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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Dit is de Tweede Congreskrant voor het Najaarscongres in Leeuwarden. De afdeling Fryslân, het presidium en het 
landelijk bestuur (LB) zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest met de voorbereidingen. In deze 
Congreskrant lees je alles over de congresopzet en vind je de verschillende locaties in Leeuwarden, het 
congresprogramma, de beslispunten, voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), moties, de 
ingediende amendementen inclusief preadviezen, de jaarrekening over 2016, de begroting voor 2018 en andere 
relevante informatie voor het Congres. 
 
De deadline voor het indienen van gewone congresvoorstellen en amendementen is al verstreken. Het presidium 
heeft een aantal voorstellen ontvangen die zijn opgenomen in deze Tweede Congreskrant. 
 
Tot slot kun je je natuurlijk aanmelden voor dit Congres. Je kunt dit doen door het webformulier  in te vullen. Het 
Congres kost €20,- 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 11:00 uur.  
 
Graag zie ik je op het Congres! 
 
Met rode groet, 
 
Simon Putman 
 
Vicevoorzitter/Secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
  



4 

 

 

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 
In verband met ons jubileum kent het komend congres geen thema. We zullen dan ook niet in themagroepjes 
uiteengaan om moties te schrijven. Wel gaan we in de discussie over van tevoren ingediende moties en worden 
deze in stemming gebracht.  
 
Voorstellen op het Congres 
Tot 30 september (23:59 uur) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar de 
vicevoorzitter. De volgende voorstellen komen op het Congres aan de orde: 
 

• Beslispunten. 
• Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR). 
• Moties: ingediende voorstellen die de vereniging oproepen tot het innemen van een bepaald standpunt of 

oproepen tot een actie van het landelijk bestuur. 
• Begroting 2018. 
• Amendement: op bovengenoemde voorstellen konden amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden 

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

worden tussen verschillende versies van hetzelfde voorstel. 
• 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 zelf 

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

van moties. Het presidium besluit of een actuele motie echt actueel is of juist niet. De deadline voor het 

indienen van actuele moties wordt op het Congres zelf bekendgemaakt. 

In aanloop naar het Congres  
Het LB heeft de datum van het Congres minimaal acht weken voor het Congres bekendgemaakt 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 op 6 oktober verscheen, zijn deze ingediende 
voorstellen gepubliceerd. Vanaf dat moment bestond voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het 
Congres amendementen op de ingediende voorstellen in te dienen. Dit kon tot 28 oktober (23:59 uur). Na 
ontvangst van de amendementen zijn deze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van 
een preadvies. Daarvoor hadden de indieners tot 3 november (23:59 uur) de tijd. 
 
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 wilt veranderen in de 
agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt ‘Vaststellen Congresagenda’. 
 
Het schrijven van een amendement 
De ingediende voorstellen in de Eerste Congreskrant konden voorafgaand aan het Congres worden geamendeerd. 
Als er een amendement wordt ingediend op een voorstel mag de indiener van dat voorstel reageren door middel 
van een preadvies. De preadviezen zijn opgenomen in deze 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.  
 
Spreekregels 
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 dat met een microfoon de zaal inloopt. Ook krijgen het LB en de indiener 
van het voorstel het woord. 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 
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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. 
 
Oproepen 
Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie. De stemcommissie is 
verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. 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. 
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Locaties 

Congreslocatie     Feestlocatie 

    
 
Schaaf City Theater     Café de Kantelaar 
Breedstraat 48      Oude Doelesteeg 10 
8911 GJ Leeuwarden     8911 CA Leeuwarden 

Slaaplocaties       

  
  
Hotel Café ‘t Anker     Alibi Hostel Leeuwarden 
Eewal 73      Blokhuisplein 40 
8911 GS Leeuwarden     8911 LJ Leeuwarden 
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Programma 
Zaterdag 11 november 

Tijd Activiteit Locatie 

10:30-11:00 uur Inloop en inschrijven Schaaf City Theater 

11:00-11:30 uur Plenaire gastspreker 1: Ferd Crone 

11:30-12:45 uur Opening Congres: 
• Opening  

• Voorstellen vertrouwenspersonen  

• Vaststellen agenda 

• Instellen stemcommissie 

• Jaarrekening 2016 

• Begroting 2018  

• Beslispunten 

• HR-wijzigingen 

 
Workshopronde 1: 

• Nieuweledenprogramma 

• Sociale media 

• Grafische vormgeving 

12:45-13:00 uur In gesprek met Toon Geenen 

13:00-13:30 uur Lunch 

13:30-15:00 uur Plenaire gastspreker 2: Anne Fleur Dekker 

15:00-17:30 uur Campagne voeren met Lutz Jacobi en Sander 
Douma 

Leeuwarden (stad) 

17:30-19:00 uur Avondeten Schaaf City Theater 

19:00-20:30 uur Inchecken bij het hotel Hotel Café ’t Anker 
& Alibi Hostel 

21:00 uur Feest Café de Kantelaar 

 
Zondag 12 november 

Tijd Activiteit Locatie 

10:30-11:00 uur Ontbijt Schaaf City Theater 

11:00-11:30 uur Hervatting Congres: 
• Moties 

11:30-12:30 uur Plenaire gastspreker 3: Sharon Dijksma 

12:30-13:00 uur Bestuursverantwoording 

13:00-13:30 uur Lunch 

13:30-14:30 uur Plenaire gastspreker 4: Max van den Berg 

14:30-16:00 uur Workshopronde 2: 
• Stadswandeling door Leeuwarden 

• Campagne voeren / acties opzetten 

• Schrijven als Karl Marx 

16:00-17:00 uur Einde jubileumcongres en start borrel 
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Beslispunten 

B 1. Bestuursvergoeding voorzitter 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

• De subsidie die de Jonge Socialisten in de PvdA (JS) ontvangt van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de komende jaren lager zal uitvallen als gevolg van de verkiezingsuitslag;  

• Bij het vorige Congres de bestuursvergoeding van de andere bestuursleden terug is geschroefd naar 400 
euro; 

 
Overwegende dat: 

• Bij minder inkomsten de huidige bestuursvergoeding van de voorzitter ook omlaag kan; 

• Als de voorzitterstermijn ook een jaar wordt, het redelijk is om de vergoeding ook terug te schroeven; 
 
Besluit dat: 

• Per 1 juli de bestuursvergoeding van de voorzitter wordt verlaagd van 700 euro naar 500 euro per 
maand, een verlaging van 200 euro. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B 2. Seks op het Congres 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

• Er op JS-congressen veel gesekst wordt;  

• Seks op een Congres soms onverwacht kan zijn, waardoor de partners niet altijd voorbereid zijn; 
• Seksueel geweld te voorkomen is als alle partners elkaars grenzen kennen en respecteren; 

• Het onmogelijk is voor iedereen om op hetzelfde niveau voorgelicht te zijn over consensuele seks; 
 
Overwegende dat: 

• De JS algemene kennis over veilige en consensuele seks hoort uit te dragen middels haar eigen leden; 
• Onze koepelorganisaties YES en IUSY op hun zomerkampen kort voorlichtingen geven over 

consensuele en veilige seks en deelnemers voorbehoedsmiddelen meegeven; 
 
Besluit dat: 

• Aan het begin van het Congres een korte voorlichting moet worden gegeven aan de leden over 
consensuele seks en het respecteren van elkaars grenzen; 

• Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij binnenkomst een condoom moet ontvangen van de JS. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

AM 2.1 Seks op het Congres 

Indiener: JS Overijssel 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 
Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij binnenkomst een condoom moet ontvangen van de JS. 
Voorgestelde tekst: 
Ieder lid dat zich aanmeldt voor het Congres bij de organisatie een condoom kan ontvangen. 
Toelichting: Wanneer nieuwe leden op hun eerste Congres meteen een condoom in de handen gedrukt krijgen, 
zullen ze een verkeerd beeld krijgen van wat een Congres is. Vooral voor jongere leden kan dit schrikken zijn en 
maakt het Congres daarmee minder verwelkomend. 
Preadvies: overnemen 
Toelichting: Nuttige herformulering van de oorspronkelijke tekst. 
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AM 2.2 Seks op het Congres 

Indiener: JS Overijssel 
Te schrappen tekst 
Huidige tekst: 
Aan het begin van het Congres een korte voorlichting moet worden gegeven aan de leden over consensuele seks 
en het respecteren van elkaars grenzen. 
Toelichting: Wanneer nieuwe leden op hun eerste Congres meteen een praatje over seks krijgen, zullen ze een 
verkeerd beeld krijgen van wat een Congres is. Vooral voor jongere leden kan dit schrikken zijn en maakt het 
Congres daarmee minder verwelkomend. 
Preadvies: afwijzen 
Toelichting: Een kort praatje waarin gevraagd wordt elkaars grenzen en verlangens te respecteren is geenszins 
meer schrikken voor jonge leden, dan het gevoel hebben iets te moeten doen op een congres waar ze geen zin in 
hebben. Bovendien horen wij als linkse jongerenorganisatie juist uit te dragen dat alles aan seks oké is zolang het 
met toestemming is. Dit amendement verslaat het hoofdpunt van de motie en maakt het compleet nutteloos. 
Daarom adviseren wij om het amendement af te wijzen. 
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Huishoudelijk Reglement 

HR 1. Het organiseren van activiteiten 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 1.1 lid 1 
Huidige tekst: 
Het organiseren van activiteiten op internationaal, landelijk en lokaal niveau, onder andere debatten, 
werkbezoeken en trainingen; 
Voorgestelde tekst: 
Het organiseren van activiteiten op internationaal, landelijk en lokaal niveau.  
Toelichting 
Het eerste deel van de tekst dekt de lading. 

HR 2. Voorjaars- en Najaarscongres 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.1 lid 2 
Huidige tekst: 
Het landelijk bestuur stuurt een Aankondiging ten minste acht weken voor het Congres, of zoveel eerder als de 
datum bekend is. 
Voorgestelde tekst: 
Het landelijk bestuur stuurt een Aankondiging ten minste acht weken voor het Congres. 
Toelichting 
Het eerste deel van de tekst dekt de lading. 

HR 3. Buitengewoon Congres 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.3 lid 2 
Huidige tekst: 
Een verzoek tot het bijeenroepen van een Buitengewoon Congres wordt gericht aan het landelijk bestuur en het 
presidium en vermeldt de te bespreken onderwerpen. Indien het landelijk bestuur geen gehoor geeft aan het 
verzoek, verstuurt het presidium de Aankondiging. Medewerkers werken hieraan mee. 
Voorgestelde tekst: 
Een verzoek tot het bijeenroepen van een Buitengewoon Congres wordt gericht aan het landelijk bestuur en het 
presidium en vermeldt de te bespreken onderwerpen. Indien het landelijk bestuur geen gehoor geeft aan het 
verzoek, verstuurt het presidium de Aankondiging. 
Toelichting 
De JS heeft (op dit moment) geen medewerkers. 

HR 4. Indienen congresvoorstellen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
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. Het 
ledenweekend valt minstens een week voor de deadline van gewone voorstellen. 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. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van 
het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet. 
Toelichting 
In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om het ledenweekend minstens een week voor de deadline van 
gewone voorstellen te houden. 
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HR 5. Financiële voorstellen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.4 lid 4 
Huidige tekst: 
Financiële voorstellen zijn de begroting en de jaarrekening. Financiële voorstellen worden ingediend door het 
landelijk bestuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant, tenzij er sprake is van overmacht. Alle 
leden kunnen amendementen indienen op de begroting. Deze amendementen moeten wel voorzien zijn van een 
dekkingsvoorstel om behandeld te worden. Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken, 
kunnen slechts worden ingediend door leden uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op 
het Congres een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele 
kosten zijn onder andere de kosten die verband houden met de medewerker en huisvesting. De jaarrekening kan 
niet worden geamendeerd.  
Voorgestelde tekst: 
Financiële voorstellen zijn de begroting en de jaarrekening. Financiële voorstellen worden ingediend door het 
landelijk bestuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant, tenzij er sprake is van overmacht. Alle 
leden kunnen amendementen indienen op de begroting. Deze amendementen moeten wel voorzien zijn van een 
dekkingsvoorstel om behandeld te worden. Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken, 
kunnen slechts worden ingediend door leden uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op 
het Congres een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele 
kosten zijn onder andere de kosten die verband houden met huisvesting. De jaarrekening kan niet worden 
geamendeerd. 
Toelichting 
De JS heeft (op dit moment) geen medewerker. 

HR 6. Toepassingen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4.1 lid 3 
Huidige tekst: 
Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op een afdeling en een onderafdeling, tenzij een afwijkende 
stemprocedure is opgenomen in een voor de leden openbaar en toegankelijk afdelingsreglement. 
Voorgestelde tekst: 
Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op een afdeling en een onderafdeling. 
Toelichting 
Het eerste deel van de tekst volstaat, aangezien het landelijke Huishoudelijk Reglement voorrang geniet op 
eventuele afdelingsreglementen. 

HR 7. Uitreiken stemkaarten 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 4.2 lid 6 
Huidige tekst: 
Tijdens een Congres wordt aan de stemgerechtigde leden een stemkaart uitgereikt als bewijs van 
stemgerechtigheid. 
Toelichting 
Overbodig lid dat niet in het HR opgenomen hoeft te worden. 

HR 8. Stemming over personen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4.9 
Huidige tekst: 
Indien bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 na drie stemrondes geen van de kandidaten de 
volstrekte meerderheid heeft behaald, roept het landelijk bestuur overeenkomstig artikel 3:2 een Extra Congres 
bijeen, te houden zes weken na het Congres waarop de verkiezing oorspronkelijk geagendeerd was. 
Voorgestelde tekst: 
Indien bij de verkiezingen als bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 na drie stemrondes geen van de kandidaten de 
volstrekte meerderheid heeft behaald, roept het landelijk bestuur overeenkomstig artikel 3:2 een Extra Congres 
bijeen. 
Toelichting 
Het eerste deel van de tekst volstaat. 
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HR 9. Procedure digitale ledenverkiezing 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4.17 lid 3 
Huidige tekst: 
Er wordt geen verkiezing volgens lid 1 gehouden als er voor de functie slechts één kandidaat is, dan besluit het 
Congres. 
Voorgestelde tekst: 
Er wordt geen verkiezing volgens lid 1 gehouden als er voor de functie slechts één kandidaat is, dan besluit het 
Congres, tenzij het presidium anders besluit. 
Toelichting 
De gewijzigde tekst geeft het presidium de mogelijkheid om af te wijken van de procedure indien dit door hen als 
wenselijk wordt geacht. 

HR 10. Samenstellen Congreskranten 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 5.1 lid 4 
Huidige tekst: 
De secretaris stelt de Congreskranten samen; als lid van het presidium. 
Voorgestelde tekst: 
De secretaris stelt als lid van het presidium de Congreskranten samen en het presidium stelt deze vast. 
Toelichting 
De voorgestelde tekst geeft een beter beeld weer van de dagelijkse praktijk van het samen- en vaststellen van 
Congreskranten. 

HR 11. Voorzitterstermijn 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 7.2 lid 3 
Huidige tekst: 
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter, die voor twee jaar 
wordt gekozen. 
Voorgestelde tekst: 
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen. 
Toelichting 
Op het congres twee voorzitters geleden is een HR-wijziging doorgevoerd, waarbij de voorzitterstermijn verlengd 
is naar twee jaar. De gedachte achter deze wijziging was dat deze 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 pas slecht in een vereniging als die van ons, waarbij 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 een herbezinnings- en 
evaluatiemoment zal fungeren, evenals een moment waarop de voorzitter het Congres ervan moet overtuigen 
nog een jaar te mogen blijven. Daarnaast kan een verplichte termijn van twee jaar talentvolle leden eventueel 
afschrikken zichzelf verkiesbaar te stellen. Daarom stellen wij voor de voorzitterstermijn terug te brengen naar 
één jaar.  
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HR 12. Scoutingcommissie 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 7.5 lid 10 
Huidige tekst: 
Het landelijk bestuur benoemt een scoutingcommissie, belast met het scouten en begeleiden van leden voor 
functies buiten de vereniging. De secretaris van de scoutingcommissie is het bestuurslid belast met scouting. Een 
meerderheid van de scoutingcommissie bestaat uit personen die geen lid zijn van het landelijk bestuur.  
Toelichting 
Het landelijk bestuur stelt, overeenkomstig de begroting voor 2018, voor om de scoutingcommissie op te heffen 
en daarmee dit lid te schrappen uit het HR.   

HR 13. Oprichtingssubsidie 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 9.1 lid 3 
Huidige tekst: 
Een afdeling in oprichting heeft recht op honderdvijftig euro subsidie.  
Toelichting 
In de praktijk worden er geen afdelingen opgericht die niet eerst actief waren als onderafdeling. Hier is het 
beleid van het landelijk bestuur ook op gericht. Deze opstartsubsidie was bedoeld om afdelingen de mogelijkheid 
te geven om vanuit niks op te starten. In de praktijk is dit lid dus overbodig. De mogelijkheid om projectsubsidie 
aan te vragen is natuurlijk wel beschikbaar. 

HR 14. Declarabele kosten 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 11.2 lid 1 
Huidige tekst: 
d. andere kosten worden niet vergoed.  
Toelichting 
De rest van het lid dekt de lading van de te declareren kosten. 

HR 15. Afdelingsafdracht 1 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 11.7 lid 1 
Huidige tekst: 
Een afdeling ontvangt per jaar vijftien euro per lid voor de eerste 100 leden. Voor ieder nieuw geworven lid vanaf 
honderd leden ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig vijf euro. 
Voorgestelde tekst: 
Een afdeling ontvangt per jaar vier euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder nieuw geworven lid 
ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro. 
Toelichting 
Als gevolg van de verkiezingsuitslag ontvangt de JS minder subsidie. Het landelijk bestuur is van mening dat het 
redelijk is als ook afdelingen hier iets van merken. Daarom zouden wij graag de afdracht verlagen. De 
projectsubsidiepot zouden we wel even groot willen houden, zodat de bezuiniging die afdelingen te verwerken 
krijgen relatief lager is dan de bezuiniging die we over de hele vereniging verspreid moeten doorvoeren.  

 

  



14 

 

 

HR 16. Afdelingsafdracht 2 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 11.7 lid 3 
Huidige tekst: 
De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn ontvangen: de begroting, het laatste bankafschrift van het jaar en de 
jaarrekening 
Voorgestelde tekst: 
De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn ontvangen: de begroting en de jaarrekening.  
Toelichting 
We bankieren al een aantal jaar bij de Rabobank. Sinds we daar klant zijn, ontvangen afdelingspenningmeesters 
geen bankafschriften meer. Deze hoeven dan ook niet meer meegestuurd te worden met de aanvraag van de 
afdelingsafdracht. 

HR 17. LAVA 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 12.7 lid 1 
Huidige tekst: 
Het ledenblad verschijnt minimaal drie keer per jaar. 
Voorgestelde tekst: 
Het ledenblad verschijnt minimaal één keer per jaar.  
Toelichting 
Als gevolg van de verkiezingsuitslag ontvangt de JS minder subsidie. Het landelijk bestuur stelt voor om een 
gedeelte van de benodigde bezuiniging in te vullen door minder vaak het ledenblad LAVA te versturen. Omdat 
we wel waarde hechten aan het fysieke contactmoment met de JS dat de LAVA biedt voor inactieve leden willen 
we de LAVA wel graag behouden. Daarom stellen we voor ieder jaar één LAVA op papier te versturen. Het staat 
de hoofdredacteur vrij om hiernaast één of meerdere uitgaves digitaal te verspreiden. 

HR 18. Slotbepalingen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Toevoegen nieuw lid 
Artikel 12.9 
Mocht dit reglement geen uitsluitsel bieden, dan besluit het presidium in samenspraak met het landelijk bestuur. 
Toelichting 
Dit nieuwe lid ziet er op toe dat het presidium, ook als het reglement geen uitsluitsel biedt, indien nodig passend 
kan handelen. 
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HR 19. Technische wijzigingen 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Wijzigen bestaande tekst 
1. In artikel 1:1 wordt het woord ‘Lid 1’ geschrapt. 
2. In artikel 1:1, eerste lid, wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA. 
3. In artikel 3.5, achtste lid, wordt ‘standpunten database’ twee maal vervangen door: standpuntendatabase. 
4. In artikel 3:5, achtste lid, wordt ‘voorvloeiende’ vervangen door: voortvloeiende. 
5. In artikel 3:5, achtste lid, wordt  ‘congres’ vervangen door: Congres. 
6. In artikel 3:6, derde lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt. 
7. Artikel 3:6 Actuele Moties wordt veranderd in Artikel 3:7 Actuele Moties. 
8. In artikel 4:2, vierde lid, wordt ‘grootste’ vervangen door: meeste. 
9. In artikel 4:2, vierde lid, wordt ‘waren’ vervangen door: zijn. 
10. Boven artikel 4:3 wordt het kopje ‘stemming over personen’ geschrapt. 
11. Aan het slot van artikel 4:3, eerste lid, wordt een punt ingevoegd. 
12. In artikel 4:6, tweede lid, wordt ‘terug trekken’ vervangen door: terugtrekken. 
13. In artikel 4:7 wordt in de laatste zin ‘indien’ vervangen door: als. 
14. In artikel 4:8 wordt vóór de eerste zin lid 1 ingevoegd. 
15. In artikel 4:8 wordt vóór de derde zin lid 2 ingevoegd. 
16. In artikel 4:8 wordt vóór de vierde zin lid 3 ingevoegd. 
17. In artikel 4:8 wordt vóór de vijfde zin lid 4 ingevoegd. 
18. In artikel 4:8 wordt halverwege de vijfde zin ‘indien’ vervangen door: als. 
19. In artikel 4:15, derde lid, wordt ‘besluiten’ ingevoegd tussen ‘kan’ en ‘een’. 
20. In artikel 4:15, derde lid, wordt ‘toelaten’ vervangen door: toe te laten. 
21. In artikel 4:15, derde lid, wordt een komma ingevoegd tussen ‘handhaaft’ en ‘wordt’. 
22. Artikel 4:15 Ordevoorstellen wordt veranderd in Artikel 3:6 Ordevoorstellen. 
23. In artikel 4:16 wordt lid 2 vervangen door lid 4, lid 3 door lid 2 en lid 4 door lid 3. 
24. In artikel 4:16, tweede lid, wordt ‘lid 4’ vervangen door: lid 2. 
25. Artikel 4:17 Procedure digitale ledenstemming wordt veranderd in Artikel 4:17 Procedure digitale 
ledenverkiezing 
26. In artikel 4:17, vijfde lid, wordt ‘artikel 4:7’ vervangen door: artikel 4:8. 
27. In artikel 4:17, zevende lid, wordt ‘ledenverkiezing’ vervangen door: ledenstemming. 
28. In artikel 4:17, zevende lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt. 
29. In artikel 5:1, eerste lid, wordt ‘zeven leden,’ geschrapt. 
30. In artikel 5:2, vierde lid, wordt in de laatste zin ‘zijn’ vervangen door: zijn of haar. 
31. In artikel 5:2, zesde lid, wordt ‘anderen dan leden’ vervangen door: niet-leden. 
32. In artikel 6:1, eerste lid, wordt ‘in’ vervangen door: binnen. 
33. In artikel 6:2, eerste lid, wordt ‘toepassingen’ vervangen door: toepassing. 
34. In artikel 6:2, tweede lid, wordt ‘eerste congreskrant’ vervangen door: Eerste Congreskrant. 
35. In artikel 6:2, tweede lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór. 
36. In artikel 6:2, derde lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór. 
37. In artikel 6:2, vierde lid, wordt ‘voor’ vervangen door: vóór. 
38. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt ‘schriftelijk’ ingevoegd tussen ‘zich’ en ‘kandidaat’. 
39. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt ‘door middel van een e-mail gericht aan’ vervangen door: bij. 
40. In artikel 7:1, tweede lid, wordt ‘ledenstemming’ vervangen door: ledenverkiezing. 
41. In artikel 7:2, vierde lid, wordt ‘aan’ vervangen door: aan-. 
42. In artikel 7:2, vijfde lid, wordt ‘andere’ ingevoegd tussen ‘een’ en ‘door’. 
43. In artikel 7:3, vierde lid, wordt ‘in het Congres’ vervangen door: op het Congres. 
44. In artikel 7:4, vijfde lid, wordt ‘ledenstemming’ vervangen door: ledenverkiezing. 
45. In artikel 7:5, tweede lid, wordt ‘PvdA Kamerfracties ‘vervangen door: PvdA-Kamerfracties. 
46. In artikel 7:5, derde lid, wordt ‘personeel’ geschrapt. 
47. In artikel 7:5, derde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur. 
48. In artikel 7:5, vierde lid, wordt ‘desgevraagd’ geschrapt. 
49. In artikel 7:5, vijfde lid, wordt ‘congres’ vervangen door: Congres. 
50. In artikel 7:5, zesde lid, wordt ‘vast legt’ vervangen door: vastlegt. 
51. In artikel 7:5, zevende lid, wordt ‘voorjaarscongres’ vervangen door: Voorjaarscongres. 
52. In artikel 7:5, zevende lid, wordt ‘verslag’ vervangen door: jaarverslag. 
53. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 5’ vervangen door: Lid 6. 
54. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 6’ vervangen door: Lid 7. 
55. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 7’ vervangen door: Lid 8. 
56. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 8’ vervangen door: Lid 9. 
57. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 9’ vervangen door: Lid 10. 
58. In artikel 7:5 wordt het woord ‘Lid 10’ vervangen door: Lid 11. 
59. In artikel 7:6, derde lid, wordt ‘bekend gemaakt’ vervangen door: bekendgemaakt. 
60. In artikel 8:1, eerste lid, wordt ‘hem’ vervangen door: hem of haar. 
61. In artikel 9:1, eerste lid, wordt ‘schriftelijk’ ingevoegd tussen ‘hiertoe’ en ‘een’. 
62. In artikel 9:1, vierde lid, wordt in de tekst zelf ‘lid 4’ geschrapt. 



16 

 

 

63. In artikel 9:1, vierde lid, wordt een komma ingevoegd tussen ‘bestaat’ en ‘heroverweegt’. 
64. In artikel 9:1 wordt het woord ‘Lid 4’ vervangen door: Lid 3. 
65. In artikel 9:2, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur. 
66. In artikel 9:2, vijfde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur. 
67. In artikel 9:3, vijfde lid, wordt vóór de tweede zin lid 6 ingevoegd. 
68. In artikel 9:3, zesde lid, wordt ‘lid 6’ vervangen door: lid 7. 
69. In artikel 9:3, zevende lid, wordt ‘lid 7’ vervangen door: lid 8. 
70. In artikel 9:3, zesde lid, wordt ‘hebben’ ingevoegd tussen ‘en’ en ‘daar’. 
71. In artikel 9:4 wordt aan het einde van de titel de punt (.) geschrapt. 
72. In artikel 9:4, eerste lid, wordt ‘in’ vervangen door: binnen. 
73. In artikel 9:4, vijfde lid, wordt de spatie aan het begin van de zin geschrapt. 
74. In artikel 9:6 wordt aan het einde van de titel de punt (.) geschrapt. 
75. In artikel 9.6, tweede lid, wordt ‘communicatiekanalen1’ vervangen door: communicatiekanalen. 
76. In artikel 11.2, derde lid, wordt ‘NS kortingskaart;  vervangen door: NS-kortingskaart. 
77. In artikel 11.3, vierde lid, wordt ‘Lid’ vervangen door: lid. 
78. In artikel 11.3, vijfde lid, wordt ‘Lid’ vervangen door: lid. 
79. In artikel 11.3, zevende lid, wordt ‘CO2 uitstoot’ vervangen door: CO2-uitstoot. 
80. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje a, ‘te zijn’ ingevoegd tussen ‘voren’ en ‘ingediend’ 
81. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje b, ‘worden’ vervangen door: te zijn. 
82. In artikel 11.4, tweede lid, wordt onder kopje c, ‘te worden’ vervangen door ‘tevoren te zijn’. 
83. In artikel 11.6, tweede lid, wordt ‘indien’ vervangen door: als. 
84. In artikel 11.8, tweede lid, wordt aan het einde van de zin een punt (.) ingevoegd. 
85. In artikel 11.9, titel, wordt ‘Financiële Jaarstukken’ vervangen door: Financiële jaarstukken. 
86. In artikel 11.9, eerste lid, wordt ‘voorjaarscongres’ vervangen door: Voorjaarscongres. 
87. In artikel 11.9, derde lid, wordt ‘najaarscongres’ vervangen door: Najaarscongres. 
88. In artikel 12:2 wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA. 
89. In artikel 12:5 wordt ‘redactionele’ vervangen door: redactioneel. 
90. In artikel 12:7 wordt ‘Lava’ vervangen door: LAVA. 
91. In artikel 12:8, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur. 
92. In artikel 12:9, eerste lid, wordt ‘12’ vervangen door: 11. 
93. In artikel 12:9, eerste lid, wordt ‘twee derde’ vervangen door: tweederde. 
94. Hoofdstuk 12 Overig wordt veranderd in Hoofdstuk 12 LAVA  en Hoofdstuk 13 Overig. 
95. Artikel 12:1 Personeel wordt veranderd in Artikel 13:1 Personeel. 
96. Artikel 12:2 Lava wordt veranderd in Artikel 12:1 LAVA. 
97. Artikel 12:3 Doelstelling wordt veranderd in Artikel 12:2 Doelstelling. 
98. Artikel 12:4 Redactiesamenstelling wordt veranderd in Artikel 12:3 Redactiesamenstelling. 
99. Artikel 12:5 Taak redactie wordt veranderd in Artikel 12:4 Taak redactie. 
100. Artikel 12:6 Werkwijze redactie wordt veranderd in Artikel 12:5 Werkwijze redactie. 
101. Artikel 12:7 Verschijningsvorm wordt veranderd in Artikel 12:6 Verschijningsvorm. 
102. Artikel 12:8 Adviesbevoegdheid – Lid 1 wordt veranderd in Artikel 7:5 Werkwijze – Lid 5 
103. Artikel 12:9 Slotbepalingen wordt veranderd in Artikel 13:2 Slotbepalingen. 
Toelichting 

Het bovenstaande betreft technische wijzigingen en verbeteringen van omissies en hebben derhalve geen 
inhoudelijke gevolgen. 
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Moties 

M 1.  Afschaffen schuldenstelsel 

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

• Het zorgen voor gelijke kansen in het onderwijs één van de belangrijkste taken van de 
sociaaldemocratie is; 

 
Overwegende dat: 

• Het leenstelsel er op papier prima uitziet, maar het er in de praktijk voor zorgt dat jongeren 
(voornamelijk uit armere gezinnen) niet meer durven te studeren omdat ze bang zijn voor de 
schuldenlast; 

• Het leenstelsel ervoor zorgt dat jongeren sneller ook andere leningen aannemen en zich zo in de 
schulden werken; 

• Het geld dat met het afschaffen van het studiefinancieringsstelsel is bespaard niet eens is gebruikt om 
het onderwijs dan ten minste op een andere manier te verbeteren; 

• Onderwijs en de kans om jezelf te ontwikkelen een recht is voor iedereen; 
 
Besluit dat: 

• De afdelingen en het LB van de JS zich actief in gaan zetten voor de herinvoering van het 
studiefinancieringsstelsel; 

• Het LB van de JS een motie met dezelfde strekking indient op het eerstvolgende partijcongres van de 
PvdA. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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AM 1.1 Afschaffen schuldenstelsel 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 
Overwegende dat: 

• Het leenstelsel er op papier prima uitziet, maar het er in de praktijk voor zorgt dat jongeren 
(voornamelijk uit armere gezinnen) niet meer durven te studeren omdat ze bang zijn voor de 
schuldenlast; 

• Het leenstelsel ervoor zorgt dat jongeren sneller ook andere leningen aannemen en zich zo in de 
schulden werken; 

• Het geld dat met het afschaffen van het studiefinancieringsstelsel is bespaard niet eens is gebruikt om 
het onderwijs dan ten minste op een andere manier te verbeteren; 

• Onderwijs en de kans om jezelf te ontwikkelen een recht is voor iedereen; 
 
Besluit dat: 

• De afdelingen en het LB van de JS zich actief in gaan zetten voor de herinvoering van het 
studiefinancieringsstelsel; 

• Het LB van de JS een motie met dezelfde strekking indient op het eerstvolgende partijcongres van de 
PvdA. 

Voorgestelde tekst: 
Overwegende dat: 

• Onderwijs en de kans om jezelf te ontwikkelen een recht is voor iedereen; 
• Je met een universitair diploma 1,5 tot 2 keer zoveel verdienen gaat als met een mbo-diploma; 
• Het sociaal leenstelsel de ongelijkheid dat de bakker de studie van de zoon van de advocaat betaalt, 

wegneemt;  
• De aanvullende beurs is verhoogd; 
• Het aantal mbo'ers dat een financieel motief geeft om wel of niet door te studeren gelijk is gebleven: 

ongeveer een derde; 
• Het een sóciaal leenstelsel is, waardoor mbo-studenten nu ook een studentenreisproduct krijgen; 
• De toegankelijkheid van het onderwijs voor mensen met een functiebeperking en 

eerstegeneratiestudenten wel is afgenomen sinds het sociaal leenstelsel;  

Besluit dat: 

• De afdelingen en het LB van de JS zich actief in gaan zetten voor de toegankelijkheid van het onderwijs 
en het sociaal leenstelsel in het bijzonder; 

• De Jonge Socialisten zich ervoor sterk maken dat de toegankelijkheid van het onderwijs voor mensen 
met een functiebeperking en eerstegeneratiestudenten wordt verhoogd; 

Toelichting: De punten uit de overwegingen zijn (deels) bewezen onwaar. Het geld van het 
studiefinancieringsstelsel is wel degelijk gestoken in het onderwijs. Er zijn bij het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen geen aanwijzingen dat jongeren hierdoor sneller in de schulden komen. De groepen 
die moeite ondervinden door het leenstelsel zijn de eerstegeneratiestudenten en de jongeren met een 
functiebeperking. In plaats van te strijden voor studenten die het allemaal goed voor zichzelf willen regelen, 
strijden wij liever voor jongeren die daadwerkelijk extra drempels ervaren door het sociaal leenstelsel. (Bron: 
Aanbiedingsbrief tweede monitorrapportage studievoorschot 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/01/aanbiedingsbrief-tweede-
monitorrapportage-studievoorschot ). Wij denken dat dit socialer is, wij zijn er namelijk niet voor de snelle 
jongens en meisjes met de grote bek, maar juist voor hen die minder goed vertegenwoordigd zijn. Wij willen ons 
inzetten om ervoor te zorgen dat de jongeren die met al hun energie door hun aandoening met moeite een 
opleiding afronden wel die kans krijgen net als de jongeren die als eerste van hun familie gaan studeren. Daar 
trekken wij graag voor ten strijde! 
Preadvies: afwijzen 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/01/aanbiedingsbrief-tweede-monitorrapportage-studievoorschot
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/01/aanbiedingsbrief-tweede-monitorrapportage-studievoorschot


19 

 

 

M 2.  Huurgat 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

• De kloof tussen sociale huur en de huur in de vrije sector steeds groter wordt; 
• De wachtlijsten voor de sociale huur steeds langer worden; 
• Sociale huurwoningen te weinig worden gebouwd; 
• Zeer hoge huren in de vrije sector het meest winstgevend zijn en bouwbedrijven zich daar vooral op 

focussen; 
 
Overwegende dat: 

• Een grotere sociale huurvoorraad de wachtlijsten zal doen krimpen; 
• Een hogere sociale huurgrens zal leiden tot meer woningen in het middensegment; 
• Een hogere sociale huurgrens leidt tot een betere doorstroming in de huurmarkt; 
• Hierdoor het gat tussen de sociale huur en de vrije markt zal krimpen;  

 
Besluit dat: 

• De sociale huurgrens dient te worden verhoogd naar €1000,-; 
• Er een flinke slag dient te worden gemaakt in de bouw van sociale huur om de nieuwe borg te 

garanderen; 
• Elke JS-afdeling komend jaar een actie opzet rond sociale huur, die anders een liedje moet zingen op 

het Congres. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 3.  Gemeentelijk woningmarktbeleid 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

• De vrije sector zich vooral focust op de bouw van woningen onbetaalbaar voor Jan Modaal; 
• Er nog steeds een lange wachtlijst is in de sociale huurmarkt; 
• Er veel woonobjecten worden aangeschaft als investering die de prijs opdrijven voor het gros van de 

huizenkopers; 
 
Overwegende dat: 

• Dat een woning een plek is voor geborgenheid, zekerheid en zelfontplooiing en dat iedere Nederlander 
dat recht bezit; 

• Dat het lot van starters op de woningmarkt afhankelijk is van de grillen van de belegger of 
ontwikkelaar; 

• Alle inkomensgroepen een waardevolle bijdrage leveren aan de dynamiek en sociale cohesie binnen een 
dorp of stad; 

• Dat het woningmarktbeleid niet moet leiden tot grotere ongelijkheid door een afname van de sociale 
mobiliteit voor bepaalde groepen; 

 
Besluit dat: 

• Gemeenten ten minste 40% van de huurwoningraad besteedt aan sociale huur en 40% aan 
middenhuur; 

• Als dit quotum niet aanwezig is, moet bij de bouw van nieuwe huurwoningen hetzelfde quotum gelden 
tot de voorraad op peil is; 

• De hierboven gestelde eis moet gelden voor mensen die meer dan 50% van het jaar in hun woning 
wonen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4.  Starters op de woningmarkt 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

• Door een structureel tekort aan woningbouw het jaarlijkse tekort aan woningen toeneemt; 
• Door het opkopen van woningen door investeerders de prijzen van woningen fors toenemen; 
• De prijzen van een woning snel oplopen, waardoor het voor starters steeds lastiger is een huis binnen 

hun budget te vinden; 
 
Overwegende dat: 

• Een koopwoning een stukje zekerheid biedt aan starters; 
• Wij van mening zijn dat starters meer recht hebben op een woning dan investeerders; 

 
Besluit dat: 

• De premiewoningen weer nieuw leven in moeten worden geblazen om starters te ondersteunen op de 
woningmarkt; 

• Starters ondersteund worden door de gemeente. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 5.  WOZ-afhankelijke verhuurdersheffing  

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,  
 
Constaterende dat: 

• De vrije sector zich vooral focust op de bouw van woningen onbetaalbaar voor mensen met 
middeninkomens; 

• De lasten van de verhuurdersheffing nu terechtkomen bij zowel de middenhuur als de hogere 
huurklasse; 

• Een vlakke verhuurdersheffing niet bijdraagt aan een toename van woningen voor het middensegment; 
eerder een afname; 

• De huidige verhuurdersheffing zich beweegt tussen de 0.5% en 0.6%; 
 
Overwegende dat: 

• De middenklasse essentieel is voor een goed functionerende gemeente; 
• De zwaarste schouders de zwaarste lasten moeten dragen; 
• De middenklasse niet getroffen mag worden door deze heffing; 

 
Besluit dat: 

• De verhuurdersheffing wordt vrijgesteld van woningen met een huurprijs tot €1100,-; 
• De verhuurdersheffing daarna oploopt tot 1% van de woningwaarde bij een huur van €2750,-. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

M 6.  Gordon – ’t Is zo weer voorbij 

Indiener: JS Den Haag-Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,  
 
Constaterende dat: 

• Een groot percentage van de jongeren flexibel werkt; 
• Je met flexibel werk minder rechten hebt dan met vast werk; 
• Kwaliteit van werk in flex achteruit gaat; 
• Jongeren het moeilijk hebben fatsoenlijk te wonen; 

 
Overwegende dat: 

• Het opbouwen van een leven gebeurt als je zekerheid hebt; 
• Zekerheid een zeker inkomen en een fatsoenlijk huis omvat; 
• Young & United hier juist nu actie op voert; 
• De JS voor de garantie van veilig werk en arbeidsrechten is en ze niet graag uitgehold ziet; 

 
Besluit dat: 

• Het LB, afdelingen en leden hier meer actie op ondernemen en de banden met Young & United 
versterken; 

• Wanneer er vanuit het LB en/of desbetreffende afdelingen niets gebeurt, zij dan op het volgende 
Congres een liedje zingen (bij voorkeur uit het verzamelde werk van Gordon, vriend van meneer Mark 
Rutte, bij congresgangers wellicht bekend). 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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Jaarrekening 2016 
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Begroting 2018 

 
Begroting 2018 Begroting 2017 (versie 2) 

  
  Inkomsten      

Overheidssubsidie   €                          77.295,33   €                        123.000,00  

Bedrag (zetels)  €                    33.005,26   €                    77.000,00  

Bedrag (leden)  €                    44.290,07   €                    46.000,00  

Donateursactie   €                          20.000,00   €                          20.000,00  

Contributie   €                          19.500,00   €                          19.500,00  

Deelnemersbijdrage   €                          17.000,00   €                          15.000,00  

Nationaal   €                      6.000,00   €                      4.000,00  

Internationaal  €                    11.000,00   €                    11.000,00  

PvdA bijdrage      

huisvesting     

onkostenvergoeding     

Rentebaten     

Incidentele inkomsten  €                            2.000,00   €                            2.000,00  

projectsubsidie  €                2.000,00   €                2.000,00  

congressubsidie  €                2.000,00   €                2.000,00  

bijdrage campagne     

fondsen     

overige inkomsten     

Ontrekking aan reserves   €                          12.000,00   €                            6.000,00  

Verkiezingsfonds   €                    12.000,00   €                      6.000,00  

Algemene Reserve     

Websitefonds     

Algemene Reserve     

Totaal inkomsten   €                        147.795,33   €                        185.500,00  

      

Uitgaven     

Congres  €                          18.000,00   €                          20.000,00  

voorjaar   €                    10.000,00   €                    12.000,00  

najaar  €                      8.000,00   €                      8.000,00  

      

      

Verenigingsactiviteiten      

Nieuwe Ledenweekenden  €                            2.500,00   €                            5.000,00  

Activiteiten diverse  €                            5.000,00   €                            5.200,00  

Politiek Café    €                         200,00  

Feest   €                2.000,00   €                      2.000,00  

Anders   €                      3.000,00   €                      3.000,00  

Opening en sluiting politiek    €                            1.000,00  
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seizoen 

      

Ledenwerving/promotie      

Zomertour   €                            3.000,00   €                            3.000,00  

Permanente Campagne  €                            5.000,00   €                            5.000,00  

Nieuwe Ledendagen  €                            1.200,00   €                            1.100,00  

      

Bestuur  €                          31.200,00   €                          42.600,00  

Bestuurskosten   €                    15.000,00   €                    15.000,00  

Reiskosten  €              13.000,00   €              14.500,00  

Overige bestuurskosten  €                2.000,00   €                   500,00  

Bestuursvergoeding  €                    16.200,00   €                    27.600,00  

      

Presidium  €                               100,00   €                               400,00  

Beroepscommissie  €                               100,00   €                               100,00  

Scoutingcommissie    €                            1.000,00  

      

Communicatie & Website      

Website  €                            2.000,00   €                            2.000,00  

onderhoud   €                      2.000,00   €                      2.000,00  

investeringen     

      

      

Afdracht  €                            5.000,00   €                          15.000,00  

Projectsubsidie  €                          13.500,00   €                          13.000,00  

      

Internationale betrekkingen      

YES  €                            8.500,00   €                            5.000,00  

Contributie   €                      2.500,00   €                      2.500,00  

Reiskosten   €                      1.500,00   €                      1.500,00  

YES seminars  €                      1.000,00   €                      1.000,00  

Zomerkamp   €                      3.500,00    

IUSY  €                            1.500,00   €                            5.000,00  

Contributie   €                      1.500,00   €                      1.500,00  

Reiskosten      

Zomerkamp     €                      3.500,00  

Internationaal  €                            5.000,00   €                            5.000,00  

Brusselstage      

Andere reizen      

      

Verkiezingen  €                          12.000,00   €                            6.000,00  

      

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

Medewerker      
salarissen en sociale 

lasten      

reis-en verblijfkosten     

overige (o.a. scholing)     

Administratie   €                      4.000,00   €                      4.000,00  

Accountantskosten   €                4.000,00   €                4.000,00  

Ledenadministratie      

Inningskosten      

      

      

Scholing  €                            3.000,00   €                            3.300,00  

Donateursactie  €                            6.000,00   €                            6.000,00  

Lava  €                            5.000,00   €                          19.500,00  

      

      

Onvoorzien  €                            5.000,00   €                            6.000,00  

Totaal Uitgaven   €                        136.600,00   €                        174.200,00  

  

  Reserveringen    
 Gemeenteraadsverkiezingen   €                            3.000,00   €                            3.000,00  

Europese verkiezingen   €                            1.000,00   €                            1.000,00  

Tweede Kamerverkiezingen  €                            2.000,00   €                            2.000,00  

Provinciale Staten  €                            1.000,00   €                            1.000,00  
Reservering voor nieuwe 
website  €                            4.000,00   €                            4.000,00  

Algemene Reserve  €                               195,33   €                               300,00  

Totaal Reserveringen  €                          11.195,33   €                          11.300,00  

      

Totaal Uitgaven + Reserveringen  €                        147.795,33   €                        185.500,00  

      

Saldo   €                                       -     €                                       -    
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Toelichting begroting 
In maart 2017 heeft de PvdA verloren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat de subsidie die de JS ontvangt 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afhangt van het aantal zetels van de Partij van 
de Arbeid in de Tweede Kamer zullen wij in 2018 minder subsidie ontvangen dan we gewend zijn. 
 
Omdat in maart al bekend was hoe hoog de subsidie ongeveer zal zijn die de JS in 2018 ontvangt heeft het 
landelijk bestuur op 1 april 2017 een verenigingsconferentie georganiseerd. Hier gingen JS-leden samen met het 
landelijk bestuur het gesprek aan over welke zaken belangrijk zijn voor de vereniging en op welke zaken we 
eventueel zouden kunnen bezuinigen. Met de uitkomsten van deze verenigingsconferentie is het landelijk bestuur 
aan de slag gegaan bij het opstellen van een wijzigingsvoorstel op de begroting voor 2017. Dit wijzigingsvoorstel is 
goedgekeurd op het voorjaarscongres op 10 en 11 juni in Nijmegen. Daarmee is een aantal 
bezuinigingsmaatregelen al in 2017 doorgevoerd. 
 
Ten opzichte van deze gewijzigde begroting voor 2017 moeten we in 2018 nog meer bezuinigingen doorvoeren. 
Gebaseerd op de uitkomsten van de verenigingsconferentie in april en gesprekken met leden in de periode daarna 
heeft het landelijk bestuur een begroting opgesteld voor 2018. Hierop is een aantal keuzes gemaakt die hieronder 
verder worden toegelicht. 
Voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben we €12.000,- begroot. Dit bedrag 
wordt onttrokken aan het verkiezingsfonds. 
 
In 2018 gaan we vier nieuwe ledendagen organiseren. Op de gewijzigde begroting voor 2017 gingen we nog uit van 
drie nieuwe ledendagen per jaar. 
 
De uitgaven aan bestuursvergoedingen vallen in 2018 lager uit als gevolg van een besluit van het congres over het 
verlagen van deze vergoeding vanaf 1 juli 2017. 
 
Het landelijk bestuur heeft een voorstel gedaan om de afdrachtsregeling voor afdelingen aan te passen. Wij 
erkennen het belang dat afdelingen hebben voor het werven en betrekken van leden bij de vereniging en voor het 
organiseren van acties en activiteiten; maar gezien de financiële situatie van de vereniging vinden wij het logisch 
als ook afdelingen iets van de bezuinigingen merken. Aan de hand van dit voorstel wordt er in 2018 in totaal 
€5.000,- afgedragen aan afdelingen. Om ervoor te zorgen dat deze bezuiniging afdelingen niet te hard raakt, 
bezuinigen we niet op de projectsubsidiepot, maar wordt deze een beetje verruimd. 
 
Het zomerkamp van 2018 wordt georganiseerd door onze Europese koepelorganisatie YES en niet door de 
internationale koepelorganisatie IUSY die dat deed in 2017. Het hiervoor begrote bedrag schuift dus op naar een 
andere begrotingspost. 
 
Gebaseerd op ervaringen uit afgelopen jaren en uit het lagere aantal activiteiten dat de JS organiseert is de post 
Onvoorzien lager begroot. 
 
De reserveringen voor verkiezingscampagnes en een nieuwe website zijn in lijn met eerdere jaren. 
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Halfjaarverslag landelijk bestuur 
Na de klap van 15 maart en tijdens de ellendige lange formatie ontstond een gekke tussenfase. Wij zien een 
duidelijke rol voor de Jonge Socialisten in de wederopstanding van de PvdA. Dit willen we doen door naast 
inhoudelijk de PvdA van input te voorzien ook te laten zien hoe je de vaak gepredikte actiegerichtheid 
daadwerkelijk in praktijk brengt. Dit hebben we onder andere gedaan rond de riders van Deliveroo. 
Maaltijdbezorgdienst Deliveroo eist dat al haar medewerkers schijnzelfstandige worden. De bezorgers kunnen dan 
ieder moment zonder werk zitten en als ze een aanrijding hebben of ziek worden draaien ze zelf voor de kosten op, 
ze hebben namelijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle risico’s liggen bij de werknemers, en de 
opbrengsten gaan naar Deliveroo. De bezorgers komen daar terecht tegen in verzet en noemen zich the Riders 
Union. Samen met hen en Gijs van Dijk hebben we acties opgezet, artikelen geschreven en nog veel meer plannen 
om het Deliveroo lastig te maken. Dat acties niet groots en meeslepend hoeven te zijn lieten we zien met onze 
Meer tijd voor muisjes actie. Door op straat beschuit met muisjes uit te delen vroegen we aandacht voor de 
uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dat een actie ook op een andere manier georganiseerd kon worden, lieten 
we zien met Het Onbereikbare Feestje. Met een feestje waar je mobiele telefoon niet welkom was, vroegen we 
aandacht voor het recht op onbereikbaarheid. 
 
Daarnaast zijn we natuurlijk heel druk bezig met het plannen van de campagne van voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zijn de plannen heel ver gevorderd. Veel JS’ers hebben zich in hun 
gemeente kandidaat gesteld voor de lijst. Al deze mensen gaan we natuurlijk ondersteunen met regiotours, online 
campagnes en ludieke acties. Hier zullen jullie snel meer over horen. Wij proberen dat steeds meer via allerlei 
verschillende communicatiekanalen te doen. Het gebruik van Instagram en Snapchat is toegenomen. Het debat 
tussen de kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA hebben we uitgezonden via Facebook Live. 
  
Op het gebied van scholing zijn we druk bezig geweest het afgelopen jaar. Aan het begin van dit halfjaar 
organiseerden we in samenwerking met Jong WBS wederom de Zomerschool en werden de voorbereidingen 
getroffen voor het (Nieuwe) Ledenweekend. In dit weekend zijn zeven nieuwe JS-trainers opgeleid door de 
Foundation Max van der Stoel. Daarnaast vonden er op zaterdag veel workshops plaats in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Buiten deze zichtbare taken zijn de voorbereidingen gestart voor het opzetten van 
twee vaardighedenleergangen. Een vaardighedenleergang zal in het teken staan van praktische vaardigheden en 
een andere vaardighedenleergang in het teken van 'politieke' vaardigheden, zoals debatteren, schrijven, 
presenteren etc. Verder maken we weer een start aan de Poten in de Moddertour. Met de aanstaande verkiezingen 
op het oog zijn we begonnen met het in kaart brengen van alle JS'ers die druk bezig zijn met deze verkiezingen: 
campagneleiders, programmacommissieleden, kandidaatstellingscommissieleden en natuurlijk kandidaat-
raadsleden. De scholing voor kandidaat-raadsleden begint vorm te krijgen. Er zijn data geprikt en er worden nu 
mensen gezocht om de scholingsdagen te geven. De kandidaat-raadsleden krijgen hier binnenkort een uitnodiging 
voor. De JS heeft altijd een scoutingcommissie gehad die voortdurend op zoek is naar nieuw talent. De 
scoutingcommissie bestond uit Janneke Holman (voorzitter), Bart van Bruggen, Adam Galijasevic, Stijn Jansen, 
Simone Kobes en vanuit het landelijk bestuur Lieke Kuiper en Bo Lemmens (secretaris). Op dit congres ligt een 
voorstel voor om de scoutingcommissie als zodanig af te schaffen. Scouting zal samen met de afdelingen worden 
opgepakt. 
 
Het eerste halfjaar hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen dankzij een geslaagde zomertour. De 
eerste zomertour die je als bestuurslid leden & activiteiten draait is georganiseerd door je voorganger. Je voert als 
bestuurslid dus iets uit wat iemand anders heeft bedacht. Elk bestuurslid leden en activiteiten zit echter met nóg 
meer ideeën over de zomertour nadat de zomertour ten einde is gekomen. Het komende halfjaar gaan we kijken of 
de rol van aftredend bestuurslid Leden & Activiteiten bij de tweede zomertour veranderd kan worden. Een optie 
zou gevonden kunnen worden in ondersteuning van de voorganger van het nieuwe bestuurslid. Dit zou de 
kwaliteit van de zomertour opkrikken, want deze persoon weet immers zelf het beste hoe hetgeen voorbereid 
uitgevoerd moet worden. Mbo’s willen ons graag voor de zomertour ontvangen, maar willen ver voor de 
zomervakantie benaderd worden. Er is maar één week waarin veel mbo-intro’s zijn en dat is de eerste week na de 
zomervakantie. Om het aantal mbo’s dat we in die week kunnen bereiken te vergroten, zullen we in de 
voorbereiding van de volgende zomertour afdelingen hier veel meer in betrekken. De eerste nieuwe ledendag is 
achter de rug en was een groot succes. In aanloop naar de nieuwe ledendag bleken er steeds meer jonge leden 
interesse te hebben om te komen. Ze mochten dat echter vaak niet, omdat ze in toetsweken zaten of hun ouders 
het niet goed vonden. Onze activiteiten zijn vooral toegankelijk voor oudere leden. Een borrel op een 
maandagavond in de grote stad is niet voor iedere veertienjarige aantrekkelijk. Daarom zijn we nu bezig om 
ervoor te zorgen dat wij structureel activiteiten voor onze jongste leden aanbieden en zal de doorstroom/overstap 
van de Roodies naar de JS ook makkelijker worden gemaakt voor leden. Net als voorgaande jaren gaan we ook op 
scholen langs om jongeren te informeren over de JS. Voor deze scholentour is contact opgenomen met de scholen 
waar we de afgelopen twee jaar geweest zijn. Inmiddels staan er al heel wat bezoekjes op de planning. Verder zijn 
er nieuwe scholen die zelf contact met ons opnemen om te vragen of we langs komen. Natuurlijk horen we het ook 
altijd graag als we naar de (oude) scholen van jullie kunnen gaan om te vertellen hoe leuk de politiek is en hoe je 
daaraan kan bijdragen! Tim van Lieshout heeft begin november een scholentourtraining voor ons verzorgd. In de 
komende maanden hopen we samen met lokale afdelingen en leden veel scholenbezoeken te doen. 
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Met betrekking tot de werkgroepen hebben we, als proef, een nieuwe manier van werken geïntroduceerd waarbij 
werkgroepen meer aangestuurd worden vanuit het landelijk bestuur. Leden kunnen de onderwerpen waar ze in 
geïnteresseerd zijn doorgeven als ze lid worden of later via onze site of op een activiteit. Aan de hand van deze 
interesses sturen we relevante e-mails naar leden en brengen we mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn in 
hetzelfde thema. 
 
Met ingang van oktober houden we een lijst bij met niet-leden die geïnteresseerd zijn in de JS. Deze mensen 
ontvangen een andere nieuwsbrief dan leden. Op deze manier proberen we de betrokkenheid van niet-leden, en 
daarmee van potentiële leden of donateurs, bij onze vereniging te vergroten. 
 
In september is de PvdA verhuisd van Amsterdam naar de Rijswijkseweg in Den Haag. De JS is meeverhuisd. 
Daardoor hebben we ons kantoortje met uitzicht over de haven van Amsterdam ingeruild voor een iets ruimer 
kantoor met uitzicht over Den Haag. Verder zijn we druk geweest met het opstellen van de begroting voor 2018 en 
de bijbehorende subsidieaanvraag voor dat jaar. Als gevolg van de verkiezingsuitslag van de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen moet de JS flink bezuinigen. Bij het opstellen van de begroting hebben we rekening gehouden 
met de inbreng van leden op de verenigingsconferentie in april. Sinds eind september is het mogelijk om via onze 
website projectsubsidie aan te vragen en gemaakte kosten te declareren. Dit maakt het indienen van een aanvraag 
voor projectsubsidie of een declaratie makkelijker en versnelt het verwerkingsproces. In augustus hebben we, 
zoals ieder jaar, een donateursactie gehouden, bestaande uit het versturen van brieven naar PvdA-leden met de 
vraag om een bijdrage. Deze actie was een groot succes. Begin oktober is er een wijziging doorgevoerd in de 
afdelingsgrenzen, waardoor een aantal leden van afdeling veranderd is. Verschillende afdelingsbesturen zijn 
gewisseld. Ieder nieuw bestuur heeft een bestuurstraining aangeboden gekregen.  
 
Er is een hoop gebeurd en dat moet ook, want de komende maanden gaat onze blik en focus steeds meer in de 
richting van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Daar hebben we jullie voor nodig, dus meld je 
vooral! 
 
Liefs, 
Lieke, Twan, Bo, Anouk, Yannick, Shirodj en Simon 



30 

 

 

Overzicht namen 

Landelijk Bestuur 

Lieke Kuiper 
Voorzitter 
Mobiel: +31 6 24979372 
E-mail: lkuiper@js.nl 
 
Simon Putman 
Vicevoorzitter/Secretaris 
Mobiel: +31 6 22260041 
E-mail: sputman@js.nl  
 
Twan Wilmes 
Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen 
Mobiel: +31 6 30815787 
E-mail: twilmes@js.nl 
 
Anouk Daams 
Bestuurslid Politiek & Campagnes 
Mobiel: +31 6 22582805 
E-mail: adaams@js.nl 
 
Bo Lemmens 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Mobiel: +31 6 48336227 
E-mail: blemmens@js.nl 
 
Yannick Bults 
Bestuurslid Leden & Activiteiten 
Mobiel: +31 6 15498819 
E-mail: ybults@js.nl  
 
Shirodj Raghoenath 
Internationaal Secretaris 

 Mobiel: +31 6 40099004 
 E-mail: sraghoenath@js.nl 

Presidium 

Friso Ages 
Samir Ahraui 
Rolf de Goeij 
Edou Hamstra 
Thijs Kievit 
Stef Oostveen 
Simon Putman (secretaris LB) 
 
E-mail: presidium@js.nl 

Vertrouwenspersonen 

Bo Lemmens 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Mobiel: +31 6 48336227 
E-mail: blemmens@js.nl 
 
Shirodj Raghoenath 
Internationaal Secretaris 

 Mobiel: +31 6 40099004 
 E-mail: sraghoenath@js.nl 

 
Edou Hamstra 
Presidiumlid 
Mobiel: +31 6 29590301 
 
Stef Oostveen 
Presidiumlid 
Mobiel: +31 6 20899282 
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


