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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Dit is de Eerste Congreskrant voor het Voorjaarscongres in Rotterdam. De afdeling Rijnmond, 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 Rotterdam, beslispunten, 
voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), moties, vacatures en andere relevante 
informatie voor het Congres. 
 
De deadline voor het indienen van gewone congresvoorstellen is al verstreken. Het presidium heeft een aantal 
voorstellen ontvangen. De ingediende voorstellen kunnen worden aangepast door het indienen van een 
amendement. Een amendement is een wijzigingsvoorstel. 
 
Op het Voorjaarscongres wordt de jaarrekening van 2017 besproken. De jaarrekening kan niet worden 
geamendeerd.  
 
In de aanloop naar het Congres is er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 

• 18 mei (23:59 uur): sluiting kandidaatstelling landelijk bestuur, presidium, beroepscommissie en 
hoofdredacteur LAVA 

• 25 mei (23:59 uur): deadline amenderen gewone congresvoorstellen 

• 1 juni: publicatie Tweede Congreskrant 

• 9-10 juni: Voorjaarscongres 
 
Tot slot kun je je natuurlijk aanmelden voor het 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 10:30 uur. Het definitieve programma 
verschijnt binnenkort op de website en natuurlijk in de Tweede Congreskrant. 
 
Graag zie ik je op het Congres! 
 
Met rode groet, 
 
Simon Putman 
 
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.  
 
Voorstellen op het Congres 
Tot 27 april (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. 
• 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 amendement 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 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. 

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 nu voor je ligt, zijn deze ingediende voorstellen 
gepubliceerd.  
 
Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het Congres amendementen in te dienen. Dit 
kan tot 25 mei (23:59 uur), door deze te mailen naar de vicevoorzitter via sputman@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 1 juni (23:59 uur) de tijd. Een week voor het Congres zal de Tweede Congreskrant worden 
rondgestuurd. De Tweede Congreskrant bevat: 

• Het definitieve programma  

• Congresvoorstellen en amendementen 

• Jaarverslag van het landelijk bestuur 

• Jaarrekening over 2017 

• Sollicitaties vacatures 
 
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 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 en dit uiterlijk 25 mei (23:59 uur) te mailen naar 
sputman@js.nl. Het format voor amendementen is te vinden op onze site. 

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

Landelijk Bestuur 

Wat vragen we van je? Samen met de andere bestuursleden ga je flink aan de bak. Van het organiseren van 
congressen tot het werven van nieuwe leden, van het strijden voor onze idealen tot het organiseren van 
scholingsactiviteiten en van het ondersteunen van afdelingen tot het opzetten van campagnes. Dit is slechts een 
kleine selectie, maar zoals je al kan zien, is het geen bezigheid die je er even bij doet. Hoe meer tijd je er in steekt, 
hoe meer je zelf uit het bestuursjaar kunt halen. Ook is het belangrijk dat je al wat ervaring hebt binnen de JS. 
  
Kandidaat stellen voor het landelijk bestuur kan door uiterlijk 18 mei (23:59 uur) een motivatiebrief te mailen 
naar presidium@js.nl. Wanneer er één kandidaat is voor een functie wordt op het congres op papier gestemd. 
Mochten er meerdere kandidaten zijn voor dezelfde functie wordt er voorafgaand aan het congres digitaal 
gestemd. 
 
Bij elke bestuursfunctie horen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Maar er zijn ook enkele zaken die voor 
het gehele bestuur gelden: 
 
• Elk bestuurslid is minimaal 30 uur per week beschikbaar; 
• Het bestuur zet de politieke lijn van de JS uit en houdt de actualiteit in de gaten; 
• Het bestuur organiseert meerdere keren per jaar (ludieke) acties om de politieke lijn van de JS onder de 
aandacht te brengen; 
• Het bestuur maakt aan het begin van het jaar een jaarplan en aan het einde van het  jaar een jaarverslag; 
• Het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter; 
• Het bestuur zorgt voor een goede overdracht naar het volgende bestuur; 
• Om die overdracht goed te laten verlopen, houdt iedereen maandelijks een archief bij van relevante zaken en 
worden activiteiten geëvalueerd; 
• Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en evalueren van een open en diverse 
verenigingscultuur; 
• Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het zich welkom laten voelen van nieuwe leden; 
• Elk bestuurslid is ten minste twee dagen in de week op kantoor aanwezig; 
• Zes bestuursleden worden voor een jaar gekozen. De voorzitter wordt voor twee jaar gekozen. 
 
Voorzitter [voor twee jaar gekozen]  
• Het gezicht van de JS naar buiten toe; 
• Verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de overige bestuursleden; 
• Samen met de secretaris verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de voortgang van het jaarplan; 
• Samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor het verspreiden van de politiek inhoudelijke 
boodschappen van de JS; 
• Contacten onderhouden en opzetten met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke 
organisaties; 
• Opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke 
organisaties; 
• Adviserend lid partijbestuur PvdA; 
• Contacten onderhouden met de fractie. 
 
Secretaris 
• Contactpersoon voor de PvdA voor organisatorische aangelegenheden; 
• Lid van het presidium; 
• Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de voortgang van het jaarplan; 
• Coördineert het opstellen van het jaarplan en het maken van een jaarverslag; 
• Coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van activiteiten); 
• Stelt de agenda voor bestuursvergaderingen op en beheert de notulen; 
• Verantwoordelijk voor archiefbeheer; 
• Houdt de algemene e-mailaccounts van de JS bij en beantwoordt (externe) vragen;  
• Verantwoordelijk voor de organisatie van de JS-campagne voor de Provinciale Staten en de Waterschappen; 
• Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de donateursactie. 
 
Penningmeester & Bestuurslid Vereniging 
• Verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de organisatie; 
• Verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie inclusief begroting en jaarrekening; 
• Draagt zorg voor financiën van landelijke activiteiten en afhandeling aanvragen voor de activiteitensubsidie; 
• Zorgt dat declaraties en facturen worden verwerkt en betaald; 
• Onderhoudt contacten met andere relevante organisaties, zoals PvdA, BZK, DUO en andere PJO’s, over 
financiële zaken; 
• Verantwoordelijk voor het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen door middel van externe 
financiering van activiteiten; 

mailto:presidium@js.nl
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• Beheert de bezittingen van de JS; 
• Verzorgt de afdelingsrekeningen en contacten met afdelingspenningmeesters; 
• Onderhoudt contacten met alle afdelingen, is op de hoogte van wat daar gebeurt en ondersteunt waar nodig;  
• Verantwoordelijk voor het versturen van de organisatorische nieuwsbrief; 
• Verantwoordelijk voor het organiseren van twee congressen; 
• Verantwoordelijk voor het ondersteunen en motiveren van groepen leden die (op lokaal niveau) buiten 
bestaande structuren om activiteiten willen organiseren;  
• Samen met het bestuurslid scholing verantwoordelijk voor het trainen van afdelingsbesturen. 
 
Bestuurslid Communicatie 
• Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het verspreiden van de politiek inhoudelijke boodschappen van 
de JS;  
• Werkt aan campagnes en creatieve manieren om de JS zichtbaar te maken onder jongeren, door middel van 
gerichte (ludieke) acties;  
• Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de website  js.nl; 
• Verantwoordelijk voor beheer van de sociale media en de ontwikkeling van sociale mediacampagnes; 
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie; 
• Verantwoordelijk voor het versturen van de ledennieuwsbrief en de nieuwsbrief voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in de JS; 
• Zorgt ervoor dat leden informatie ontvangen gebaseerd op hun interesses; 
• Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de hoofdredacteur van de LAVA vanuit het landelijk bestuur. 
 
Bestuurslid Scholing 
• Organiseert het (Nieuwe) Ledenweekend; 
• Organiseert meeloopstages voor leden op plekken waar PvdA-politici actief zijn;  
• Organiseert inhoudelijke scholingsactiviteiten, zowel voor beginnende als gevorderde leden; 
• Verantwoordelijk voor de organisatie van de JS Academie, gericht op vaardigheden, eventueel in samenwerking 
met de PvdA; 
• Verantwoordelijk voor de organisatie van werkbezoeken als onderdeel van de Poten in de Moddertour; 
• Verantwoordelijk voor de training en coördinatie van de JS-trainers;  
• Verantwoordelijk voor de scouting en mogelijke doorstroom van leden in verschillende geledingen van de 
vereniging en partij; 
• Verantwoordelijk voor het opzetten van intervisiegroepen voor nieuwe JS-raadsleden; 
• Samen met het bestuurslid vereniging verantwoordelijk voor het trainen van afdelingsbesturen. 
 
Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud 
• Aanspreekpunt voor leden over hun lidmaatschap en hoe ze actief kunnen worden; 
• Verantwoordelijk voor de ledenadministratie; 
• Verantwoordelijk voor het verwelkomen van nieuwe leden door o.a. welkomstmails, -pakketten en –telefoontjes 
en nieuwe ledendagen;  
• Verantwoordelijk voor het motiveren, activeren en werven van leden om deel te nemen aan acties; 
• Verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie over actieve leden binnen de JS; 
• Samen met de ondersteuning vanuit de PvdA verantwoordelijk voor het opzetten van ledenwerfcampagnes en 
gerichte ledenwerfactiviteiten, eventueel in samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties;  
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van de zomertour 2018 en de organisatie van de zomertour 2019 langs 
introductieweken van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten;  
• Verantwoordelijk voor de organisatie van de scholentour langs middelbare scholen en mbo-instellingen;  
• Verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement. 
 
Internationaal Secretaris 
• Onderhoudt contacten met organisaties en personen in het buitenland en internationale en internationaal 
georiënteerde organisaties binnen Nederland; 
• Organiseert samen met de werkgroep Internationaal internationale en internationaal georiënteerde activiteiten 
voor leden, zowel in binnen- als buitenland; 
• Verantwoordelijk voor het op de hoogte houden en het betrekken van alle leden bij internationale 
bijeenkomsten, zoals seminars en congressen; 
• Vertegenwoordigt de JS tijdens activiteiten van IUSY en YES; 
• Bereidt IUSY/YES-activiteiten voor in samenwerking met de werkgroep Internationaal; 
• Houdt de vereniging op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen YES en IUSY; 
• Organiseert bezoeken voor leden bij het Europees Parlement en andere Europese instellingen; 
• Verantwoordelijk voor de organisatie van de JS-campagne voor het Europees Parlement. 

Presidium 

Voor het presidium komen vier functies vrij. Drie reguliere functies voor een termijn van twee jaar en één functie 
voor een termijn van één jaar, omdat huidig presidiumlid Edou Hamstra heeft besloten zich vroegtijdig terug te 
trekken uit het presidium. Presidiumleden hebben twee maal per jaar een extra rol voorafgaand en tijdens het 
Congres te vervullen. Als presidiumlid ondersteun je het landelijk bestuur onder meer met het samenstellen van 
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de Congreskranten en het vaststellen van het Congresprogramma, vervul je een vertrouwensrol op het Congres bij 
eventuele problemen, heb je een coördinerende rol bij verkiezingen voor het landelijk bestuur, stel je de 
functieprofielen vast en zit je het Congres zelf voor. Ook beslecht het presidium geschillen in de vereniging. 
Kandideren voor het presidium kan door uiterlijk 18 mei (23:59 uur) een brief te sturen naar presidium@js.nl. 
Op het Congres zal op papier gestemd worden over de kandidaten voor het presidium. 

Beroepscommissie 

Binnen de JS is er een beroepscommissie die kan helpen bij het oplossen van conflicten (zie HR hoofdstuk 8). De 
commissie bestaat uit drie leden. Momenteel zijn we op zoek naar één nieuw lid voor een termijn van twee jaar. 
Leden die zich kandidaat willen stellen voor de beroepscommissie kunnen uiterlijk 18 mei (23:59 uur) een e-
mail sturen naar de voordrachtscommissie, bestaande uit Edou Hamstra, Martijn Otten en Victor Strengers. 
Kandidaten melden in deze e-mail, die gericht kan worden aan voordrachtscommissie@js.nl, hun naam en 
contactgegevens, de functie waarvoor gesolliciteerd wordt en de motivatie. De voordrachtscommissie zal één 
kandidaat voordragen voor de beroepscommissie, waarna het Congres hierover zal stemmen volgens de 
gebruikelijke procedure (zie HR hoofdstuk 4). Kandidaten die niet worden voorgedragen hebben het recht om hun 
kandidaatstelling te handhaven. 

Hoofdredacteur LAVA 

Wat vragen we van je? 
De JS geeft het blad LAVA uit voor leden en donateurs. Eenmaal op papier en een aantal maal digitaal. 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 de LAVA gratis. De hoofdredacteur is er verantwoordelijk voor om 
de LAVA een sprankelend blad te houden. We zijn op zoek naar iemand die vanaf het Najaarscongres in 2018 voor 
een termijn van twee jaar hoofdredacteur wil zijn, vanaf het Voorjaarscongres 2018 bereid is om een aantal 
maanden mee te lopen met de huidige hoofdredacteur (omdat het werk van de hoofdredacteur sterk is veranderd) 
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 JS’ers informatie te verschaffen of ruimte te 
geven met elkaar in discussie te gaan. 
 
Vereisten: 
• Betrokkenheid bij en ervaring binnen 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 door uiterlijk 18 mei (23:59 uur) een brief te sturen naar de voordrachtscommissie 
(voordrachtscommissie@js.nl). De voordrachtscommissie bestaat uit Edou Hamstra, Martijn Otten en Anouk 
Daams. 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 voordraagt. Hierna krijgen de kandidaten die niet zijn voorgedragen de keuze om hun kandidatuur 
voort te zetten, waarna een stemming volgt op het Congres of zij hun kandidatuur terugtrekken, waarna wij niet 
openbaar zullen maken dat diegene kandidaat was. 
 
Meer informatie 
Meer informatie kun je inwinnen bij de voordrachtscommissie (voordrachtscommissie@js.nl).  
 

  

mailto:presidium@js.nl
mailto:voordrachtscommissie@js.nl
mailto:voordrachtscommissie@js.nl
mailto:voordrachtscommissie@js.nl
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Locaties 

Congreslocatie     Feestlocatie 

  
  
Stichting Odeon     De Beurs 
Gouvernestraat 56     Kruiskade 55 
3014 PP Rotterdam     3012 EE Rotterdam 

Slaaplocaties       

  
  
Grand Hotel Central Rotterdam   Days Inn Rotterdam City Centre 
Kruiskade 12      Schiekade 730 
3012 EH Rotterdam     3032 AL Rotterdam 
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Beslispunten 

B 1. Opheffing afdeling Haarlem 

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

• De afdeling Haarlem niet meer actief is; 
 
Overwegende dat: 

• Het bestuur van de afdeling Haarlem aan het bestuurslid afdelingen heeft laten weten dat de afdeling 
zichzelf wil opheffen; 

 
Besluit dat: 

• De afdeling Haarlem op te heffen; 

• De leden van de afdeling onder te brengen bij de afdeling Amsterdam. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B 2. Vestigingsplaats 

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

• De Jonge Socialisten in de PvdA inmiddels in Den Haag en niet meer in Amsterdam gevestigd zit; 
 
Overwegende dat: 

• Elke wijziging in de statuten bij de notaris moet worden vastgelegd; 

• Een notaris duur is; 
• De Jonge Socialisten in de PvdA momenteel niet zwemt in het geld; 

 
Besluit dat: 

• Bij een volgende wijziging van de statuten de volgende wijziging in Artikel  1, Lid 2 wordt doorgevoerd: 
De huidige tekst “Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam” vervangen door “Zij heeft haar zetel 
in de gemeente Den Haag”. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

B 3. Ontzetting uit het lidmaatschap 

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

• Er HR-wijzigingen voorliggen om de royementsprocedure uit het huishoudelijk reglement te halen; 

• De statuten voor uitwerking naar het huishoudelijk reglement verwijzen; 

• Deze uitwerking ook in het huidige huishoudelijk reglement ontbreekt; 
 
Overwegende dat: 

• De tekst over opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en ontzetting uit lidmaatschap in de 
statuten, in tegenstelling tot die in het huishoudelijk reglement, juridisch juist is en minder verwarring 
schept; 

• Elke wijziging in de statuten bij de notaris moet worden vastgelegd; 

• Een notaris duur is; 

• De Jonge Socialisten in de PvdA momenteel niet zwemt in het geld;  
 
Besluit dat: 

• Bij een volgende wijziging van de statuten de volgende wijziging in Artikel 5, Lid 4 wordt doorgevoerd: 
De huidige tekst “Ontzetting uit het lidmaatschap […] Ontzetting geschiedt door het bestuur, na het lid 
in de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in 
het huishoudelijk reglement […] vervangen door “Ontzetting uit het lidmaatschap […] Ontzetting 
geschiedt door het bestuur, na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden […]”. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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B 4. Ledenlijsten 

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

• Ledenlijsten momenteel niet maandelijks worden opgestuurd; 
 
Overwegende dat: 

• Ledenlijsten van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van de afdelingen; 

• Het niet tijdig en regelmatig opsturen van ledenlijsten afdelingen belemmert om tijdig contact op te 
nemen met de nieuwe leden en ze te binden aan de betreffende afdeling; 

 
Besluit dat: 

• Ledenlijsten op de eerste van de maand door het Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud worden 
opgestuurd naar de betreffende afdeling. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

B 5. Informeren/Inventariseren 

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

• Afdelingen momenteel niet of niet tijdig worden gepolst/geïnformeerd over acties/uitingen van de JS 
met grote politieke gevolgen; 

 
Overwegende dat: 

• Het van belang is dat een actie/uiting met grote gevolgen goed onderbouwd en breed gedragen is 
binnen de vereniging; 

• Het van belang is om acties/uitingen met (verwachte) grote gevolgen te communiceren met afdelingen; 

• De appgroep ‘Sneloverleg LB-afdelingen’ hiervoor geschikt is; 
 
Besluit dat: 

• Bij besluiten/uitingen met grote politieke gevolgen er regionaal gepolst wordt naar de mening van 
(betreffende) afdelingen via de voorzitter (bijv. d.m.v. de appgroep Sneloverleg LB-afdelingen). 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

B 6. Ochtendgymnastiek 

Indiener: Rik Dekker en Sander Blank 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
  
Constaterende dat: 

• De JS steeds duurzamer wordt, onder meer tijdens het (Nieuwe) Ledenweekend. Geen vlees meer, afval 
scheiden, etc.; 

• JS-leden gemiddeld gezien steeds ouder worden en langer blijven doorwerken; 

• Er door enorme sociale druk lichamelijk en geestelijk meer en meer van ons wordt verwacht; 

• De gemiddelde hoeveelheid alcohol die door JS-leden wordt geconsumeerd vrij hoog is, wat niet 
bevorderlijk is voor de conditie en gezondheid; 

• Sommige JS-leden weinig tot geen conditie/energie hebben (zoals bleek uit het laatste Ledenweekend); 

• Er weinig kritische vragen gesteld worden; 
 
Overwegende dat: 

• Wij een fitte en duurzame organisatie willen zijn; 

• Je door sporten energie krijgt en wakker wordt; 
• Door energievoller te zijn je beter na kunt denken en er meer en betere kritischere vragen gesteld 

kunnen worden; 
 
Besluit dat: 

• Tijdens alle JS-activiteiten met een overnachting, zoals het (Nieuwe) Ledenweekend en het Congres, 
ochtendgymnastiek gegeven wordt; 

• Dit op het niveau van het tv-programma “Nederland in beweging”, zodat iedereen mee kan doen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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B 7. Vertrouwenspersonen 

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

• Er altijd minstens één vertrouwenspersoon aanwezig is tijdens landelijke JS-activiteiten; 

• De Jonge Socialisten in de PvdA een veilige sfeer wil creëren tijdens JS-activiteiten; 

• Alcohol het beoordelings- en handelingsvermogen van een individu (negatief) beïnvloedt; 
• Er tijdens het afgelopen (Nieuwe) ledenweekend geen nuchter vertrouwenspersoon aanwezig was; 

 
Overwegende dat: 

• Een nuchter vertrouwenspersoon belangrijk is om incidenten te voorkomen; 

• Een nuchter vertrouwenspersoon belangrijk is voor leden om anoniem en vertrouwelijk te kunnen 
vertellen over incidenten die zijn voorgevallen tijdens JS-activiteiten; 

• Een dronken vertrouwenspersoon deze functie niet kan vervullen; 
 
Besluit dat: 

• Vertrouwenspersonen nuchter moeten zijn tijdens landelijke JS-activiteiten. 
 

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

HR 1. Afdelingsroyement 

Indiener: LB 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 2.4 
Huidige tekst: 
Het landelijk bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten op verzoek van het bestuur van de afdeling 
waartoe het lid behoort. Het landelijk bestuur geeft het lid gelegenheid gehoord te worden. 
Toelichting 
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten. 

HR 2. Beroep einde lidmaatschap 

Indiener: LB 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 2.5 
Huidige tekst: 
Een lid wiens het lidmaatschap wordt opgezegd door het landelijk bestuur om een andere reden dan de 
leeftijdsgrens kan binnen vier weken beroep instellen bij de beroepscommissie. 
Toelichting 
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten. 

HR 3. Ontzetting lidmaatschap 

Indiener: LB 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 2.6 
Huidige tekst: 
Bij een besluit tot ontzetting neemt het bestuur hoor en wederhoor in acht. De brief waarmee het besluit tot 
ontzetting wordt medegedeeld, vermeldt de mogelijkheid om in beroep te gaan. 
Toelichting 
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten. 

HR 4. Schriftelijke stemming 

Indiener: LB 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 4.3 
Huidige tekst: 
Over benoeming in een functie, en schorsing en ontslag van personen wordt besloten bij geheime schriftelijke 
stemming. Over schorsing van leden of ontzetting uit het lidmaatschap van leden wordt besloten bij geheime 
schriftelijke stemming. 
Voorgestelde tekst: 
Besluiten over personen, zoals benoeming in een functie, vinden altijd plaats bij geheime schriftelijke stemming.   
Toelichting 
De voorgestelde tekst is pakkender en dekt de lading. 

HR 5. LAVA 1 

Indiener: LB 
Schrappen bestaande tekst 
Artikel 12.4, lid 5 
Huidige tekst: 
De medewerker geeft ondersteuning aan redactioneel beleid en de samenstelling van het blad, onderhoudt het 
contact met de vormgever en drukker, corrigeert de proeven etc. 
Toelichting 
We hebben geen medewerker meer. 
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HR 6. LAVA 2 

Indiener: JS Groningen 
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 12.6 
Huidige tekst: 
Het ledenblad verschijnt minimaal één keer per jaar. Leden hebben de optie de LAVA digitaal, in plaats van op 
papier te ontvangen. 
Voorgestelde tekst: 
Alle uitgaven van de LAVA worden enkel digitaal gepubliceerd.  
Toelichting 
De Jonge Socialisten hebben minder geld tot hun beschikking. Wij zijn van mening dat het geld beter besteed 
kan worden. Het op papier drukken van de LAVA brengt relatief hoge kosten met zich mee en bovendien is de 
mogelijkheid tot digitaal publiceren al aanwezig. 
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Moties 

M 1.  Vrouwelijke leden 

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

• Het aantal vrouwelijke leden aanzienlijk lager is dan het aantal mannelijke leden; 
 
Overwegende dat: 

• Het minder aantrekkelijk wordt voor potentiële nieuwe vrouwelijke leden om zich aan te sluiten bij 
onze vereniging als geheel door dit gebrek aan huidige vrouwelijke leden; 

 
Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur zich meer moet inzetten om vrouwelijke leden te werven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 2.  Doortrappers 

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

• Fietsplannen nu vaak versnipperd op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd; 
• Fietsen in steden vaak onveilig is of heel vervelend door het grote aantal kruisingen, scherpe bochten en 

obstakels en op het platteland of in kleine dorpen fietspaden gewoonweg ontbreken; 
• De enkele bestaande snelfietspaden als resultaat een stevige toename in het aantal fietsers zien; 

 
Overwegende dat: 

• Fietsen gezond, ruimte-efficiënt en milieuvriendelijk is met het Parijse klimaatakkoord in het 
achterhoofd; 

• De benodigde investeringen vergeleken met andere vervoersmiddelen zeer gering zijn; 
• De fietschaos in veel steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag nu groot is door de vele fietsers en 

intergemeentelijke coördinatie noodzakelijk is; 
• Door het verschijnen van snellere fietsvormen als de elektrische fiets  en de speedelec de fiets een 

steeds belangrijker concurrent voor de auto wordt en met de aanleg het autogebruik aanzienlijk kan 
worden teruggedrongen; 

 
Besluit dat: 

• Een vanuit de provincie gecoördineerd hoofdnet voor snelfietspaden ontworpen wordt in elke provincie 
waarin alle plaatsen redelijk tot goed bereikbaar zijn per fiets; 

• Er kwaliteitsstandaarden worden vastgesteld voor het net als weinig kruisingen, bochten en obstakels, 
maar ook voor de omgeving en faciliteiten langs de route; 

• Al het gemotoriseerde verkeer geweerd wordt van deze paden, zeker als zij op fossiele brandstoffen 
rijden; 

• De JS gaat lobbyen om een hoofdnet van snelfietspaden op de agenda te krijgen bij de Provinciale 
Staten en de landelijke PvdA. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 3.  Solidaire campagne 

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

• Er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, waarvan de resultaten teleurstellend waren; 
• Het LB in hun campagne exclusief huis-aan-huis-acties ondersteunde; 
• Dit soort acties niet toegankelijk zijn voor mindervaliden; 

 
Overwegende dat: 

• We in deze electoraal moeilijke periode graag gesteund worden door elkaar; 

• Er echter leden zijn die niet door het LB zijn geïnspireerd mee te doen, of dat überhaupt niet konden 
vanwege hun persoonlijke situatie; 
 

Besluit dat: 
• Liefde binnen de vereniging gestimuleerd moet worden (met consent); 
• Er bij campagneactiviteiten rekening dient te worden gehouden met onze mindervalide leden en hun 

wensen en capaciteiten, zodat ook zij voltallig mee kunnen doen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4.  De wederopleving van de ‘verbindende’ sector 

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

• De afgelopen zes jaar flink is gekort op cultuur, de sluiting van duizenden kunstzinnige en culturele 
instellingen een realiteit is en vele banen binnen deze sector verloren zijn gegaan; 

• De kloof tussen verschillende culturen in Nederland groter is geworden, onder andere door deze 
bezuinigingen, waardoor instellingen die binding zoeken binnen de samenleving gesloten werden; 
 

Overwegende dat: 
• De economie weer aantrekt en er geen noodzaak meer is voor bezuinigingen; 

• Cultuurinstellingen als theaters, musea en orkesten ten goede komen aan de saamhorigheid binnen een 
maatschappij; 
 

Besluit dat: 
• De bezuinigingen in de cultuursector teruggedraaid dienen te worden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 5.  Geschiedenisonderwijs 

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

• In het middelbaar onderwijs op dit moment geschiedenisonderwijs wordt gegeven op basis van de ‘tien 
tijdvakken’; 

• De geschiedenis op dit moment verhit onderwerp van publieke discussie is, zeker wanneer het gaat over 
identiteit; 

• Er een storm van misverstanden en onwaarheden rondvliegen; 

• De politiek steeds meer gebeurtenissen uit het verleden probeert te fraimen en te claimen; 

• De tien tijdvakken Euro- en zelfs Hollandcentrisch van opzet zijn; 

• De tijdvakken zich sterk richten op de traditionele ‘grote narratieven’ en grote mensen (voornamelijk 
grote mannen); 
 

Overwegende dat: 
• Het voormalige systeem van katernen meer ruimte bood voor nuance en diepgang, alsmede minder 

traditionele benaderingen van geschiedenis; 

• De benadering van grote narratieven en mannen tamelijk gedateerd is; 

• Een meer verdiepende en minder Eurocentrische benadering van geschiedenisonderwijs nodig is in de 
tijd van hoogoplopende identiteitsvraagstukken, alsmede goed is voor de maatschappij in het 
algemeen; 

• In de eerste jaren de meer algemene geschiedenis aan bod komt, dus dat niet herhaald hoeft te worden 
op het examen; 
 

Besluit dat: 
• De tien tijdvakken dienen te worden geschrapt en het Nederlands middelbaar onderwijs het 

katernensysteem weer moet gaan hanteren. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 6.  Massamoord 

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

• De systematische slachtingen op Armeniërs en andere minderheden in het Ottomaanse rijk nog steeds 
niet erkend worden door de Turkse staat; 

• De Tweede Kamer deze slachtingen heeft erkend als genocide; 

• De JS in onze ogen blijft spreken van “massamoorden”; 
 

Overwegende dat: 
• Wij als organisatie het progressieve voorbeeld dienen te geven voor de maatschappij; 

• Het vreemd zou zijn om een conservatiever standpunt in te nemen dan het officiële standpunt van de 
Tweede Kamer; 

• De discussie rondom de kwestie niet (meer) hoofdzakelijk draait om wel of niet gebeurd, maar 
systematisch of niet-systematisch; 
 

Besluit dat: 
• De JS als officieel standpunt opneemt dat de JS de Turkse staat oproept om de genocide op de 

Armeniërs te erkennen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Jaarrekening 2017 
De jaarrekening van 2017 ligt nog ter goedkeuring bij de accountant en volgt zo snel mogelijk. 
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


