afgaande op de huidige peilingen is de verwachting
dat het zetelaantal van de PvdA zal dalen volgend jaar. Dit heeft gevolgen voor de subsidie die wij ontvangen.

De begroting  voor  2017 is  lager dan die  voor eerdere  jaren.  Het  precieze  bedrag  dat  de JS aan subsidie  zal
ontvangen is echter pas bekend na de verkiezingen op 15 maart 2017. Het landelijk bestuur stelt voor om de
begroting zoals hij  nu voor ligt goed te keuren en, mocht dit nodig zijn, op het voorjaarscongres van 2017 te
stemmen over  een wijzigingsvoorstel  op de  begroting.  Om inspraak  van  alle  leden in  het  opstellen van zo’n
wijzigingsvoorstel te waarborgen zal in het voorjaar een verenigingsconferentie georganiseerd worden waar leden
de te maken financiële keuzes kunnen bespreken.
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Inkomsten
De verwachte daling van het subsidiebedrag is opgenomen aan de inkomstenkant.
We gaan proberen om voor de organisatie van congressen een bijdrage van PvdA-afdelingen en –gewesten te
regelen. Hiervoor is er een post van € 2000,- congressubsidie toegevoegd op de begroting.

Uitgaven
Als gevolg van de verwachte daling van de inkomsten, zullen ook de uitgaven mee moeten dalen. 
Het begrote bedrag voor congressen is flink naar beneden bijgesteld. Mochten de inkomsten tegenvallen, dan
zullen onze congressen soberder van opzet moeten zijn. 

De afgelopen jaren is gebleken dat de Nieuwe Ledenweekenden minder kosten dan begroot. Daarom wordt het
begrote  bedrag  komend  jaar  naar  beneden  bijgesteld.  Ditzelfde  geldt  ook  voor  de  zomertour.  Op  de  post
Permanente Campagne zal bezuinigd worden door meer in te zetten op onlinecampagnes met behulp van sociale
media, in plaats van het aanschaffen van fysieke campagnematerialen.

Er zullen minder Nieuwe Ledendagen georganiseerd worden en deze zullen iets soberder van opzet zijn. Hierdoor
kan de post voor Nieuwe Ledendagen op de begroting omlaag.

De bestuurskosten gaan omlaag maar de daling is beperkt doordat een groot gedeelte van deze kosten bestaat uit
reiskosten, die niet zomaar omlaag kunnen.

De projectsubsidiepot wordt verlaagd omdat afgelopen jaren bleek dat deze nooit volledig werd opgemaakt.

Op  internationale  activiteiten,  zowel  die  georganiseerd  door  onze  Europese  koepelorganisatie  YES  als  door
onszelf, wordt flink bezuinigd. Dit betekent dat er helaas minder internationale activiteiten kunnen plaatsvinden.
Al lukt het de internationaal secretaris om steeds in samenwerking met zusterorganisaties reizen te organiseren
die ons geen geld kosten.

Afgelopen jaren is gebleken dat Scholing veel goedkoper kan dan begroot. Daarom staat er voor volgend jaar een
lager bedrag op de begroting.

De kosten voor de Lava worden verlaagd. Dit willen we bereiken door het minimaal aantal Lava’s dat uitgegeven
moet worden te verlagen van vier naar drie. Hiervoor is een HR wijzigingsvoorstel ingediend.

Reserve
De reserveringen zullen in 2017 in lijn zijn met eerdere jaren. Voor de Tweede Kamercampagne wordt € 14.000,-
onttrokken aan het fonds dat hiervoor is opgebouwd de afgelopen jaren.
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Overzicht namen

Landelijk Bestuur
Lieke Kuiper
Voorzitter
Mobiel: +31 6 24979372
E-mail: lkuiper@js.nl

Joost Westland
Vicevoorzitter/secretaris
Mobiel: +31 6 55537307
E-mail: jwestland@js.nl 

Twan Wilmes
Penningmeester& bestuurslid Afdelingen
Mobiel: +31 6 30815787
E-mail: twilmes@js.nl

Martijn Otten
Bestuurslid Politiek & Campagne
Mobiel: +31 6 16936517
E-mail: motten@js.nl

Simon Putman
Bestuurslid Politiek & Scholing
Mobiel: +31 6 22260041
E-mail: sputman@js.nl

Edou Hamstra
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 29590301
E-mail: ehamstra@js.nl 

Siman Abdi
Internationaal Secretaris
Mobiel: +31 6 38820571
E-mail: sabdi@js.nl

Presidium
Samir Ahraui
Friso Ages
Lester Von Meijenfeldt
Thijs Kievit
Stef Oostveen
Junus van der Wal
Joost Westland (secretaris LB) 

E-mail: presidium@js.nl

Vertrouwenspersonen
Edou Hamstra
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 29590301
E-mail: ehamstra@js.nl 

Twan Wilmes
Penningmeester& bestuurslid Afdelingen
Mobiel: +31 6 30815787
E-mail: twilmes@js.nl

Stef Oostveen
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 20899282

Junus van der Wal
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 41889849

Simone Kobes
Vertrouwenspersoon bij het najaarscongres
Mobiel: +31 6 20689169
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Strijdliederen

Internationale
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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