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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Dit is de Tweede 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, het 
congresprogramma, de beslispunten, voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), moties, de 
ingediende amendementen inclusief preadviezen, de jaarrekening over 2017 en andere relevante informatie in 
aanloop naar het Congres. 
 
Op het Voorjaarscongres wordt tevens een nieuw landelijk bestuur gekozen. Ook worden er vier nieuwe 
presidiumleden, één lid van de beroepscommissie en een nieuwe hoofdredacteur LAVA gekozen. De 
kandidaatstelling sloot 18 mei. De kandidaten voor het landelijk bestuur zijn reeds bekendgemaakt. Hun 
kandidaatstellingsbrieven vind je verderop in deze Congreskrant. Hier staan ook de kandidaatstellingsbrieven 
voor het presidium en het advies van de voordrachtscommissies voor respectievelijk de beroepscommissie en de 
hoofdredacteur LAVA. 
 
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. 
 
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. 

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’. 
 
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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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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Programma 
Zaterdag 9 juni 

Tijd Activiteit Locatie 

10:00-10:30 uur Inloop en inschrijven Stichting Odeon 

10:30-11:15 uur Opening Congres: 
• Opening  

• Voorstellen vertrouwenspersonen  

• Vaststellen agenda 

• Instellen stemcommissie 

• Jaarrekening 2017 

• Beslispunten 

• HR-wijzigingen 

• Moties 
 
Nieuwe ledenprogramma 

11:15-12:15 uur Workshopronde 1: 

• In gesprek met Paul Tang 

• Workshop mediatraining door Tom Jessen 
(deel 1) 

• Workshop vloggen door Marcel René 
Bamberg 

12:15-13:00 uur Lunch 

13:00-13:45 uur Ahmed Aboutaleb 

13:45-14:45 uur Workshopronde 2: 

• In gesprek met Agnes Jongerius 

• Workshop mediatraining door Tom Jessen 
(deel 2) 

• Speurtocht door Rotterdam 

14:45-15:45 uur Bestuursverantwoording en voorstellen kandidaten 

15:45-16:30 uur Nelleke Vedelaar 

16:30-17:30 uur Afscheid landelijk bestuur 

17:30-19:00 uur Diner 

19:00-21:00 uur Inchecken bij het hotel Grand Hotel 
Central Rotterdam 
& Days Inn 
Rotterdam City 
Centre 

21:00 uur Feest De Beurs 

 
Zondag 10 juni 

Tijd Activiteit Locatie 

10:00-10:30 uur Inloop en inschrijven Stichting Odeon 

10:30-11:15 uur Verkiezingen landelijk bestuur, presidium, 
beroepscommissie en hoofdredacteur LAVA 

11:15-12:15 uur Pia Dijkstra 

12:15-13:00 uur Lunch 

13:00-14:30 uur Actie 

14:30-15:00 uur Uitslag verkiezingen 

15:00-16:00 uur Van der Laan & Woe 

16:00-16:30 uur Afsluiting congres 

16:30 uur Einde congres en start borrel 
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Vacatures 

Landelijk Bestuur 

Eerder maakten we in de nieuwsbrief en op de website de kandidaten bekend voor het nieuwe landelijk bestuur 
van de JS. Voor alle functies heeft zich een kandidaat gemeld, maar de kandidaat voor Voorzitter heeft besloten 
zich terug te trekken. De kandidaatstellingsbrieven van de overige zes kandidaten zijn hieronder te vinden. 

Voorzitter 

Omdat er momenteel geen kandidaat is voor het voorzitterschap staat deze vacature nog open. Op het congres zal 
een Voorzitter ad interim benoemd worden tot aan het volgende Congres (zie beslispunt 8 voor het voorstel van 
het presidium). Alle leden kunnen zich kandideren voor de functie van ad interim. Het functieprofiel voor de 
functie van voorzitter is te vinden in de Eerste Congreskrant. Kandideren kan uitsluitend door je kandidatuur op 
het Congres kenbaar te maken. Je hoeft geen kandidaatstellingsbrief op te sturen naar het presidium. Na een kort 
voorstelrondje van de kandidaat/kandidaten kiest het Congres een Voorzitter ad interim. 

Secretaris 

Kandidaatstellingsbrief Djairo Terpstra 
 
Waarde kameraden, 
 
Twee jaar geleden werd ik lid van de Jonge Socialisten. Ik kwam terecht in een warm bad en voelde me direct 
thuis. De JS is namelijk een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Maar de JS is ook 
een vereniging waar we met elkaar strijden voor de sociaaldemocratische waarden. Ik wil het komende jaar me 
inzetten voor beide doeleinden van onze mooie vereniging. 
 Het is erg belangrijk dat iedereen (oude leden, nieuwe leden en niet-leden) zich thuis voelt bij de JS. 
Daarom moeten we activiteiten toegankelijk houden en tijdens activiteiten oog hebben voor iedereen. Wat dat 
betreft gaat het erg goed en wil ik er voor zorgen dat dit ook goed blijft gaan. Op deze manier kan iedereen een 
leuke tijd hebben bij de JS en houden we de vereniging levendig. 
 Het toegankelijk houden van onze vereniging is een taak die verder reikt dan het Landelijk Bestuur. De 
afdelingen spelen hier ook een cruciale rol in. Het is aan het LB om de afdelingen hier goed in te ondersteunen 
door tips te geven, een oogje in het zeil te houden en klaar te staan als dat nodig is. Ik denk dat (o.a.) Simon 
Putman wat dit betreft uitstekend werk heeft geleverd. Hij stond dit jaar altijd klaar als we als afdelingsbestuur 
een vraag hadden. Ik zal me het komende jaar ook honderd procent inzetten om de vereniging draaiende te 
houden, juist nu het wat minder gaat. 
 We moeten als JS ook naar buiten laten zien waar we voor staan. Ten tijde van een rechts kabinet dat 
cadeautjes uitdeelt aan multinationals, moet de JS laten zien dat het anders kan. Wij moeten er zijn voor de 
leraren, verplegers, ZZP’ers en andere arbeiders. Wij moeten laten zien dat iedereen een goede woning, opleiding 
en baan verdient. Dat betekent woningen die betaalbaar zijn voor iedereen, zoals sociale huurwoningen; het 
betaalbaar maken van studeren, en; zorgen voor meer vaste banen en minder flex-werk. 
 Er zijn ook nieuwe uitdagingen voor de sociaaldemocratie, onder andere op het gebied van 
klimaatverandering en technologie. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem waar ook de JS haar 
steentje aan moet bijdragen. Daarnaast moeten we de privacy van onze burgers beschermen tegen multinationals 
als Google en Facebook. Wat betreft deze nieuwe onderwerpen heeft de JS ook een taak om de PvdA te 
vernieuwen waar dat nodig is. 
 Tijdens de campagne is het belangrijk dat er binnen en buiten het Landelijk Bestuur goed samengewerkt 
wordt. Binnen het bestuur moet er een goed overzicht worden gehouden tussen de verschillende onderdelen van 
de campagne. Bijvoorbeeld tussen de campagne voor de Provinciale Staten en de campagne voor het Europees 
Parlement. Maar ook tussen het organiseren van acties en de communicatie. Daarnaast moeten leden de kans 
krijgen om mee te werken aan de campagne. Buiten het bestuur is de samenwerking met de PvdA en JS-
afdelingen cruciaal voor een goede campagne. Overzicht is dus nodig om alles in goede banen te leiden. Ik denk 
dat ik geschikt ben voor deze klus door mijn ervaring als afdelingsbestuurslid in Den Haag – Leiden. 
 Ik kandideer me voor de functie van secretaris, omdat deze functie mij binnen het afdelingsbestuur erg 
goed is bevallen. Als secretaris kan ik gebruik maken van mijn schriftelijke vaardigheden, opgedaan als 
redactiestagiair bij het Montesquieu Instituut. Daarnaast kan ik gestructureerd werken en het overzicht bewaren 
zodat we als bestuur een overzichtelijke planning hebben. Bovendien ben ik een echte teamspeler en help ik graag 
medebestuursleden. 
 Ik hoop het komende jaar te mogen bouwen aan onze mooie vereniging en een goede campagne. Het 
afgelopen jaar heb ik erg genoten van mijn bestuurswerk bij de afdeling Den Haag – Leiden; het smaakte naar 
meer en daarom kandideer ik me voor de functie secretaris binnen het Landelijk Bestuur. Er is meer dan genoeg 
werk te verrichten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het gezellig en toegankelijk houden van de vereniging, 
het op de kaart zetten van de JS bij jongeren en het winnen van stemmen tijdens de campagne van 2019. Ik hoop 
dat ik op jullie steun kan rekenen tijdens het congres! 
  
Met rode groet, 
Djairo Terpstra. 
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Penningmeester & Bestuurslid Vereniging 

Kandidaatstellingsbrief Jordy Oomen 
 
Beste JS’ers  
 
Vele van jullie zullen mij helaas nog niet kennen. Ik ben dan ook nog niet erg lang lid van onze vereniging. 
Desalniettemin kandideer ik me voor de functie bestuurslid penningmeester & vereniging in het landelijk bestuur 
van de Jonge Socialisten in de PvdA. 
 
Omdat nog niet iedereen mij even goed kent, zal ik beginnen met me voor te stellen. Ik ben geboren en getogen in 
Baarle-Nassau. Een grensgemeente, bekend van de rare grens met België. Ik studeer momenteel bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg, waar ik dit jaar mijn propedeuse hoop te behalen. Na de verloren verkiezingen 
van 2017 ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten en de PvdA. Ik vond het onacceptabel dat er in Nederland 
een rechtse wint ging waaien. Veel Nederlanders lijken individualistischer te worden, of zien zich slechts nog als 
onderdeel van één bepaalde groep. Hierdoor lijkt het alsof het ‘wij tegen hen’ in plaats van ‘wij samen’ aan het 
worden is. Dit terwijl er zoveel dingen zijn die ons binden. Uit elkaar gedreven door angsten die vaak irrationeel 
zijn, is het nu tijd voor links. Het is nu tijd voor een verbindende boodschap. Een boodschap van collectivisme en 
van samen zullen we alles eerlijk delen. Samen vooruit, zoals Asscher trachtte te zeggen, afgelopen landelijke 
verkiezingen. Bovendien vind ik dat iedereen zijn leven moet kunnen lijden zonder belemmeringen. Dat kan nu 
niet. Nog steeds zijn er mensen die niet mee kunnen komen in onze samenleving. Omdat ze geldproblemen 
hebben of omdat ze een beperking hebben, omdat ze een niet westers klinkende achternaam hebben of een tintje 
hebben, of omdat ze een afwijkende mening hebben. Ik vind het tijd om de handen uit de mouwen te steken, voor 
een mooier Nederland. Voor een mooiere wereld.  
 

‘Dit wordt al eeuwenlang vurig bevochten 
De mensen willen wel als je ze laat 

Het licht in de ogen, het recht en de vrijheid 
Om met hun hoofd in de zon te kunnen lopen op straat’  

 
Zingt Huub van der Lubbe, van de Dijk. Als we willen kunnen we met z’n allen de wereld mooier maken. En dat 
willen we wel, althans, de meeste. We kunnen de wereld voor iedereen een beetje mooier maken. En als we dat 
willen, dan is dit het moment. Werkgevers moeten hun werknemers behandelen voor wat ze waard zijn en ze 
hiervoor belonen. Werknemers hebben een vast contract nodig zodat ze weten waar ze aan toe zijn. 
Schijnconstructies zoals bij Deliveroo en Uber, zijn asociaal en daar moeten we vanaf. Een verlichting van de 
lasten van de aandeelhouders verkiezen boven een lastenverlichting voor de arbeider is eveneens asociaal. Het is 
tijd voor oppositie. Het is nu de tijd voor links om op te staan. Het is tijd voor de JS om weer toonaangevend te 
worden in het maatschappelijk debat. Om samen met andere PJO’s weer ergens een mening over te hebben. 
 
Tot dusverre mijn politieke visie, maar daar gaat deze brief eigenlijk niet over. Deze brief gaat over mijn 
kandidatuur voor onze vereniging als bestuurslid penningmeester en vereniging. Onze vereniging heeft het zwaar 
gehad. De budgetten moesten na 2017 naar beneden. Twan heeft zijn werk als penningmeester uitermate goed 
gedaan, zo bleek vorige congres. Hij leidde onze vereniging naar economisch veilig gebied. Samen met het 
volgende bestuur is het zaak dat dit zo blijft.  
 
Wat betreft de vereniging. Ook hier is het  afgelopen jaar flink gewerkt. Een poging gedaan om het activisme in 
onze partij weer terug te brengen. Laten we daar vooral mee door gaan. Eerder had ik het al over het feit dat we 
weer toonaangevend moeten worden, het onderwerp van gesprek. Daar zijn de afdelingen voor nodig. De afdeling 
is de ruggengraat van onze vereniging. Het komend jaar wil ik in gesprek gaan met de afdelingen om te kijken wat 
we kunnen doen om onze vereniging te ondersteunen. Ik denk dat het belangrijk is dat de vereniging bottom-up 
geregeerd wordt. Met niet het landelijk bestuur, maar de afdeling als boegbeeld. En daarbij het landelijk bestuur 
dat werkt als ondersteuner. Een mooi voorbeeld van de afdelingen vind ik altijd het ‘links lullen’ samen met onze 
bondgenoten, DWARS en PINK! Linkse samenwerking in de praktijk, georganiseerd door onze afdelingen. 
 
Geef mij dit congres het vertrouwen en ik zal ervoor zorgen dat het werk van Twan wordt vastgehouden. Geef mij 
dit congres het vertrouwen en ik vecht voor jullie als een rode leeuw. 
 
Als jullie nog vragen hebben, ben ik te bereiken op het volgende nummer: +31 640546247 
 
Tot op het congres,  
Jordy Oomen  
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Bestuurslid Communicatie 

Kandidaatstellingsbrief Pelle Depla 
 
Beste JS’ers 
 
De afgelopen jaren heb ik velen van jullie mogen ontmoeten. Op ledenweekenden, congressen of gewoon binnen 
afdelingen zelf. Het waren twee jaren die bij mij voor veel energie hebben gezorgd. Die energie wil ik nu gebruiken 
om een bijdrage te leveren aan onze vereniging als bestuurslid communicatie.   
 Voor de mensen die mij nog niet kennen, wie ben ik? Nou, ik ben Pelle. Geboren in Nijmegen waar ik tot 
mijn twaalfde heb gewoond. Vervolgens heb ik nog een kleine periode in Heerlen en Breda gewoond. In Breda ben 
ik lid en actief geworden voor de JS en de PvdA. Een paar jaar geleden ben ik lid geworden omdat ik boos was, 
boos op school omdat jongeren nergens serieus werden genomen en mee mochten praten en boos op de 
samenleving omdat het leek alsof we net niet even wat beter konden herverdelen zodat iedereen zijn of haar leven 
op een leuke en vrije manier kon invullen. Omdat schreeuwen vanaf de zijlijn niet echt iets voor mij is (al vind ik 
het soms toch ook wel erg leuk), meldde ik me aan voor de JS en de PvdA.  

Sinds afgelopen jaar woon in weer in Nijmegen, waar ik de studies politicologie en bestuurskunde volg 
aan de Radboud Universiteit. Tevens ben ik in Nijmegen begonnen als bestuurslid campagne binnen de Jonge 
Socialisten Arnhem-Nijmegen. Mijn taak was om de campagne tot een goed einde te brengen. Namens de JS heb 
ik een invulling proberen te geven aan de onlineactiviteiten van de PvdA in Nijmegen. Tegelijkertijd was ik nog 
actief binnen de PvdA in Breda. In Breda was ik verantwoordelijk voor de online-campagne van de afdeling. Het 
doel was om zichtbaarheid te creëren over heel Breda via het internet. Met als resultaat van drie zetels in de raad 
naar vier zetels en deelname aan het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik begonnen als 
communicatiemedewerker voor de Provinciale Statenfractie van Brabantwaar ik samen met de fractie en het 
bestuur de campagneplannen voor het komende jaar uitdenk en op papier zet.  

Het afgelopen campagnejaar heeft me ontzettend veel energie gegeven. Een aantal JS’ers noemde mij een 
masochist toen ik zei dat ik alweer zin had in de volgende campagne. Zo voelt het nog steeds. Zin om weer een jaar 
te geven voor onze partij. We leven in een tijd en in een samenleving die roept om sociaaldemocratie. Wellicht, 
zonder dat ze het zelf weet. Twee tegenstellingen lijken Nederland op te breken. Ten eerste heb je de culturele 
tegenstelling. De vluchteling die graag een plek wil in Nederland en daartegenover de PVV’er die zegt dat ze terug 
moeten naar hun eigen land. Laat de sociaaldemocratie hetgeen zijn die de vluchteling welkom heet en de PVV een 
knuffel geeft. Daarnaast is er natuurlijk nog een belangrijkere tegenstelling. De traditionele tegenstelling van 
kapitaal en arbeid. De mensen die het het zwaarst hebben in onze samenleving krijgen het steeds zwaarder. De 
armsten worden steeds armer, terwijl de rijken zoals de aandeelhouders van Shell en Unilever het steeds 
gemakkelijker krijgen. Het lijkt alsof het grootkapitaal het wint en de huidige regering in haar zak heeft. Daarom 
sociaaldemocratie, daarom de PvdA.  

Enfin, over mijn plannen voor het komende jaar. Voor het komende jaar is het van belang dat de lijn die 
het vorige JS-bestuur heeft ingezet vastgehouden wordt. We moeten een actiegerichte vereniging zijn die haar bek 
open durft te trekken. Ook op het gebied van communicatie zijn er flink wat stappen gemaakt. Op Instagram is de 
JS geregeld te vinden en ook de Facebookpagina wordt veelvoudig gebruikt. Taak is nu om dat wat opgebouwd is 
verder uit te bouwen. Om ernaar te streven dat ook afdelingen online actiever worden en de media weten te 
vinden. Daarnaast is het zaak om de kanalen van de JS te gebruiken om vaker inhoudelijk naar buiten te treden. 
We moeten niet alleen met acties komen, maar ook gewoon af en toe met een mening op Facebook, Twitter en 
Instagram. We moeten weer ergens tegen aan durven te trappen en onderwerp van gesprek worden. En zo maken 
we de sociaaldemocratie weer hip. 
 
Mochten jullie nog vragen hebben aan mij, dan kan je me altijd bellen of appen. (0614533909) 
 
Tot op het congres, 
 
Pelle Depla 

Bestuurslid Scholing 

Kandidaatstellingsbrief Judith Lemkes 
 
Vol enthousiasme wil ik me kandidaat stellen voor de functie Scholing binnen het landelijk bestuur van de JS. 
Vanuit grote interesse in politiek nieuws en communicatie studeer ik Politicologie en Nederlands. De theorie is 
interessant en nuttig, maar ik vind het pas echt waardevol om in praktijk met politiek bezig te zijn. Ik wil graag de 
sociaaldemocratische waarden in de samenleving versterken, door middel van debat, maar ook door actie te 
voeren. Het lijkt me daarom onwijs leuk om me nu een jaar lang volledig voor de JS in te zetten.  
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ben ik via een stage bij de PvdA nauw betrokken geweest bij de 
gemeenteraadscampagne. Van oktober 2017 tot aan de verkiezingen liep ik stage bij de communicatieafdeling van 
de PvdA. Ik heb hier veel geleerd over onder andere politieke communicatie, het campagnevoeren en hoe het 
eraan toegaat binnen een politieke partij. Zelf heb ik dus kunnen ervaren hoe waardevol het is om praktijkervaring 
op te doen bij de PvdA. Als bestuurslid met de functie Scholing zou ik er daarom aan willen bijdragen dat ook 
andere JS’ers die kans krijgen, op allerlei functies binnen de PvdA. Het is daarvoor ontzettend belangrijk dat er 
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vanuit de JS voldoende scholingsactiviteiten worden aangeboden die politieke vaardigheden versterken en die 
bovendien interessant zijn om bij te wonen.  
 
Ongeveer tweeënhalf jaar geleden ben ik lid van de JS geworden omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen in 
deze samenleving een eerlijke kans krijgt en ik hier graag, samen met anderen, aan bij wil dragen. Het is hiervoor 
enorm van belang dat jongeren gehoord worden in de politiek. Ik wil me er dan ook voor inzetten dat de JS door 
de hele PvdA heen goed vertegenwoordigd is en dat JS’ers hun stem kunnen laten horen. En natuurlijk dat 
iedereen een leuke en leerzame tijd heeft bij de JS.  
 
Hartelijke groet, 
 
Judith Lemkes 

Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud 

Kandidaatstellingsbrief Yannick Bults 
 
Kameraden, 
 
Het afgelopen jaar heb ik met veel trots en energie de functie Leden & Activiteiten mogen vervullen binnen het 
Landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA. Mocht je me nog niet hebben ontmoet, mijn naam is 
Yannick Bults en ik kandideer me dit jaar opnieuw voor de functie ledenwerving & ledenbehoud. De functie heet 
net iets anders en is dus ook veranderd. Naast het organiseren van nieuwe ledendagen komt de scholentour ook 
bij de functie ledenwerving & ledenbehoud in. Het afgelopen jaar ben ik naar tal van scholen geweest. In de 
afdeling Zwolle bijvoorbeeld  op de Havo/VWO afdeling van de Thorbecke Scholengemeenschap en samen met 
een lid die haar maatschappelijke stage bij het landelijk bestuur heeft afgerond op het Aeres geweest, een 
landbouwschool voor mbo-studenten in Barneveld. Deze en tal van andere ervaringen op scholen neem ik mee in 
het komende jaar dat ik de scholentour ga organiseren. Ik vind het onwijs belangrijk dat scholen, zowel het 
voortgezet onderwijs als het MBO ons kunnen vinden. Veel scholen vinden het vaak lastig om ons uit te nodigen 
omdat de school dan geen neutraliteit uitstraalt. Ik heb het afgelopen jaar en zal dat het komende jaar ook blijven 
doen. Vaak het contact gezocht met andere PJO’S. Sta je samen voor de klas? Dan vinden scholen het vaak 
geweldig. Ik wil de nieuwe en huidige bestuursleden van afdelingen graag helpen bij het contact leggen met 
scholen en MBO’S zodat we naar nog meer scholen kunnen dan het afgelopen jaar. Ik ben nu al bezig met het 
vastleggen van MBO’S, de intro’s van de HBO’S en de universiteiten voor de zomertour. De afgelopen maanden is 
het MBO veel in het nieuws geweest omdat de MBO student naar erkenning en gelijkheid zoekt. Dat is volgens mij 
zo terecht als het maar kan. Te vaak worden MBO studenten gekleineerd tot scholieren. Als MBO student krijg ik 
nog steeds te vaak te horen dat ik geen student ben en dat ik niet studeer. Terwijl ik toch echt de opleiding THBO-
SAW volg met trots. Een studie die je opleid tot volwaardig onderwijsassistent met de havo erbij in. Deze 
opleiding levert net zoals een opleiding tot doktersassistent of monteur mensen af met liefde voor hun vak. Het 
zijn de vakmensen die we in dit land nodig hebben en die vaak hun hele leven door moeten blijven leren. Kijk 
maar eens hoe vaak de techniek in auto’s door de  jaren heen is veranderd, zo’n monteur moet zijn hele leven in 
zichzelf blijven investeren. En die onderwijsassistenten? Die zorgen ervoor dat de werkdruk voor docenten een 
stuk lager is zodat er weer tijd en ruimte vrijkomt voor de ontwikkeling van de leerling. Dus ik ben het ontzettend 
zat dat er negatief word gedaan over het MBO en het afgelopen jaar heb ik daar met Kirsten van den Hul en een 
heleboel enthousiaste jongeren in het badhuistheater in hartje Amsterdam over gepraat en het komende jaar is het 
tijd voor actie. Zonder al die mensen uit het mbo ligt er niet zoveel kleding in de winkels, ziet ons haar er een stuk 
anders uit en liggen de straten misschien wel vol vuilnis. 
 
Het komende jaar wil ik samen met jullie allemaal onze stem laten horen als het gaat om ongerechtigheid in de 
samenleving. Knokken voor onze idealen en knokken voor al die mensen die keihard studeren voor het halen van 
hun vakopleiding. Vechten tegen onrechtvaardigheid is in deze gepolariseerde samenleving belangrijk, maar 
misschien nog wel belangrijker het zorgt voor een daadkrachtige vereniging die zijn mond opentrekt. Ik hoop op 
jullie steun en vertrouwen 
 
Knokken voor onze idealen en knokken voor onze vereniging. Vechten voor elk individueel lid met problemen en 
die door ons, en hopelijk straks door mij als bestuurslid leden, geholpen kan worden. Want vechten voor iedereen, 
is in deze gepolariseerde samenleving belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor een 
gezellige en vooral hele mooie vereniging. Ik hoop op jullie steun en vertrouwen, Met rode groet, Yannick Bults 
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Internationaal Secretaris 

Kandidaatstellingsbrief Friso Ages 
 
Beste JS’er, 
 
Met deze brief zou ik graag mijn kandidaatstelling voor Internationaal Secretaris willen motiveren.  Zes jaar 
geleden werd ik lid van de Jonge Socialisten en een jaar daarna ook van de PvdA. Het waren roerige tijden, 
aangezien de PvdA in een beroerde situatie was na het vertrek van Job Cohen als partijleider. De 
sociaaldemocratie trok mij ondanks deze situatie nog steeds aan. Ik ben mij er sterk van bewust dat er grote 
verschillen zijn in het geluk dat mensen hebben. Geluk met bijvoorbeeld de omgeving waarin je wordt geboren of 
geluk om zonder beperkingen te kunnen leven. De overtuiging om de effecten van deze willekeurige verdeling 
tegen te gaan, maakt mij een sociaaldemocraat. Iedereen moet een gelijke mogelijkheid krijgen om zijn ambities 
in het leven te kunnen volgen, ongeacht afkomst, omgeving of financiële middelen.  
 
Met deze overtuiging heb ik de afgelopen zes jaar geprobeerd om bij te dragen aan de vereniging. Eerst als 
oprichter en voorzitter van de afdeling Noord-Holland Noord, daarna als vicevoorzitter en secretaris van de 
afdeling Limburg en tenslotte als lid van het presidium. Met deze ervaring op lokaal en nationaal niveau, denk ik 
nu een goede aanvulling te kunnen zijn voor het volgende landelijk bestuur in de hoedanigheid van Internationaal 
Secretaris. Ik zou graag Internationaal Secretaris willen worden, omdat ik ervan overtuigd ben dat goede 
internationale contacten essentieel zijn voor de JS om haar doelen te bereiken.  
 
Belangrijke sociale kwesties in Europa en daarbuiten kunnen alleen opgelost worden door een goede 
samenwerking van sociaaldemocratische jongerenpartijen. Als veel jongeren in een bepaald Europees land lijden 
onder hoge jeugdwerkloosheid dan is het de gezamenlijke taak van de sociaaldemocratische jongerenpartijen om 
deze kwestie aan de kaak te stellen. Economisch leed is internationaal en wij als Jonge Socialisten moeten actief 
mee doen met de internationale zusterpartijen om problemen op te lossen. Verder hebben we bij veel kwesties ook 
de hulp nodig van zusterpartijen en internationale koepelorganisaties. Bij Europese kwesties kunnen we alleen 
een verschil maken als we gezamenlijk optreden. De oneerlijke verschillen op het gebied van belastingen tussen 
EU-landen zijn hier een voorbeeld van. Als Internationaal Secretaris hoop ik een groot netwerk te ontwikkelen 
waardoor dit gezamenlijk optreden mogelijk is.  
 
Verder zou ik ook graag Internationaal Secretaris willen worden omdat ik graag de campagne van de JS voor de 
Europese verkiezingen in mei 2019 zou willen leiden. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die de EU ons 
biedt. Alleen al het recente voorbeeld van het mogelijk redden van de belangrijke Iran-deal, zou mensen van het 
belang van de EU moeten overtuigen. Als groot blok kunnen we veel meer. We moeten er echter wel voor waken 
dat dit blok op een sociale manier functioneert. Dit enthousiasme voor de EU zorgt ervoor dat ik nu al uitkijk naar 
de verkiezingsperiode.  
 
Ik denk ook dat mijn achtergrond mij goed helpt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Ik zit nu in de laatste 
weken van mijn studie aan het University College Maastricht waar ik politicologie en economie heb gestudeerd. 
Deze vakkundige kennis helpt mij om inhoudelijke kwesties snel te begrijpen. Verder was deze studie ook zeer 
internationaal ingericht. 60% van mijn medestudenten komt uit het buitenland en hierdoor heb ik geleerd hoe ik 
goed kan netwerken in een internationale omgeving. Verder heb ik ook een tijdje aan UC San Diego mogen 
studeren, waar ik ook ervaring heb opgedaan in een internationale omgeving. Ik weet hierdoor snel mijn weg te 
vinden in nieuwe omgevingen met mensen die een andere achtergrond hebben.  
 
Als laatste zou ik ook willen benadrukken dat ik mij ook graag wil inzetten bij andere bestuurlijke taken die niet 
direct internationaal zijn. Ik zou graag zien dat de JS probeert om veel opinieartikelen te schrijven om zo aandacht 
te krijgen van de media. Door mijn politicologische en economische kennis zou ik hier mogelijk een bijdrage aan 
kunnen leveren samen met andere bestuursleden. Verder zou ik mij ook willen bezighouden met de politieke lijn 
die de JS gaat volgen. Na het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar is een fris geluid nodig en ik 
denk dat elk bestuurslid hier een goede bijdrage aan zou kunnen leveren.  
 
Ik hoop dat ik met deze brief mijn kandidaatstelling voldoende heb onderbouwd en kijk er graag naar uit om jullie 
te spreken op het congres.  
 
Friso Ages 
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Presidium 

Kandidaatstellingsbrief Andrej van Hout 
 
Beste vrienden, kameraden en mede sociaaldemocraten, 
 
Ik leef inmiddels in de toekomst. In de toekomst van de zeventien jarige jongen die eind november 2014 besloot 
om lid te worden van dé politiek jongerenvereniging van Nederland, de Jonge Socialisten.  Dat was een stap die 
weinig mensen in Nederland maken, maar waartoe ik mezelf wel verplicht heb. Want wat zou ieders leven 
uitmaken als niet iedereen de kans krijgt wat van zijn leven te maken? Iedereen verdient het om na zijn of haar 
geboorte het leven te kunnen invullen zoals ie dat wil. Het minste wat ik kon doen om dat gedachtegoed te 
steunen, was om lid te worden van een vereniging die zich bezig houdt met ideeën om de samenleving op sociale 
wijze te verbeteren. Natuurlijk ben ik daarmee geen wereldverbeteraar, maar je moet ergens beginnen. 
 
Vanaf het begin heb ik mij aangesloten bij de groep kartrekkers die bezig was met het opzetten van een 
onderafdeling in Eindhoven. Daar heb ik vooral achter de schermen gewerkt aan systematiek om een aantal zaken 
met routine uit te kunnen voeren. Verder ben ik tegenwoordig als voorzitter van de onderafdeling Eindhoven 
veelal bezig met de kansen die wij leden kunnen bieden om zich te ontwikkelen. Daarnaast heb ik als 
penningmeester en secretaris van de afdeling Brabant geleerd hoe een bestuur consequenter en met een groter 
bereik te werk gaat. In die bestuursfuncties is het belangrijk dat de hoofdzaken van de afdeling goed werden 
geregeld, zodat de andere bestuursleden zorgeloos hun werk kunnen doen en de leden hun lidmaatschap ten volle 
kunnen benutten.  
 
Nu ben ik beland op 15 mei 2018. Ik heb de ervaring om zowel van voor- als achter de schermen te werken. Ik ben 
20 jaar en studeer rechten aan de Universiteit van Tilburg. Én het is de dag waarop ik deze brief voor jullie schrijf, 
waarmee ik mij wil kandideren als lid van het Presidium van de Jonge Socialisten in de PvdA. Zoals ik in mijn 
vorige functies ontzettend veel plezier heb gehad in een ondersteunende rol binnen het bestuur, wil ik mij de 
komende twee jaar inzetten om het landelijk bestuur de lasten lichter te maken. Op deze manier lijkt het mij 
ontzettend tof mijn steentje bij te dragen aan een goed geoliede vereniging! 
 
Ik hoop dat u mij het vertrouwen geeft mij in te zetten voor de vereniging als lid van het Presidium. 
 
 
Met rode en hartelijke groet, 
 
Andrej van Hout 
 
Kandidaatstellingsbrief Anna van den Assem 
 
Beste JS’ers 
 
Middels deze brief stel ik mij kandidaat voor het presidium van onze prachtige vereniging.  
Wie ben ik? Ik ben Anna, 24 jaartjes jong en woonachtig in de mooiste stad van het Noorden (sorry Leeuwarden) 
en op dit moment vijfdejaars student Geneeskunde.  Doordat ik ben opgegroeid in een gezin waar spelletjesavond 
werd gezien als een uiterst serieuze bezigheid en waarbij verliezen geen optie was, heb ik geleerd dat kennis van de 
regels van cruciaal belang is. Hier is dan ook mijn voorliefde voor reglementen en statuten ontstaan. Ik zie het 
huishoudelijk reglement en de statuten dan ook als essentieel onderdeel voor een democratische vereniging, waar 
ieders stem telt en waarmee we onze mooie vereniging vooruithelpen.  Het is fijn om te bedenken dat  deze 
voorliefde toch nog ergens goed voor is, helemaal als ik daarmee ook een bijdrage kan leveren aan de JS. Soms  
komen dingen toch mooi samen. 
 
Inmiddels is het alweer 6 jaar geleden dat ik lid ben geworden bij Jonge Socialisten en in deze periode ben ik  op  
verschillende manieren actief geweest, vooral binnen de afdeling Groningen. Het is dan ook geen kleine stap voor  
mij om voorbij de diepenring van de stad te kijken, maar voor jullie doe ik het graag.  
 
Ik hoop dat jullie mijn kandidaatstelling steunen. 
 
Met Rode Groetjes 
 
Anna van den Assem 
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Kandidaatstellingsbrief Anouk Daams 
 
Kameraden, Lieve JS’ers,  
 
Alweer 4 jaar geleden *gasp* was ik voor het eerst op een JS congres in Utrecht. Ik weet nog hoe overweldigd ik 
was door alle leden die al jaren meeliepen en alles leken te weten over de vereniging, de regels op het congres en 
de wereld in het algemeen. Inmiddels loop ik zelf al net zo lang mee als de mensen die ik toen zo indrukwekkend 
vond. Ik kan nu met overtuiging zeggen dat ze helemaal niet zo eng zijn. De JS bleek een vriendelijke vereniging, 
waar iedereen even een praatje met me kwam maken en waar oudere leden mij aanmoedigde ook wat te zeggen. 
Natuurlijk vond ik dit enorm spannend, maar ik ben blij dat die mensen er toen waren om nieuwe leden, zoals ik, 
te motiveren. De komende twee jaar hoop ik deze rol te mogen vervullen vanuit het presidium.  
 
Het afgelopen jaar heb ik met heel veel plezier de functie Politiek en Campagnes vervuld binnen het Landelijk 
Bestuur. Met veel succes hebben we campagne gevoerd voor meer kandidaten dan ooit tijdens de 
gemeenteraadscampagne. Na vele uren in busjes en op straat, in de regen en in de zon met hele leuke JS’ers weet 
ik zeker dat ik nog niet klaar ben met deze vereniging.  
 
De komende twee jaar wil ik me inzetten voor een open en vriendelijke sfeer op het congres waar iedereen zich vrij 
voelt om in te spreken en zijn of haar mening te geven. Verder kijk ik er enorm naar uit om het Huishoudelijk 
Regelement te lezen, opnieuw te lezen, nog een keer te lezen, net zo lang totdat ik uit mijn hoofd weet wat er 
instaat. Want ik ben een HR nerd, en houd ervan om gepassioneerd punten en komma’s te bediscussiëren, zodat 
jullie dat niet hoeven te doen. Natuurlijk met als doel een duidelijk HR te hebben wat ons vertelt hoe te handelen 
in moeilijke situaties.  
 
Het zou een eer zijn om me nog twee jaar in te mogen zetten voor onze vereniging. Ik hoop op jullie steun op het 
congres.  
 
Liefs,  
 
Anouk Daams 
 
Kandidaatstellingsbrief Bo Lemmens  
 
Kameraden,  
 
Na een jaar als landelijk bestuurslid Politiek & Scholing en een aantal jaren actief in Maastricht te zijn geweest, wil 
ik me graag de komende twee jaren inzetten voor de vereniging als lid van het presidium.  
 
Wie ben ik? Mijn naam is Bo Lemmens, 23 jaar oud, student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden en 
Limburgse van origine. Ik ben altijd te porren voor een oranje reep chocolade met karamel-zeezout, een concert 
van Bløf of een bezoek aan het prachtige Maastricht.  
 
Als lid van het presidium wil ik er graag voor in samenwerking met het landelijk bestuur zorgen dat we bij 
verkiezingen geen winnaar en geen verliezer meer zien, maar een winnaar en iemand die we elders in de 
vereniging ook hard kunnen gebruiken. We zien te vaak dat iemand door het verliezen van een verkiezing zich ook 
niet meer op zijn/haar plek voelt binnen de vereniging, terwijl niets minder waar is. Iedereen die zijn of haar vrije 
tijd wil inzetten voor de sociaaldemocratie, voor onze vereniging, zullen we moeten blijven omarmen.  
 
Het presidium bewaakt de orde, met name op het congres maar ook daarbuiten, met als leidraad het 
huishoudelijk reglement, de statuten en een dosis gezond verstand. Met mijn kennis van het recht, maar 
voornamelijk mijn liefde voor het uitpluizen van regeltjes, zit het met die eerste twee wel snor. Gezond verstand  
ook, anders was ik natuurlijk nooit lid geworden van de JS.  
 
Ik wens jullie vooral een heel fijn congres toe. Geniet ervan, lach, dans en laat het socialistische geluid horen, want 
samen maken we uiteindelijk het verschil.  
 
Liefs,  
 
Bo 
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Kandidaatstellingsbrief Simon Putman 
 
Beste Jonge Socialisten, 
 
Twee jaar lang heb ik met heel veel plezier in het landelijk bestuur mogen zitten. Eerst als bestuurslid politiek & 
scholing en op dit moment als vicevoorzitter/secretaris. Mijn werk is echter nog niet klaar. Daarom stel ik me via 
deze weg kandidaat voor het presidium. 
 
De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. We verloren tijdens de landelijke verkiezingen 29 zetels, waardoor wij 
het in financieel opzicht lastiger hebben dan ooit tevoren. Dit betekent ook dat we veel dingen anders zijn gaan 
doen en met minder middelen ervoor moeten zorgen dat we als vereniging toch aantrekkelijk blijven en leuke 
dingen blijven organiseren. Als gevolg van deze nieuwe situatie hebben we op het jubileumcongres in november 
tientallen wijzigingen aan het huishoudelijk reglement doorgevoerd en liggen er ook nu weer wijzigingen voor om 
te zorgen dat onze regels en procedures nog beter toegespitst zijn op de huidige staat van de vereniging. Na het 
congres in Rotterdam moet er echter nog een aantal laatste wijzigingen worden doorgevoerd aan het 
huishoudelijk reglement en zullen ook de statuten moeten worden gewijzigd. Als secretaris heb ik me hier het 
afgelopen jaar intensief mee bezig gehouden en heb ik goed zicht op wat ons nog te doen staat. Vanuit het 
presidium hoop ik het aankomende landelijk bestuur te ondersteunen bij het doorvoeren van deze laatste 
wijzigingen. 
 
Verder wil ik ervoor zorgen dat het presidium zich nog actiever gaat opstellen. Als secretaris heb ik ervaren hoe 
fijn het is als leden van het presidium je helpen bij onder meer het nakijken van de verschillende versies van 
congreskranten. De komende twee jaar wil ik niet alleen verzoeken vanuit het landelijk bestuur behandelen, maar 
ook zelf proactief aan de slag gaan door het landelijk bestuur te wijzen op naderende deadlines en andere 
relevante zaken. Dat is momenteel extra belangrijk, omdat het presidium in samenspraak met het landelijk 
bestuur en de leden veel wijzigingen heeft aangebracht in de functieprofielen en zodoende bijvoorbeeld de 
organisatie van congressen niet langer enkel de verantwoordelijkheid is van de secretaris, maar de 
penningmeester in het vervolg een groot deel van de organisatie op zich zal nemen. Door actief mee te denken met 
het landelijk bestuur hoop ik in het eerste jaar na zulke ingrijpende wijzigingen eventuele miscommunicatie 
binnen het landelijk bestuur en tussen het presidium en het landelijk bestuur te voorkomen. 
 
Tot slot ben ik van mening dat ik het afgelopen jaar door middel van het organiseren van twee landelijke 
congressen en het wekelijks versturen van nieuwsbrieven heb laten zien dat ik punctueel en gestructureerd ben en 
bovendien de Nederlandse taal goed beheers. Dit zijn elementen die goed van pas komen bij het ondersteunen van 
het landelijk bestuur met onder meer het opstellen van congreskranten en het versturen van officiële mails naar 
kandidaten voor het landelijk bestuur en het presidium. 
 
Mochten jullie naar aanleiding van mijn brief nog vragen hebben, dan kunnen jullie me altijd bellen of appen op 
het telefoonnummer 0622260041. Ik hoop jullie te zien op het Congres! 
 
Met rode groet, 
 
Simon Putman 

Beroepscommissie 

Advies voordrachtscommissie 
 
Beste leden van de JS, 
 
Op basis van de binnengekomen sollicitatie(s) draagt de voordrachtscommissie Maren Slangen voor als nieuw 
lid van de beroepscommissie. Met haar ervaring binnen de vereniging is zij een waardevolle toevoeging aan de 
beroepscommissie. 
 
Vriendelijke groet, 
Victor Strengers 
Edou Hamstra 
Martijn Otten 

  



15 

 

 

Hoofdredacteur LAVA 

Advies voordrachtscommissie 
 
Beste leden van de JS, 
 
De kandidaatstellingscommissie, bestaande uit Anouk Daams, Edou Hamstra en Martijn Otten, heeft gesproken 
met de kandidaat/kandidaten voor het LAVA-hoofdredacteurschap. Wij dragen Jasper Kars voor om deze 
functie te gaan bekleden. De commissie was erg onder de indruk van zijn ervaring op het gebied van journalistiek. 
Hij is erg enthousiast om met de LAVA aan de slag te gaan en bovendien is hij een bevlogen sociaaldemocraat. Ten 
slotte heeft hij al een mooie visie op wat hij via de LAVA, zowel op papier als online, hoopt te bereiken. Wij hopen 
dat jullie zijn kandidatuur zullen ondersteunen. 
 
Vriendelijke groet, 
Anouk Daams 
Edou Hamstra 
Martijn Otten 
 
Kandidaatstellingsbrief Jasper Kars 
 
Beste partijgenoten, 
 
Hierbij reageer ik graag op de vacature voor het Hoofdredacteurschap van de Lava.  
 
Mijn naam is Jasper Kars en hoewel ik in Limburg, Overijssel, Los Angeles, Finland en New York heb gewoond, 
beschouw ik Utrecht als mijn échte thuis. Van jongs af aan ben ik bezig met de maatschappij en het vertellen van 
verhalen door middel van beeld, tekst en geluid. 
 
Ik probeer altijd te kijken naar progressieve en creatieve ideeën voor een mooiere toekomst. Om samen tot mooie 
oplossingen en plannen te komen geloof ik dat politiek een prachtig middel is. Een middel dat we samen moeten 
inzetten om dichter tot elkaar te komen. Op straat, in de wijk, in onze stad, in Nederland en op aarde. En daar kun 
je niet vroeg genoeg mee beginnen. Vanaf mijn tienerjaren ben ik een overtuigd aanhanger van het 
sociaaldemocratisch gedachtegoed, maar toch is de wil om wat te veranderen momenteel groter dan ooit. 
 
De sociaaldemocratie in Nederland bevindt zich in een lastige periode. Stemmingmakerij en sensatie bepalen 
helaas te vaak het publieke debat, dit brengt veel onzekerheid met zich mee en zorgt voor polarisatie. Hierdoor is 
het soms lastig om een progressief en verbindend verhaal te vertellen, zeker ook voor jongeren. Terwijl dit juist 
een generatie is die zaken wil veranderen. 
 
De jeugd heeft de toekomst, maar zeker ook het heden. Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, of ze 
nou groot, klein, nationaal of lokaal zijn, de JS zet vol in op verandering en maakt daarmee de wereld een betere 
plek. Juist daarom ben ik lid, en hoewel dit nog niet enorm lang is, voel ik me toch enorm verbonden met de partij 
en haar idealen. 
 
Daarom wil ik er alles aan doen om de JS-boodschap breed en passend uit te dragen. Een inclusieve samenleving 
waarbij gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid bijdragen aan een fijnere en duurzamere leefomgeving. Een 
stap terug zetten van het grenzeloze kapitalisme, eigenbelang-denken en de groeiende inkomenskloof. Juist nu wil 
ik daarom bijdragen aan het vertellen van eerlijk rood verhaal: op weg naar een fris progressief, maar vertrouwd, 
sociaal-democratisch geluid dat jongeren aanspreekt. Dit geweldige geluid moet gehoord worden en op eigentijdse 
en creatieve wijze naar buiten worden gebracht. Naar zoveel mogelijk jongeren, de leden en naar het publiek. 
 
Ik denk dat ik met mijn ervaring en netwerk op het gebied van bestuur en (social) media, zowel in tekst als beeld, 
hieraan een mooie bijdrage kan leveren. Ik heb ervaring bij verschillende landelijke en lokale media, in binnen- en 
buitenland, en deed ervaring op binnen verschillende bestuursfuncties. Hierbij heb ik mij vaak gericht op het 
bereiken van een jong publiek en stond voor mij positieve impact centraal. Het overbrengen van de boodschap 
gaat natuurlijk vaak digitaal en moet direct prikkelen; dat betekent voor mij absoluut niet dat de inhoud, de 
kritische blik of het brede verhaal verloren hoeft te gaan. Integendeel. De mix tussen werken aan een betere 
wereld en het vertellen van oprechte verhalen is voor mij het ultieme. 
 
Het hoofdredacteurschap van de Lava zou voor mij persoonlijk een prachtmogelijkheid zijn om mijn idealen, 
impact en creativiteit samen te brengen en keihard te strijden om deze duidelijk en zichtbaar te maken. Maar veel 
belangrijker dan dat, is de missie van de JS om samen met alle leden te vechten om onze idealen daadwerkelijk te 
realiseren. Zodat we samen de wereld een betere plek maken. Midden in de samenleving, daar waar ook ik mij zo 
graag begeef. 
 
“In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.” - Thomas Jefferson 
 
Met enthousiaste groeten, Jasper Christiaan Kars  
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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. 

AM 4. Ledenlijsten 

Indiener: LB 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 

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

Voorgestelde tekst: 

• Ledenlijsten maandelijks door het Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud worden opgestuurd naar 
de contactpersoon van de afdeling, mits de privacyovereenkomst getekend is. 

Toelichting: De JS vindt privacy een feestje. 
Preadvies: Overnemen 
Toelichting: De JS Groningen heeft privacy ook hoog in het vaandel staan. Belangrijk is dat de ledenlijst in 
ieder geval netjes bij de afdeling terechtkomt. Het is prima als dat bij (slechts) één bestuurslid is.  

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. 
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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. 

AM 6. Ochtendgymnastiek 

Indiener: LB 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 

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

Voorgestelde tekst: 

• Tijdens alle JS-activiteiten met een overnachting, zoals het (Nieuwe) Ledenweekend en het Congres, 
ochtendgymnastiek gegeven wordt door Rik Dekker, ook als hij geen JS-lid meer is. 

Toelichting: De JS vindt maatwerk een feestje en ziet graag dat personen ingezet worden op het terrein waar ze 
uitblinken. 
Preadvies: Overnemen 
Toelichting: Ondanks het feit dat het door het landelijk bestuur voorgestelde lid geenszins een professional is 
(andere leden zijn daar beter in), staan de indieners sympathiek tegenover dit amendement. Voorwaarde is wel 
dat het landelijk bestuur zorg draagt voor een uitnodiging en tevens een overnachting mogelijk maakt. 
Gezondheid is belangrijk. Daarbij hoort ook voldoende slaap. Voor dag en dauw op moeten staan om ergens in 
het land aan anderen ochtendgymnastiek te geven, komt op gespannen voet te staan met het doel van dit 
beslispunt. Indieners stellen wel een vraag over de uitvoerbaarheid. Als genoemd lid niet kan, zal de 
ochtendgymnastiek door moeten blijven gaan. Indieners hebben er vertrouwen in dat het landelijk bestuur in dat 
geval het initiatief neemt. 
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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. 

AM 7. Vertrouwenspersonen 

Indieners: Mees ten Hooven, Jelle Jaspar, Martijn Otten, Jules Claessens, Omar El-Attal en 
Zakaria Bouders 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 

• Vertrouwenspersonen nuchter moeten zijn tijdens landelijke JS-activiteiten. 
Voorgestelde tekst: 

• Een landelijk bestuurslid nuchter moet zijn tijdens het (Nieuwe) Ledenweekend. 

• Een vertrouwenspersoon aanwezig moet zijn tijdens het (Nieuwe) Ledenweekend. 
Toelichting: Tijdens het (Nieuwe) Ledenweekend moet er altijd een LB’er met een rijbewijs en iemand met 
EHBO-ervaring nuchter zijn zodat diegene de situatie kan overzien en eventueel naar het ziekenhuis kan rijden. 
Bij congressen is dat niet nodig, want daar is altijd een ziekenhuis in de buurt. Dus kan het LB genieten, maar 
drinken met mate. 
Preadvies: Afwijzen 
Toelichting: Het amendement is ons inziens nutteloos, omdat het de huidige situatie letterlijk omschrijft. Het 
geconstateerde probleem wordt er niet mee opgelost. 

B 8. Voorzitterschap 

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

• Er momenteel geen kandidaat is voor de functie van voorzitter; 

• Hiermee de vacature onvervuld blijft; 

• Het Huishoudelijk Reglement voorschrijft (op het congres) een ad interim te benoemen tot aan het 
volgende congres; 

 
Overwegende dat: 

• Het voor de continuïteit en bestuurbaarheid van de JS wenselijk is zo snel mogelijk een voorzitter te 
benoemen; 

• De periode tot aan het najaarscongres in november erg lang is; 
 
Besluit dat: 

• Het presidium voorafgaand aan de opening van het politiek seizoen een buitengewoon congres 
organiseert; 

• De JS tijdens dit buitengewoon congres een nieuwe voorzitter kiest. 
 
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. 

AM 1. Vrouwelijke leden 

Indiener: LB 
Te wijzigen tekst 
Huidige tekst: 

• Het landelijk bestuur zich meer moet inzetten om vrouwelijke leden te werven. 
Voorgestelde tekst: 

• Het landelijk bestuur en afdelingen zich meer moeten inzetten om vrouwelijke leden te werven. 
Toelichting: Het landelijk bestuur en afdelingen zijn samen verantwoordelijk voor het werven van meer 
vrouwelijke leden. 
Preadvies: Overnemen 
Toelichting: Samen staan we sterk, dus uiteraard lijkt het ons goed om dit punt gezamenlijk op te nemen. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
Onderstaande jaarrekening is onder voorbehoud en moet nog worden goedgekeurd door de accountant.  
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Halfjaarverslag landelijk bestuur 
Voor je ligt het halfjaarverslag van het landelijk bestuur. In dit verslag beschrijven we per werkterrein wat er in 
het afgelopen half jaar allemaal is gebeurd. Hoewel we natuurlijk proberen zo compleet mogelijk te zijn, kan het 
natuurlijk altijd gebeuren dat we iets over het hoofd hebben gezien. We hopen je in dat geval, of als je een andere 
opmerking of vraag hebt, te horen tijdens het verantwoordingsmoment op het congres. Als je daar niet bij kan  
zijn, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen. 
 
Politiek 
Politiek was het een roerig half jaar, dat gekenmerkt werd door onze strijd voor goed werk. Toen PvdA Tweede 
Kamerlid William Moorlag de schijnconstructie bij zijn oude werk verdedigde met de argumenten die rechts altijd 
gebruikt om schijnconstructies goed te praten (zoals meer mensen aan het werk krijgen, maar wel voor minder 
geld), kwamen wij in verzet. Diezelfde schijnconstructies bevechten we al het hele jaar bij Deliveroo. Inmiddels is 
er een rechtszaak tussen Sytze Ferwerda en Deliveroo gaande over de vraag of Sytze schijnzelfstandige is. De druk 
van de afgelopen maanden, waar wij in Nederland toch het begin vormden van de opstand van Deliveroo, heeft er 
inmiddels toe geleid dat zelfs Deliveroo vindt dat hun riders verzekerd rond moeten fietsen. Wij blijven doorgaan 
tot Deliveroo hun riders als volwaardige werknemers gaat beschouwen.  
  Wonen was zoals verwacht hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens onze bezoeken aan de 
ongeveer 40 gemeenten die wij aandeden, bleef dit terugkomen. Dit leidde tot een aantal acties in verschillende 
steden. Zo hebben wij aandacht gevraagd voor de verkoop en de slechte staat van sociale huurwoningen.  
  Op het gebied van emancipatie zijn wij aangehaakt bij het #metoo-beraad, een samenwerking van de 
Rutgers Stichting om seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen. Daarnaast hebben we bij alle acties en 
activiteiten die we organiseerden ons best gedaan om een betere balans te creëren tussen het aantal mannelijke en 
vrouwelijke deelnemers en hebben we onder meer ingezet op meer vrouwelijke sprekers. Op Internationale 
Vrouwendag hebben we samen met een groot aantal JS-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen een 
oproep gedaan om te blijven strijden voor gelijk loon voor gelijk werk. 
 Tot slot hebben we dit jaar ook veel tijd besteed aan andere politieke thema’s dan onze kernpunten. Op 
het vorige congres namen wij het standpunt in tegen de sleepwet te zijn. Daar is door de campagne voor het 
referendum ook veel aandacht naar gegaan.  
 
Activiteiten 
Na het afgelopen congres hebben we een reeks mooie activiteiten mogen organiseren. Op 20 januari trapten we de 
campagne af in Den Haag, waarna nog 10 regiotours en enkele losse campagneactiviteiten volgden. Ook 
organiseerden we een nieuwe ledendag, werkbezoeken aan een gevangenis en Defence for Children en diverse 
scholingsactiviteiten. Meer hierover onder de kopjes scholing en leden. In april reisden we af naar Bodegraven 
voor het tweede (Nieuwe) Ledenweekend van dit politieke seizoen. Tijdens dit weekend konden leden luisteren 
naar interessante sprekers, deelnemen aan diverse workshops en meedoen aan een heuse speurtocht.  
 
Campagne 
In het afgelopen half jaar zijn we, zoals eerder gezegd, heel druk bezig geweest met de gemeenteraadscampagne. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn altijd een mooie kans om veel jongeren op belangrijke plekken verkozen te 
krijgen en om de stem van jongeren te laten horen als raadsleden, fractieondersteuners en burgerraadsleden. Al 
het hele jaar waren we bezig met het organiseren en plannen van de campagne. Toen we op 20 januari de 
campagne aftrapten was het dan eindelijk zover; vol energie en goede moed waren we er klaar voor. Nog nooit 
eerder hadden we zoveel kandidaten. Sterker nog: nog nooit eerder hadden we zoveel verkiesbare kandidaten! En 
nog nooit eerder zijn we langs zoveel afdelingen geweest. Met een enorme groep vrijwilligers zijn we in busjes 
door het land getrokken, door weer en wind, maar met het enthousiasme van een przewalskipaard. Inmiddels 
hebben we 30 JS-raadsleden en nog veel meer andere leden in ondersteunende posities rondom fracties. 

Veel kandidaten in veel verschillende gemeenten tijdens de campagne heeft echter ook een keerzijde. 
Zoals bekend hebben we sinds maart 2017 minder budget dan voorheen. Minder budget met meer kandidaten 
betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Er waren immers gewoonweg niet genoeg middelen om met ons 
busje en prezwalskipaard-enthousiasme bij alle kandidaten langs te gaan. Zodoende hebben we de keuze gemaakt 
om tien regiotours te organiseren en iedere gemeente aan te doen waar een JS-kandidaat op een verkiesbare plek 
stond. Bij vijf gemeenten lukte het ons helaas niet om binnen de tien geplande regiotours langs te komen. De 
kandidaten uit deze gemeenten hebben we echter de mogelijkheid geboden om buiten de geplande campagnetours 
om langs te komen. Verder is er een vast bedrag per kandidaat (verkiesbaar of niet-verkiesbaar) beschikbaar 
gesteld dat zij konden gebruiken voor hun persoonlijke campagne. 

Gelijktijdig hebben we een campagne rond de sleepwet georganiseerd. Met geld van de 
referendumcommissie hebben we in wc’s door het hele land campagne gevoerd om mensen erop te wijzen dat ze 
iets te verbergen hebben. Vanuit de vereniging kregen we veel verschillende berichten dat onze posters door het  
hele land werden gespot. Een goed teken! 
 
Scouting en scholing 
Afgelopen half jaar zijn er diverse scholingsactiviteiten georganiseerd op veel verschillende terreinen. Zo zijn er 
voor de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen avonden georganiseerd als campagne voeren door Peter 
van Heemst, integriteit door Rosalie Bedijn van het Centrum voor Lokaal Bestuur en actievoeren door Marleen 
Haage.  
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Naast deze avonden die specifiek voor kandidaten voor de gemeenteraad waren bedoeld, zijn er ook 
andere cursussen georganiseerd. Te beginnen met de stoomcursus sociaaldemocratie waar deelnemers in zes 
avonden meer leren over de vijf beginselen van de Jonge Socialisten en de geschiedenis van de sociaaldemocratie. 
Deze avonden werden onder andere gegeven door Lilianne Ploumen en Nico Schrijver.    
 Ook dit jaar werd wederom de masterclass sociaaldemocratie georganiseerd. Drie avonden over een 
verdiepend thema binnen de sociaaldemocratie. Door te weinig aanmeldingen voor de complete cursus zijn deze 
avonden omgebouwd naar ‘Een avond met…”, zodat iedereen die wilde komen niet direct gebonden was aan drie 
avonden waaraan hij/zij moest deelnemen. De sprekers van de “Een avond met…-reeks” waren Maarten van 
Rossem, Joop van den Berg en Job Cohen. 

Nieuw dit jaar is de JS Academie. De JS Academie omvat alle cursussen behalve de stoomcursus en 
masterclass sociaaldemocratie. Denk hierbij aan de cursus politieke vaardigheden waar traditiegetrouw door onze 
JS-trainers deelnemers in vier avonden geschoold worden in presenteren, debatteren, onderhandelen en politiek 
schrijven, maar ook aan de meer praktische vaardigheden zoals vloggen, grafische vormgeving en fotografie met je 
telefoon. De eerste cursus van deze praktische vaardighedenleergang zal in september van start gaan. 
 Verder waren er het tweede (Nieuwe) Ledenweekend en het PJO-Parlement. Op het ledenweekend 
ontvingen we veel verschillende sprekers en workshopsleiders; sprekers van de Partij van de Arbeid, zoals 
Mariette Hamer, Robert Steenbergen en Anna van den Boogaard, maar ook externe sprekers, zoals Michiel 
Dijkman, Reinier Enzerink van Jagersvereniging Nederland en IJsbrand Terpstra van DROG mediaplatform over 
nepnieuws. Tijdens het PJO-Parlement gingen 15 leden enthousiast de strijd aan met andere politieke 
jongerenorganisaties. Uniek dit jaar was de hoeveelheid deelnemende politieke jongerenorganisaties, tien in 
totaal! 
  Ook staan er al activiteiten voor na dit bestuursjaar op de planning. Deze keuze is gemaakt, omdat er aan 
het begin van het jaar geregeld een gat qua activiteiten ontstaat. Door al een paar activiteiten op de planning te 
hebben staan, zal het volgende bestuur een makkelijkere start hebben.  

Echter, er gloort niet alleen geluk aan de horizon. Het afgelopen jaar is gebleken dat de belangstelling 
voor scholingsactiviteiten vaak teleurstellend weinig is of dat deelnemers die wel deelnemen aan de cursussen 
vaak niet op komen dagen. De borg die eerder toereikend was, is dit niet meer. Hierdoor is de stoomcursus 
sociaaldemocratie gedeeltelijk niet doorgegaan en is de cursus vloggen geannuleerd. Het komend bestuurslid 
scholing zal hier dan ook extra aandacht aan moeten besteden. Al is het ook een taak voor een ieder van ons. Dus 
heb jij een tip, gouden idee of iets anders dat gehoord moet worden? Mail dat dan naar: info@js.nl. 

 
Internationaal 
In december viel de internationaal secretaris uit. Het landelijk bestuur was niet unaniem over een waarnemer en 
heeft de functie derhalve intern belegd. Desondanks is er alles aan gedaan om te faciliteren dat leden naar 
internationale evenementen konden gaan.  

Door diverse leden zijn congressen van onze Europese zusterorganisaties bezocht, onder meer in Wenen 
en Parijs. Daarnaast is er een Nederlandse afvaardiging naar de Winterschool, Queer Easter, het seminar 
‘feminisme’ georganiseerd door YES in Vilnius en het seminar ‘political economy’ georganiseerd door YES in 
Praag gegaan.  

De aanmeldingen voor de Zomerschool in Berlijn en het zomerkamp van YES staan inmiddels open. Ook 
zijn we trots om te vermelden dat een delegatie uit Italië, België en Luxemburg ons congres zal bezoeken, evenals 
de vicepresident van YES: Kasper Vanpoucke. 
 
Leden 
Het tweede halfjaar hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Voor deze nieuwe leden is er een 
nieuwe ledendag georganiseerd. Een aantal van hen werd rondgeleid door de Tweede Kamer en verwelkomd door 
JS-raadslid Mikal Tseggai in het gemeentehuis van Den Haag.  

De voorbereidingen van de zomertour zijn in volle gang. We gaan dit jaar verder met het plan van vorig 
jaar: meer tussen de mensen en minder houterig achter een kraampje. Afgelopen zomer toonde namelijk  aan dat 
dit beter werkt en bovendien is het voor de deelnemende leden aan de zomertour veel leuker.  
 
Communicatie 
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest onze social media-kanalen meer en beter te benutten. We hebben er 
bewust voor gekozen verschillende kanalen voor verschillende doelgroepen te gebruiken. Zo is Twitter erg nuttig 
om politieke standpunten te verspreiden, zoals wij bijvoorbeeld deden toen wij een politieke ledenraad wilden 
uitroepen. Facebook blijkt nog steeds een goede manier om activiteiten aan te kondigen.  

Om inzichtelijker te maken wat wij als bestuur zoal doen, heeft elke week een ander bestuurslid het JS-
Snapchataccount beheerd. Verder hebben we meer foto’s van activiteiten op Instagram gezet en de Instagram 
Story gebruikt om jullie te informeren over activiteiten.  

Tijdens de gemeenteraadscampagne hebben wij alle actieve leden wekelijks op dinsdag een speciale 
campagnenieuwsbrief gestuurd. Ook hebben we een eerste slag geslagen met het ontwikkelen van een bredere 
communicatiestrategie voor de JS. Hier kan het komende bestuurslid communicatie een vervolg aan geven. 
 
Secretariaat 
Alle nieuwe afdelingsbesturen hebben een bestuurstraining aangeboden gekregen. Ook heeft de 
afdelingshandleiding een grote update gekregen. 

Verder hebben we ons voorbereid op de nieuwe privacywetgeving die in mei is ingegaan. Dat betekent dat 
we al onze processen hebben doorgelicht en dat we achter de schermen alles anders doen om er zeker van te zijn 
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dat we voorzichtig omgaan met de data die we bezitten. We gaan anders met aanmeldingen voor activiteiten  om, 
hebben andere afspraken met de PvdA gemaakt en ook de verstrekking van ledenlijsten aan afdelingen is 
veranderd. 
 Ons digitale archief hebben we voor het eerst in 20 jaar grondig opgeschoond. Interessante bestanden 
die we hierbij hebben gevonden, hebben we gebruikt bij het samenstellen van het jubileumboek. 
 
Kortom, het einde van dit bestuursjaar is een feit. We hebben een mooi jaar gehad waarin we ons boos hebben 
gemaakt, waarin we actie hebben gevoerd, maar belangrijker nog: waarin we flink hebben gelachen met zijn allen. 
Bij de Jonge Socialisten combineren we inhoud met gezelligheid en dat hebben we zeker gedaan. Wij sluiten het 
jaar met dank aan jullie, alle leden die onze vereniging rijk is, tevreden af. Het klinkt als een cliché, maar het is 
echt waar: zonder jullie hadden we het niet voor elkaar gekregen!  
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


