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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 

 

 

Dit is de Eerste Congreskrant voor het Najaarscongres te Groningen. In deze Congreskrant lees je alles over de 

procedures, ingediende congresvoorstellen en andere relevante informatie voor het Najaarscongres. 

 

Moties en andere congresvoorstellen konden tot en met 6 oktober (23:59 uur) ingediend worden. Amendementen 

kunnen nog ingediend worden tot 3 november (23:59 uur) door te mailen naar presidium@js.nl. 

 

Op het Najaarscongres worden de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2019 besproken. De jaarrekening 

kan niet worden geamendeerd. 

 

In de aanloop naar het Congres is er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 

 3 november (23:59 uur): deadline indienen amendementen. 

 10 november: publicatie Tweede Congreskrant. 

 15 november: deadline aanmelden Najaarscongres. 

 17-18 november: Najaarscongres. 

 

De aanvangstijd van het Congres is 11:00 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, 

Djairo Terpstra 

 

Secretaris 

Jonge Socialisten in de PvdA 

  

mailto:presidium@js.nl
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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 6 oktober (23:59 uur) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar presidium@js.nl. 

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. 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 aankondiging van het Congres ten minste acht weken voor het Buitengewoon congres naar alle 

leden van de JS gestuurd. 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 3 november (23:59 uur), door deze te mailen naar presidium@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 10 

november (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 

 

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 3 november (23:59 uur) te mailen naar 

presidium@js.nl. Het format voor amendementen is te vinden op onze site. 

mailto:presidium@js.nl
mailto:presidium@js.nl
mailto:presidium@js.nl
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 Buitengewoon 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 secretaris en vastgesteld door het presidium. 
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Locaties 

Congreslocatie     Feestlocatie 

   
 
Het Paleis      ’t Gat van Groningen 
Boterdiep 111      Poelestraat 51, 
9712 LM Groningen     9711 PK Groningen 

Slaaplocatie       

    
 
Bud Gett Hostels 
Rademarkt 3-3a 
9711 CS Groningen 
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Beslispunten 

B 1. Meer BLØF 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indiener: Pelle Depla & Simon Putman 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

 

Constaterende dat: 

 Er te weinig BLØF wordt gedraaid tijdens JS-activiteiten; 

 De congreszondag vaak gepaard gaat met een kater; 

 

Overwegende dat: 

 De melodische klanken van BLØF de sfeer op congressen tot ongekende hoogte laten stijgen; 

 De melodische klanken van de mannen van BLØF je kater doen laten verdwijnen als sneeuw voor de 

zon; 

 Zoutelande zowel met als zonder Geike Arnaert een lekker nummer is, maar zonder Geike Arnaert toch 

net wat fijner; 

 De teksten van BLØF het proletariaat verheffen; 

 

Besluit dat: 

 Er meer BLØF gedraaid gaat worden tijdens JS-activiteiten, met name tijdens de nu al legendarische 

congresfeesten; 

 Het congres geopend wordt met de uitvoering van het nummer Zoutelande zonder Geike Arnaert; 

 Het LB een wekdienst aanbiedt op congressen met de nummers van BLØF. 

 

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

HR 1. Termijn indienen Congresvoorstellen voor een Buitengewoon Congres 

Indiener: Landelijk bestuur 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 3.3, lid 3 

Huidige tekst: 

Ten minste veertien dagen voor het Buitengewoon Congres wordt een Aankondiging gestuurd aan alle leden, 

deze bevat de tekst van het verzoek. De termijn voor het indienen van Congresvoorstellen is vijf dagen, de Eerste 

Congreskrant verschijnt zeven dagen voor het Congres. 

Voorgestelde tekst:  

Ten minste veertien dagen voor het Buitengewoon Congres wordt een Aankondiging gestuurd aan alle leden, 

deze bevat de tekst van het verzoek. Congresvoorstellen kunnen tot negen dagen voor het Congres ingediend 

worden. De Eerste Congreskrant verschijnt zeven dagen voor het Congres. 

Toelichting 

In de huidige tekst is het niet duidelijk of de termijn van vijf dagen gelezen moet worden als vijf dagen na de 

Aankondiging of vijf dagen voor het Congres. Daarnaast is niet duidelijk wat de termijn is als de 

Aankondiging eerder verstuurd wordt. De voorgestelde tekst moet deze onduidelijkheden wegnemen. 

 

HR 2. Bijwerken standpuntendatabase 
Indiener: Landelijk bestuur 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 3.5, lid 8 

Huidige tekst:  

De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en zorgt er voor dat: 

Voorgestelde tekst:  

De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er voor dat: 

Toelichting 

Door de nieuwe functieprofielen valt de website onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 

communicatie. Om het landelijk bestuur de vrijheid te geven zelf te bepalen wie de standpunten database 

bijwerkt, is het wenselijk om de huidige tekst te wijzigen. 

 

HR 3. Verkiezing landelijk bestuur 
Indiener: Landelijk bestuur 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 7.1, lid 1 

Huidige tekst:  

De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden buiten vergadering, via een digitale 

ledenverkiezing waarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres. 

Voorgestelde tekst:  

De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden tijdens het Congres of buiten vergadering, via 

een digitale ledenverkiezing waarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres. 

Toelichting 

In de huidige tekst lijkt het alsof leden van het landelijk bestuur slechts via een digitale ledenverkiezing 

verkozen kunnen worden terwijl dat ook op het Congres mogelijk is volgens artikel 4.7. 
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HR 4. Beleidsplan naar alle leden mailen 
Indiener: Landelijk bestuur 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 7.5, lid 7 

Huidige tekst:  

Het landelijk bestuur stelt een beleidsplan op waarin ze haar prioriteiten vastlegt. Het beleidsplan wordt ter 

kennisneming aan alle leden toegestuurd. 

Voorgestelde tekst:  

Het landelijk bestuur stelt een beleidsplan op waarin ze haar prioriteiten vastlegt. Het beleidsplan wordt ter 

kennisneming op de website gepubliceerd. In de landelijke nieuwsbrief wordt minimaal één keer genoemd dat 

het beleidsplan op de website staat en wordt middels een link naar het beleidsplan verwezen. 

Toelichting 

In de huidige tekst moet het beleidsplan naar alle leden gestuurd worden, dus ook leden die zich voor alle 

nieuwsbrieven van de JS hebben afgemeld. Wij menen dat het beleidsplan niet voldoende interessant is voor 

deze groep leden om ze alsnog te mailen. Te veel mails van de JS kan voor deze groep als onprettig worden 

ervaren en dat willen we voorkomen. Deze groep kan nog steeds het beleidsplan inzien via de website van de 

JS. 

 

HR 5. Voorzitterstermijn 
Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 7.2, lid 3 

Huidige tekst:  

Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter, die voor twee jaar 

wordt gekozen. 

Voorgestelde tekst:  

Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen. 

Toelichting 

Op een eerder congres is besloten om de voorzitterstermijn te verlengen naar twee jaar met het idee om 

stabiliteit en continuïteit binnen het Landelijk Bestuur te creëren. Het gaat om een discussie die al sinds de 

invoering sleept en een wijziging die keer op keer wordt ingediend tijdens de congressen. Omdat men helaas in 

het drukke huidige klimaat minder snel neigen naar het uitoefenen van een bestuursfunctie, zal deze termijn 

enkel potentiële voorzitters uit de schaarse poel geschikte kandidaten nemen. Daarom stellen wij voor de 

voorzitterstermijn terug te brengen naar een jaar. 
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Moties 

M 1. Vrouwen*quotum 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Vrouwen* zwaar ondervertegenwoordigd zijn in besturen en directies; 

 Er voldoende vrouwen* gekwalificeerd zijn; 

 Vrouwen* worden gediscrimineerd op een kinderwens in tegenstelling tot mannen; 

 Ze hierdoor minder snel aangenomen worden; 

Overwegende dat: 

 Vrouwen* geweldig zijn; 

 De JS voor gelijke kansen voor vrouwen* zijn; 

 Quota werken; 

 We als JS het goede voorbeeld moeten geven; 

 

Besluit dat: 

 De JS een vrouwen*quotum wil voor de top van het bedrijfsleven; 

 Het landelijk bestuur een voorstel tot invoering van vrouwen*quotum  voor interne JS-functies doet op 

het aanstaande congres. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 2. Schrap genderregistratie 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 De JS nog steeds geslacht registreert; 

 Dit niet hoeft; 

Overwegende dat: 

 Geslacht voor de JS niet relevant is; 

 Het minder inclusief is om naar geslacht te vragen; 

 

Besluit dat: 

 De JS moet stoppen met genderregistratie; 

 De PvdA moet stoppen met genderregistratie. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 3. Strippers4Women 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Vrouwen* ook mensen zijn en de daarbij horende behoeftes hebben; 

 Vrouwen* vaak worden geweigerd bij stripclubs; 

Overwegende dat: 

 Wij voor gendergelijkheid zijn; 

Besluit dat: 

 Vrouwen* ook in stripclubs mogen komen; 

 Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich in gaat spannen om deze discriminatie aan 

te pakken; 

 De JS hier actie voor kan voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 4. Meer seksuele voorlichting over/voor LHBT* 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Er op middelbare scholen een taboe is over LHBT*; 

 Homoseksualiteit vaak niet besproken wordt tijdens seksuele voorlichting; 

 Problemen voor LHBT*ers soms anders zijn; 

 Seksuele voorlichting een safe space is waar dingen beter kunnen worden aangeleerd dan het internet, 

waar LHBT*ers vaak tot veroordeeld zijn; 

 

Overwegende dat: 

 De JS het bestaan van LHBT*ers wil normaliseren; 

 

Besluit dat: 

 Er meer seksuele voorlichting voor LHBT*ers moet komen; 

 De JS via de vertrouwenspersonen leden (waaronder LHBT*ers) op aanvraag van seksuele voorlichting 

voorzien. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 5. Bloeddonatie: nu ook voor homomannen 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Mannen die in de laatste 12 maanden seks hebben gehad met mannen, geen bloed mogen doneren; 

 Het in dit land verboden is te discrimineren op basis van seksuele geaardheid; 

 Er een gebrek aan bloeddonoren zijn; 

 Onder andere Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië deze eis versoepeld hebben; 

 

Overwegende dat: 

 Dit bij orgaandonaties niet het geval is; 

 Dit een discriminerende maatregel is; 

 Het huidige beleid geen recht doet aan het daadwerkelijke risicogedrag; 

 

Besluit dat: 

 De JS tegen deze onredelijke en discriminerende eis is; 

 Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich hard gaat maken voor het schrappen van 

deze eis; 

 De JS hier actie voor gaat voeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 6. No means no! 

Indiener: Janice van de Wetering 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Het bij wet geen verkrachting en/of aanranding is wanneer je enkel ‘nee’ zegt tegen seksuele 

handelingen; 

 Er moet volgens de wet fysiek verzet worden; 

 

Overwegende dat: 

 Niet iedereen zich kan verzetten in deze situaties; 

 Sommige personen bevriezen als het ware en kunnen alleen nog maar nee zeggen; 

 

Besluit dat: 

 Er mondelinge, enthousiaste toestemming of toestemming in daden, bijvoorbeeld terug zoenen of 

jezelf/de ander uitkleden, nodig moet zijn om seksuele handelingen te mogen verrichten; 

 En roept het landelijk bestuur op om dit via de PvdA landelijke wetgeving te laten worden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 7. Gelijke monniken, gelijke broeken 

Indiener: JS Overijssel 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Vrouwen* nooit fatsoenlijke zakken in broeken hebben (of jurkjes/rokken); 

 Vrouwen* hierdoor altijd verplicht zijn een tas mee te nemen of te kopen, omdat ze geen zakken 

hebben; 

 

Overwegende dat: 

 Dit gewoon vet onzin is; 

 Ieder persoon, man, vrouw*, baby, fatsoenlijke broekzakken moeten hebben; 

 

Besluit dat: 

 Het verplicht moet worden dat kledingmakers fatsoenlijke zakken in broeken gaan stoppen, geen 

nepzakken meer! 

 Roept het landelijk bestuur op om dit via de PvdA landelijke wetgeving te laten worden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 8. Vrouwen*netwerk 

Indiener: Socialistische vrouwen (Lilit Zeltsburg, Hannah Scheffers, Jet Gloudemans, Hevien 

Dahly, Anna Robin Hogendoorn Streef & Chelsea Takeu) 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 De actieve participatie van vrouwen* binnen onze vereniging nog altijd tegenvalt, ondanks een 

ongeveer gelijke verdeling in de ledenaantallen; 

 Het feit dat onze cultuur vrouwen* die assertief zijn vaak bestempelt als agressief, maakt dat sommige 

vrouwen* een extra duwtje in de rug nodig hebben om op dezelfde manier mee te doen als mannen; 

 Vrouwen* die actief worden, veel baat hebben bij het uitwisselen van ervaringen met vrouwelijke* leden 

die al langer actief zijn; 

 

Overwegende dat: 

 We als vereniging tegen ongelijkheid zijn en allemaal gebaat zijn bij meer actieve vrouwelijke* leden; 

 Het voor nieuwe vrouwelijke* leden makkelijker zou zijn om in contact te komen met meer ervaren 

vrouwelijke* leden als daarvoor een concrete structuur bestond; 

 Een soortgelijke structuur, een vrouwen*netwerk, al langer functioneert bij onze koepelorganisaties 

YES en IUSY en daar wordt ervaren als zeer positief; 

 

Besluit dat: 

 Er binnen de vereniging een vrouwen*netwerk dient te worden opgericht naar het voorbeeld van YES 

en IUSY, zodat vrouwelijke* leden daarbinnen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten 

en spreken; 

 Dit netwerk tijdens meerdaagse landelijke activiteiten een vertrouwelijke en veilige ruimte krijgt om 

bijeen te komen; 

 Het landelijk bestuur de mogelijkheden onderzoekt om deze oprichting op korte termijn te faciliteren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 9. Emancipatie voor Afdelingen 101 

Indiener: Socialistische vrouwen (Lilit Zeltsburg, Hannah Scheffers, Jet Gloudemans, Hevien 

Dahly, Anna Robin Hogendoorn Streef & Chelsea Takeu) 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Afdelingen ook te maken hebben met het vraagstuk van activatie van vrouwelijke* leden, maar vaak 

niet weten hoe ze dat kunnen aanpakken; 

 Afdelingen vaak het eerste aanknopingspunt zijn voor nieuwe leden over het algemeen; 

 

Overwegende dat: 

 Afdelingen gebaat zouden zijn bij een verzameling aan ervaringen en suggesties m.b.t. het activeren van 

vrouwen* van vorige besturen en van het landelijk bestuur; 

 Iedere afdeling anders is, en één oplossing niet voldoende is om het probleem in alle afdelingen aan te 

pakken; 

 

Besluit dat: 

 Het landelijk bestuur in samenwerking met huidige en eventueel oud-(afdelings)bestuursleden 

onderzoek doet naar de mogelijkheid om een Emancipatieprogramma voor afdelingen op te stellen, 

d.w.z. een reeks tips en richtlijnen om de participatie van vrouwen* in afdelingen te verbeteren; 

 Dit programma wordt overgedragen aan afdelingsbesturen tijdens de bestuurstraining als vrijblijvend, 

maar structureel opgezet advies. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 10. Emancipatie: Herziening Taak Vertrouwenspersonen 

Indiener: Socialistische vrouwen (Lilit Zeltsburg, Hannah Scheffers, Jet Gloudemans, Hevien 

Dahly, Anna Robin Hogendoorn Streef & Chelsea Takeu) 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Veel leden niet helemaal begrijpen waar de vertrouwenspersonen voor bedoeld zijn, of zelfs niet weten 

wie de vertrouwenspersonen zijn; 

 Het onduidelijk is voor veel leden hoe de voorbereiding voor deze gevoelige taak eruit ziet; 

 Afdelingen (meestal) geen vertrouwenspersonen hebben; 

 De leden weinig zeggenschap hebben in hoe vertrouwenspersonen worden aangesteld; 

 

Overwegende dat: 

 Vertrouwenspersonen bijdragen aan een goede en veilige sfeer binnen de vereniging; 

 Het vooral voor vrouwelijke* en/of LHBT+ leden, en/of leden met een migratieachtergrond, prettig is 

om toegankelijke en ervaren vertrouwenspersonen te hebben en te kunnen spreken; 

 Afdelingen, als eerste contactpunt voor veel nieuwe leden, soms ook best gebaat zouden kunnen zijn bij 

de aanstelling van een lokale vertrouwenspersoon; 

 Leden zich meer op hun gemak zouden kunnen voelen als ze meer inspraak zouden hebben in het 

aanstellen van vertrouwenspersonen; 

 

Besluit dat: 

 De functie van vertrouwenspersoon moet worden verkozen door de leden, bijvoorbeeld d.m.v. een 

procedure met een kandidaatstellingscommissie; 

 Het landelijk bestuur op korte termijn onderzoekt hoe een zodanige procedure zo integer mogelijk zou 

kunnen verlopen; 

 Het vertrouwensteam een training krijgt om hun functie goed te kunnen vervullen; 

 Afdelingen aangemoedigd worden om ook vertrouwenspersonen aan te stellen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 11. Opstellen gedragscode 

Indiener: Shirojkumar Raghoenath & Bas Scholten 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Het huishoudelijk reglement en de statuten van de Jonge Socialisten in de PvdA niet sluitend omtrent 

gedragsregels zijn; 

 Onze zusterorganisaties, koepelorganisaties en andere Nederlandse politieke jongerenorganisaties wel 

een gedragscode hanteren; 

 Het voorkomt dat leden zich niet thuis voelen door het gedrag van andere leden; 
 

Overwegende dat: 

 Alle leden in de vereniging zich op hun gemak moeten kunnen voelen; 

 Het gewenst is dat leden aangesproken kunnen worden op hun gedrag wanneer deze ongewenste 

uitingen vertonen en/of verrichten; 

 Het wenselijk is dat het voor iedereen helder is hoe wij binnen onze vereniging met elkaar omgaan; 
 

Besluit dat: 

 Er een commissie wordt samengesteld van ongeveer vijf personen met minimaal één LB'er, één 

presidiumlid en ongeveer drie ervaringsdeskundigen democratisch worden gekozen (uit niet eerder 

genoemde structuren), die op het volgende Congres een gedragscode voorlegt aan de leden. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 12. Goede voorbereiding protesten en acties 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Er bij politieke acties, die door of met het LB zijn georganiseerd, weinig vlaggen, protestborden of 

andere materialen aanwezig zijn; 

 

Overwegende dat: 

 Het LB, de afdelingen en haar leden aangeven dat de JS een meer actiegerichte organisatie moet 

worden; 

 Zichtbaarheid erg belangrijk is bij acties en protesten; 

 Het regelen van vlaggen, protestborden of andere materiele protestmiddelen vrij simpel is; 

 Het voor leden demotiverend werkt wanneer je afreist naar een politieke actie, maar deze slecht is 

georganiseerd; 

 

Besluit dat: 

 Het LB genoeg vlaggen, protestborden en andere materiele protestmiddelen regelt wanneer er een 

protest of actie is die door het LB georganiseerd wordt of waarvan het LB medeorganisator is. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 13. Geen gedoogconstructie 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

 

Constaterende dat: 

 Er een redelijke kans bestaat dat kabinet Rutte III haar meerderheid in de Eerste of Tweede Kamer 

verliest; 

 

Overwegende dat: 

 De PvdA gigantische electorale verliezen heeft geleden na de deelname aan Rutte II; 

 De PvdA in de media al genoemd is als mogelijke partner voor een gedoogconstructie met Rutte III; 

 Het de PvdA hoogstwaarschijnlijk weer electorale verliezen zal opleveren of electorale winsten tegen zal 

werken; 

 Er bij deelname aan een gedoogconstructie weinig tot geen links beleid gemaakt zal kunnen worden; 

 

Besluit dat: 

 De JS het standpunt in neemt dat de PvdA geen gedoogconstructie moet aangaan met het kabinet Rutte 

III; 

 De JS dit standpunt actief verdedigt binnen én buiten de PvdA. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 14. Leenstelsel 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 De JS nog steeds voor het Leenstelsel is; 
 

Overwegende dat: 

 De belofte dat de rente op de studielening laag zou blijven hoogstwaarschijnlijk geschaad gaat worden; 

 De beloofde verbeteringen aan het onderwijs, die met het vrijgekomen geld zouden worden gedaan, 

uitblijven; 

 Het leenstelsel er aantoonbaar voor zorgt dat mensen uit lagere inkomensklassen minder snel kiezen 

voor een vervolgopleiding; 

 De JS vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen in het onderwijs, ongeacht je afkomst of inkomen; 
 

Besluit dat: 

 De JS het standpunt in neemt dat het leenstelsel moet worden afgeschaft; 

 Er gezocht moet worden naar een sociaal alternatief voor het onzalig makende huidige leenstelsel; 

 De JS dit standpunt actief verdedigt binnen én buiten de PvdA. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 15. Vaccineren 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 De vaccinatiegraad in Nederland steeds verder daalt en inmiddels rond de 91 procent zit; 

 De norm van de Wereldgezondheidsorganisatie 95 procent is om groepsimmuniteit te garanderen; 
 

Overwegende dat: 

 De daling in de vaccinatiegraad ook een gevaar kan worden voor kinderen die wel ingeënt zijn; 

 De overheid vaccineren moet stimuleren om de vaccinatiegraad weer boven de 95 procent te krijgen; 

 Verplicht vaccineren in strijd is met de grondwet en dus geen optie is; 
 

Besluit dat: 

 Kinderdagverblijven kinderen die niet ingeënt zijn, mogen weigeren om zowel kinderen die wel ingeënt 

zijn te beschermen als vaccineren te bevorderen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 16. Bijzonder onderwijs 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

 

Constaterende dat: 

 In de Nederlandse grondwet, Hoofdstuk 1, artikel 23, lid 7, staat:  

 “Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden 

voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet 

stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend 

hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.” 

 En hiermee de financiële gelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs gelijk wordt gesteld; 

 

Overwegende dat: 

 Door dit artikel, de overheid betaalt voor religieus onderwijs en het verspreiden van bepaalde 

geloofsovertuigingen; 

 Het religieus onderwijs een overblijfsel is van het zuilenstelsel; 

 Kinderen minder in aanraking komen met andersgelovigen en andersdenkenden wanneer zij op 

bijzonder onderwijs zitten; 

 Er in de standpunten van de JS staat: “De JS pleit voor docententeams en managementteams die een 

afspiegeling zijn voor de samenleving.” Wat niet het geval is bij religieuze scholen; 

 Religieuze scholen bij wet mogen discrimineren op geloof door docenten en leerlingen te mogen 

weigeren wanneer zij niet het juiste geloof aanhangen; 

 De integratie van immigranten in Nederland wordt tegengewerkt wanneer de kinderen op afgesloten 

scholen terechtkomen waardoor ze weinig in aanraking komen met de Nederlandse maatschappij; 

 Het in Frankrijk zichtbaar mogelijk is om religieus onderwijs af te schaffen; 

 

Besluit dat: 

 De JS het standpunt in neemt dat Hoofdstuk 1, artikel 23 uit de Nederlandse grondwet moet worden 

afgeschaft; 

 De JS dit standpunt actief verdedigt binnen de PvdA en naar de Buitenwereld. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 17. Er gaat wel wat boven Groningen 

Indiener: JS Fryslân 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 De VVV Groningen de slogan “er gaat niets boven Groningen” gebruikt; 
 

Overwegende dat: 

 Schiermonnikoog de meest noordelijk gelegen woonplaats van Nederland is; 

 Het eiland Schiermonnikoog, wat onderdeel is van de provincie Fryslân, noordelijker ligt dan 

Groningen; 

 Het eiland Schiermonnikoog, wat onderdeel is van de provincie Fryslân, ten opzichte van het NAP 

gemiddeld hoger ligt dan Groningen; 
 

Besluit dat: 

 De JS het standpunt in neemt dat er wel wat boven Groningen gaat, namelijk Schiermonnikoog; 

 De JS het standpunt in neemt dat de VVV Groningen haar slogan moet veranderen in: Fryslân Boppe; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 18. Vleestaks 

Indiener: JS Fryslân & JS Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 

Constaterende dat: 

 Vlees eten moreel-ethische vraagstukken met zich meebrengt; 

 De vleesproductie verantwoordelijk is voor 12,5 procent van alle broeikasgassen; 
 

Overwegende dat: 

 Les 1 in de economie is dat je moet betalen voor negatieve externaliteiten; 

 Les 2 in de economie is dat er minder geconsumeerd wordt als de prijs van een product omhoog gaat; 

 Biologisch vlees wel beter is voor het dierenwelzijn, maar weer leidt tot meer uitstoot van 

broeikasgassen; 
 

Besluit dat: 

 Er een algehele vleestaks moet worden ingevoerd, om zo de uitstoot van broeikassen tegen te gaan. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Begroting 2019 
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Toelichting begroting 
Voor jullie ligt de conceptbegroting van 2019. Hierbij zullen de keuzes die gemaakt zijn, worden verantwoord.  

 

 

Inkomsten 

 

Overheidssubsidie 

Als basisbedrag overheidssubsidie hebben we het bedrag genomen wat we vorig jaar aan inkomsten hadden. Dit 

bedrag hangt af van enkele variabelen waar we als JS weinig invloed op hebben en tot op heden ook weinig zicht. 

Het aanhouden van het bedrag van vorig jaar lijkt ons de meest nauwkeurige schatting. 

 

Donateursactie 

Dan valt op dat de opbrengsten van de donateursactie lager worden begroot dan vorig jaar het geval was. Dit valt 

te verklaren vanuit het feit dat de donateursbrieven dit jaar volledig digitaal zullen worden verstuurd. Wellicht 

lopen we hiermee geld mis van mensen die geen mailadres hebben. Wel moet meegenomen worden dat de kosten 

hiermee op nul komen t.o.v. een aanzienlijk bedrag vorig jaar. Netto wordt verwacht dat de inkomsten gelijk zijn.  

 

Onttrekking reserves 

De onttrekking van de reserves is het geld dat gebruikt zal worden voor de campagnes. Voor elke verkiezing is een 

bedrag gereserveerd. Dit bedrag is de optelsom van de bedragen die zijn gereserveerd voor de PS, EP en 

Waterschapsverkiezingen.  

 

 

 

Uitgaven 

 

Congres 

Komend jaar komt voor beide congressen (voorjaar en najaar) duizend euro extra vrij. Congressen zijn de 

belangrijkste bijeenkomsten van de vereniging en deze moeten naar onze mening de financiële ruimte krijgen om 

op een goede manier georganiseerd te kunnen worden.  

 

Ledenweekend 

We zien dat er vraag is naar ledenweekenden. Besloten is dat we een extra ledenweekend gaan organiseren in 

2019. Dit zet het totaal dus op twee ledenweekenden.  

 

Zomertour 

De zomertour is afgelopen jaar erg ruim begroot. Dit bedrag is dan ook niet gehaald. Dit geeft ons ruimte om geld 

te steken in bijvoorbeeld een tweede ledenweekend.  

 

Lava 

Net als in 2018 zal de Lava in 2019 één keer worden uitgebracht. Het begrote bedrag blijft hierbij dan ook 

hetzelfde. 

 

 

 



 

23 
 

Overzicht namen 

Landelijk Bestuur 

Twan Wilmes 

Voorzitter 

Mobiel: +31 6 30815787 

E-mail: twilmes@js.nl 

 

Djairo Terpstra 

Secretaris 

Mobiel: +31 6 29177557 

E-mail: dterpstra@js.nl  

 

Jordy Oomen 

Penningmeester & Bestuurslid Vereniging 

Mobiel: +31 6 40546247 

E-mail: joomen@js.nl 

 

Pelle Depla 

Bestuurslid Communicatie 

Mobiel: +31 6 14533909 

E-mail: pdepla@js.nl 

 

Judith Lemkes 

Bestuurslid Scholing 

Mobiel: +31 6 53579560 

E-mail: jlemkes@js.nl 

 

Yannick Bults 

Bestuurslid Leden & Activiteiten 

Mobiel: +31 6 15498819 

E-mail: ybults@js.nl  

 

Friso Ages 

Internationaal Secretaris 

Mobiel: +31 6 13992975 

E-mail: frages@js.nl  

Presidium 

Andrej van Hout 

Simon Putman 

Bo Lemmens 

Anouk Daams 

Samir Ahraui 

Rolf de Goeij 

Djairo Terpstra (secretaris LB) 

 

E-mail: presidium@js.nl 

Vertrouwenspersonen 

Judith Lemkes 

Bestuurslid Scholing 

Mobiel: +31 6 53579560 

E-mail: jlemkes@js.nl 

 

Friso Ages 

Internationaal Secretaris 

Mobiel: +31 6 13992975 

E-mail: frages@js.nl  

 

Bo Lemmens 

Presidiumlid 

Mobiel: +31 6 48336227 

 

Andrej van Hout 

Presidiumlid 

Mobiel: +31 6 46572259 

 

 

 

 

 

 

  



 

24 
 

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 

 

 


