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Voorwoord
Beste JS’er,

Voor je ligt de Tweede Congreskrant  van  het  Voorjaarscongres  in   Leiden.  In deze Congreskrant lees je  
alles  over de, procedures, ingediende congresvoorstellen, kandidaten voor de openstaande vacatures en 
andere relevante informatie voor het Congres.

Moties   en   andere   congresvoorstellen   konden   tot   en   met   4   mei   (23:59   uur)   ingediend   worden. Amen-
dementen   konden   worden ingediend   tot   1   juni   (23:59   uur).

In aanloop van het Congres is er een  aantal belangrijke data die je niet moet vergeten:
• 12 juni: deadline aanmelden Voorjaarscongres.
• 15-16 juni: Voorjaarscongres. 

De aanvangstijd van het Congres is 10:00 uur. Het definitieve programma staatt op de website en natuurlijk 
in deze Congreskrant.

Met rode groet,

Djairo Terpstra

Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Programma

10:00 - 10:30 Inloop en inschrijven Dos Bailadores (congreslocatie)
10:15 - 10:30 Nieuwe ledenprogramma
10:30 - 11:15 Opening congres

• Opening
• Voorstellen vertrouwensper-

sonen
• Vaststellen agenda
• Instellen stemcommissie
• Jaarrekening 2018
• Congresvoorstellen behande-

len
11:15 - 12:00 Gijs van Dijk
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:30 Burgemeester Henri Lenferink
13:30 - 14:30 Verantwoording Landelijk Be-

stuur 2018/2019

Voorstelrondje kandidaten Lande-
lijk Bestuur 2019/2020

14:30 - 15:00 Mariëtte Hamer
15:00 - 16:00 Deelgroepjes
16:00 - 17:00 Congresvoorstellen
17:00 - 17:30 Afscheid Landelijk Bestuur 

2018/2019
17:30 - 19:00 Inchecken bij hotel Ibis Leiden Centrum (hotel)
19:00 - 20:30 Eten Odessa (Eet/feestlocatie)
20:30 - ??? Feest Odessa (Eet/feestlocatie)

Zaterdag 15 juni
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Zondag 16 juni

10:00 - 10:30 Inloop en inschrijven Dos Bailadores (congreslocatie)
10:15 - 10:30 Nieuwe ledenprogramma
10:30 - 11:15 Verkiezing Landelijk Bestuur
11:15 - 12:00 Voorzitter FNV Han Busker
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:45 Congresvoorstellen
13:45 - 14:45 Deelgroepjes en presentatie
14:45 - 15:30 Agnes Jongerius
15:30 - 16:15 • Uitslag verkiezingen landelijk 

bestuur, presidium, beroeps-
commissie

• Verkiezing internationaal 
secretaris ad interim en lid 
beroepscommissie ad interim

16:30 - 17:00 Sluiting congres
• Uitloop congresvoorstellen
• Actuele moties
• Uitslag verkiezing internati-

onaal secretaris ad interim 
en lid beroepscommissie ad 
interim

17:00 - 18:00 Einde Congres en start borrel
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Locaties

Danscentrum Dos Bailadores
Perzikweg 2, Leiden

Congreslocatie

Odessa
Hogewoerd 18, Leiden

Feest- en eetlocatie

Ibis Leiden Centrum
Stationsplein 240-242, Leiden

Slaaplocatie
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Procedures Congres
Algemeen
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt twee keer 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. 

Voorstellen
Tot   4  mei  (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:  organisatorische voorstellen van tijdelijke aard;

• Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR) en de statuten (S);

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

• Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets politiek-actueels. Een actuele motie kan worden inge-
diend 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 actuelemotie echt actueel is of juist niet.

Tot 1 juni bestond voor iedereen de mogelijkheid om amendementen in te dienen. De amendementen vind je 
in de Congreskrant onder het geamendeerde voorstel.

De ingediende voorstellen en amendementen zijn te lezen vanaf bladzijde 40  van deze Congreskrant.

Het Presidium
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 ordevoorsteldoen bij het agendapunt ‘Vaststellen 
Congresagenda’
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Procedure verkiezingen
Hoe wordt er gestemd op kandidaatleden van het Landelijk Bestuur?
Als er meerdere kandidaten zijn dezelfde  functie, dan wordt er digitaal gestemd. Zo niet, wordt er altijd op 
het Congres gestemd.  Alle leden kunnen tussen 2 juni (10:00 uur) en 16 juni (10:00 uur) stemmen. De uitslag 
wordt op het congres bekend gemaakt. Let op! In tegenstelling tot aangegeven in de vorige Congreskrant is 
er geen opkomstdrempel voor digitale stemmingen.  Als er een kandidaat is wordt er op het Congres gestemd 
over de betreffende kandidaat. Bij 2 kandidaten voor dezelfde functie kan je als stemmer kiezen uit drie op-
ties: (1) kandidaat A, (2) kandidaat B, en (3) blanco.

Om gekozen te worden moet je meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. De blanco 
stemmen tellen mee in het totale aantal stemmen. Dit kan dus betekenen dat geen kandidaat meer dan de 
helft van alle stemmen krijgt. In dat geval komt er geen winnaar uit de digitale stemming. Dan zal er tijdens 
het Congres op papier gestemd moeten worden. Voor de papieren stemming gelden dezelfde regels als de 
digitale stemming.

Bij 3 of meer kandidaten voor dezelfde functie wordt er gestemd volgens het “alternative vote systeem”. Bij 
dit systeem maak je een rangschikking van alle kandidaten. Je zet bijvoorbeeld kandidaat A op 1, kandidaat 
B op 2 en kandidaat C op 3. Je stem is alleen geldig als je alle kandidaten opneemt in je rangschikking. Het is 
dus niet voldoende om alleen kandidaat A op 1 te zetten, je moet alle kandidaten een nummer geven. Je kan 
ook blanco stemmen. In dat geval maak je helemaal geen rangschikking.

De winnaar is de kandidaat die meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Het kan zijn 
dat dat niet in 1 ronde bereikt wordt. Dan valt de kandidaat met de minste stemmen af.

Stel dat jij kandidaat A op plek 1 hebt gezet,  kandidaat B op plek 2 en kandidaat C op plek 3, in dit voorbeeld 
is er in ronde 1 geen meerderheid van stemmen gehaald door kandidaat A, B of C.  Kandidaat A heeft de min-
ste stemmen gekregen. Jij hebt kandidaat A op 1 gezet, kandidaat B op 2 en kandidaat C op 3. Aangezien kan-
didaat A na 1 ronde afvalt, gaat jouw stem naar de kandidaat die je op 2 hebt gezet. In dit geval gaat je stem 
in ronde 2 dus naar kandidaat B. Zo blijven er kandidaten afvallen tot een kandidaat meer dan de helft stem-
men krijgt. Als geen kandidaat meer dan de helft van de stemmen behaalt (omdat heel veel mensen blanco 
hebben gestemd), dan wordt de gehele stemming over alle kandidaten opnieuw gedaan tijdens het Congres. 
Dit zal dan een papieren stemming zijn. Voor de papieren stemming gelden dezelfde regels als de digitale 
stemming. Alle kandidaten die in de digitale stemming zijn afgevallen doen dan dus weer mee.

Hoe wordt er gestemd op overige, door het Congres benoemde functies?
Er is geen digitale stemming voor de verkiezingen voor het Presidium, de Beroepscommissie en de hoofd-
redacteur van de LAVA. Dit betekent dat deze functies op het Congres gekozen worden. Op het Congres aan-
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wezige leden hebben de mogelijkheid om te stemmen voor de verkiezingen. De verkiezing is schriftelijk en 
geheim. 

Je kan bij de verkiezingen voor deze functies kiezen op een of meerdere kandidaten. De kandidaten die het 
meeste stemmen hebben zijn verkozen. 
Stel er zijn vier kandidaten voor het Presidium, dan kan je kiezen op bijvoorbeeld kandidaat 1,2,3 en 4, maar 

ook alleen op kandidaat 1 en 2 of alleen op kandidaat 1. Je kan er ook voor kiezen om volledig blanco te 
stemmen.  De kandidaten met de meeste stemmen worden gekozen, ook als alle kandidaten minder dan 
helft van de uitgebrachte stemmen halen.

Spreekregels
Bij elk Congresvoorstel heeft de eerste indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven. 
Daarna worden de eventuele amendementen behandeld. Mochten er geen amendementen zijn, krijgen na 
de indiener van het voorstel de aanwezige leden de beurt om in te spreken. Diegene die wenst in te spreken, 
meldt zich daarvoor bij de daarvoor betreffende microfoon in de zaal. De zogenaamde sprekersrij. Na de le-
den krijgt het landelijk bestuur het woord om een advies te geven over het ingediende voorstel. Tot slot krijgt 
de indiener van de motie de kans op te reageren op alles wat er gezegd is en wordt er gestemd.

Mocht er wel een amendement zijn ingediend op het voorstel geldt er een andere procedure. Namelijk, de 
indiener van het Congresvoorstel geeft een inleiding van het voorstel, vervolgens krijgt de indiener van het 
amendement het woord. Mochten er meerdere amendementen zijn ingediend begint de behandeling van de 
amendementen bij het meest verregaande amendement. Na de inleiding van het Congresvoorstel krijgt de 
indiener van het amendement het woord om het amendement toe te lichten. Vervolgens krijgt de indiener 
van het Congresvoorstel dekans om te reageren op het amendement. De indiener van het voorstel geeft dan 
eveneens een preadvies. Mocht het preadvies positief zijn, dan wordt het amendement overgenomen. Mocht 
het preadvies negatief zijn, krijgen de leden de beurt om in te spreken over het amendement.  De indiener 
van het amendement kan daarna reageren op alles wat gezegd is, waarna het landelijk bestuur een advies 
geeft over het amendement om tot slot tot stemming over te gaan. Na het behandelen van de amendemen-
ten wordt de motie, inclusief amendementen, in stemming gebracht. De indieners krijgen hierbij nog wel de 
mogelijkheid om de motie inclusief amendementen in te trekken.

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 inbehandeling 
genomen. 
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Oproepen
Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie. De stemcommissie is verant-
woordelijk 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   deaangenomen 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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Sollicitaties
Landelijk Bestuur
Eerder maakten we in de nieuwsbrief en op de website de kandidaten bekend voor het nieuwe landelijk be-
stuur van de JS. Er hebben zich in totaal tien kandidaten gemeld, voor zeven verkiesbare functies. De functie 
waarvoor meerdere kandidaten zijn, is het voorzitterschap. Sinds de bekendmaking heeft een kandidaten 
zich teruggetrokken uit de verkiezingen, namelijk Hevien Dahly voor de functie: Internationaal Secretaris.  

Dit betekent twee dingen, namelijk:
•  van 2 juni tot 16 juni (10:00 uur) is de online stembus open voor alle kiesgerechtigde leden om te stem-

men voor de functie voorzitter. 
• Er is geen kandidaat voor de functie Internationaal Secretaris waardoor de er een ad interim procedure 

wordt gestart voor het vervullen van deze functie. Leden kunnen zich melden voor de functie Internatio-
naal Secretaris a.i.  tot zondag 16 juni 11:59 door een mail te sturen naar presidium@js.nl.

De kandidaten voor het landelijk bestuur 2019/2020 zijn als volgt:
Voorzitterschap: Jesse Koops, Joachim Cornielje, Judith Lemkes, Lilit Zeltsburg, 
Secretaris: Roberto Kist
Penningmeester en bestuurslid vereniging: Patrick Schmiermann
Bestuurslid communicatie: Stan Peters
Bestuurslid scholing: Suzanne Bollen
Bestuurslid leden: Lotte Demarteau
Internationaal Secretaris: geen kandidaat
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Motivatiebrieven landelijk bestuur

Voorzitterschap

Kandidaatstellingsbrief Jesse Koops

 Beste JS’ers, lieve kameraden,

Afbraak. Dat is een woord dat beschrijft hoe een groot deel van ons – en een groot deel van Nederland – onze 
huidige koers als maatschappij ziet. Niet alleen van Nederland, maar van de hele wereld. De zeespiegel, ex-
treemrechts en economische ongelijkheid schieten omhoog en nu we als sociaaldemocratie niet het sterke 
fundament zijn om de verzorgingsstaat te beschermen, lijkt alle zekerheid zoek.

Tegelijkertijd komen duizenden mensen samen om het tij te keren. 40.000 mensen in Amsterdam om te 
strijden voor ons klimaat. 35.000 leraren in Den Haag om samen op te komen voor goed onderwijs. 15.000 
feministen op de been met de Women’s March en 15.000 scholieren die samen een vuist maakten voor hun 
toekomst. Waar strijden zij voor? Voor hun toekomst of die van hun kinderen. Voor zekerheid, nu en morgen. 
En voor rechtvaardigheid. Waar onrecht zegeviert, is het onze taak om op te staan. Deze boodschap van hoop 
zagen we donderdag 23 mei terug in de exitpoll waar onze partij de grootste lijkt te worden van het land. We 
staan op!

Op alle fronten staan wij, de nieuwe protestgeneratie, op voor onze idealen. Voor gelijkheid, solidariteit, 
vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Samen gaan wij, ook als Jonge Socialisten, deze strijd nu al aan. 
Op de Dam ben ik inmiddels stamgast om op te staan voor deze idealen, kernwaarden waar ik altijd voor 
op zal blijven staan. Dat zijn de waarden van de JS; daar komen we samen voor op. Nu wil ik graag als jullie 
voorzitter deze spannende tijd tegemoet en samen met jullie ten strijde trekken om het tij te keren.

Ik ben Jesse Koops, 21 jaar en student in Zwolle. Dat is echt mijn stad, van oudsher rood, vrij divers, groot, 
maar ook klein. In Zwolle groeide ik op in een – inmiddels voormalige – arbeiderswijk. We hadden niet veel 
te besteden; mijn ouders waren gescheiden. Toch hadden we het beter dan veel van onze buren en veel van 
mijn vriendjes en vriendinnetjes. Al vroeg had ik door dat elke avond een vol bord met eten voor mijn neus 
niet zo vanzelfsprekend was. Dat niet ieder kind thuis voorgelezen kon worden voor het slapengaan en dat 
ik toch best wel geluk had dat ik thuis rustig kon leren voor school. Dat vond ik toen niet eerlijk en dat vind ik 
nu nog steeds niet eerlijk. In groep 8 was ik betoverd door het verhaal van Job Cohen. “Iedereen telt mee,” zei 
hij. Daar kon ik mij wel in vinden.

Nu drie jaar geleden, zes jaar na die verkiezing met Job Cohen, werd ik voor diezelfde waarden lid van de 
JS en nu staan we samen voor diezelfde waarden op. Sindsdien heb ik jongeren in Zwolle die ook zo denken 
verenigd door de JS Zwolle op te richten, waarvan de kern nog steeds actief is. Ook heb ik jonge supermarkt-
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medewerkers verenigd voor hun cao als secretaris van FNV Jong. Het kón niet zo zijn dat supermarktbazen 
rondreden in Porsches en Maserati’s terwijl ze hun jonge medewerkers voor de laatste euro’s uitknepen. 
Uiteindelijk heeft Jumbo ons gelijk gegeven, we hadden gewonnen. Duizenden medewerkers hadden recht 
op extra geld. Dat gelijk halen, die rechtvaardigheid halen, is het mooiste wat er is. Dat drijft mij in alles wat 
ik doe.

Als voorzitter van de JS ben je niet alleen verantwoordelijk voor een politieke lijn. Het gaat ook om het 
scheppen en onderhouden van een fijne sfeer in onze prachtige vereniging. De JS is ook een plek van sa-
menkomen. We maken met elkaar heel wat mee en voor de meest actieven onder ons is de JS heel wat gaan 
betekenen. Velen van ons hebben hier vrienden gemaakt en de liefde gevonden. Er zijn zelfs JS-baby’s!

Voor iedereen betekent de JS iets anders. Wat de JS ook voor jou betekent, voor de meesten van ons betekent 
de JS wel íets. De JS betekent ook íets voor mij. Dat íets is niet te beschrijven, het bestaat uit vriendschap, 
liefde, alles wat ik zojuist beschreef eigenlijk. Daarom ook dat ik blijf terugkomen – en dat iedereen blijft 
terugkomen – je bent in een omgeving waar je je thuis voelt. Dat moeten we koesteren. Als voorzitter span ik
 
me graag in om de JS een veilige omgeving te houden voor elk lid, ongeacht achtergrond, genderidentiteit, 
seksuele voorkeur of wat dan ook.
Ook heb ik een aantal plannen die praktischer van aard zijn. Ten eerste moeten we met zijn allen het gesprek 
aangaan over hoe we als politieke vereniging onze standpunten vormen. Je hebt vast een keer de vraag 
gekregen: “Wat vindt de JS daar eigenlijk van?” Vaak is daar niet echt een goed antwoord op te geven, want 
over veel onderwerpen hebben wij geen officiële standpunten. Vroeger hadden we daarvoor het politiek 
programma. Dat hebben we ooit afgeschaft, omdat we hele congressen in een zaaltje zaten om te stemmen 
over moties en amendementen, waar velen wat zeiden maar slechts weinigen werden gehoord.

Ledendemocratie staat hier centraal, dus het is niet de bedoeling dat ik straks met een plan kom en van jullie 
verwacht het goed te vinden, het klakkeloos over te nemen en uit te voeren. Nee, we moeten samen in discus-
sie gaan om tot een betere manier te komen om onze politieke lijn te bepalen. Daar heb ik een idee over; de 
kern daarvan is om de discussie te verplaatsen van het congres naar kleinere groepjes. Deze kleinere groep-
jes bestaan uit leden die het leuk vinden om diepgaande discussies aan te gaan over onze sociaaldemocrati-
sche waarden en die toe te passen op de actualiteit. Ze krijgen de taak om niet voor of tegen iets te zijn, maar 
ons alternatief te formuleren en uit te werken. Uiteindelijk besluit het congres dan of we het standpunt van 
het groepje overnemen. Zo voldoen we aan de vraag naar heldere standpunten en politieke discussie voor 
hen die dat graag willen zonder de democratische controle op te geven en zonder het congres lam te leggen.

Ten tweede hebben we het opkomende activisme. Ik ben trots op iedereen die op durft te komen voor een so-
cialere, groenere en lievere wereld. Daar doen we als JS geweldig aan mee, maar het kan nog zo veel beter. 
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Bij FNV heb ik het van dichtbij meegemaakt: activisme werkt het beste vanuit je eigen intrinsieke motivatie. 
Voor het doel van een ander sta je lang niet zo snel op. Daarom is het zo belangrijk dat we als JS acties orga-
niseren waar we eigenaarschap over hebben. Als die basis goed is, kunnen we verder en daarmee wordt het 
ook makkelijker om weer zichtbaar te zijn, zowel in de media als op straat.

Ten derde linkse samenwerking. Na het filmpje met Hans Brusselmans lijkt het lastig om nog serieus te pra-
ten over samenwerking met ROOD. Toch moeten we dat doen. Samen met de andere linkse jongerenorgani-
saties – ook DWARS en PINK! – kunnen we meer bereiken dan alleen, en net zoals Frans Timmermans op de 
avond na de Europese verkiezingen een handreiking deed naar de SP, kunnen wij dat ook doen naar ROOD. 
Ook buiten linkse jongerenorganisaties is samenwerking cruciaal. De samenwerking met onze internatio-
nale kameraden in België en Duitsland biedt veel kansen. Kansen die soms lastig zijn om te benutten, want 
je hebt de connecties nodig. Als voorzitter wil ik afdelingen graag helpen om contact te leggen met andere 
organisaties om deze kansen te benutten: van elkaar leren en samen opkomen voor rechtvaardigheid, ook 
grensoverschrijdend.

Kameraden, jullie weten nu wat over mij en mijn plannen. Maar waarom zou je op mij stemmen? Een stem 
op mij betekent een stem op doorzettingsvermogen, een stem op strijdbaarheid en een stem op ervaring. In 
mijn tijd bij FNV Jong heb ik geleerd waar mijn sterke en minder sterke punten liggen. Ik ben gestructureerd 
en sla met de vuist op tafel voor de mensen waar ik voor sta en vind het leuk om de idealen voorop te zetten 
en hierin het voortouw te nemen. Stem op mij en we gaan samen strijden voor een mooiere wereld. Kan ik op 
jouw steun rekenen?
Als je vragen en/of opmerkingen hebt, mag je me altijd appen. In deze brief kan ik niet al mijn standpunten 
kwijt. Lees voor meer informatie dus vooral verder op mijn site!

Met rode groet,

Jesse Koops

Website: www.jesse4js.nl
Mailadres: jesse.koops@outlook.com 
Telefoonnummer: 06-83229892
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Kandidaatsstellingsbrief Joachim Cornielje

Utrecht 23 mei, 2018

Geacht presidium van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid,

Op 28 augustus 2013 werd ik op zestienjarige leeftijd lid van de Jonge Socialisten en van de Partij van de 
Arbeid. Het Nederlands politiek landschap zag er toen nog volkomen anders uit. De Partij van de Arbeid 
zat met bijna 40 zetels in een kabinet met de VVD. Van het Forum voor Democratie was nog geen sprake en 
jongeren hadden de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen massaal op de PvdA gestemd. Vandaag de dag is 
de situatie anders, Nederland heeft een centrum rechts kabinet, de PvdA heeft meer moeite jongeren aan te 
spreken en op de publieke omroep worden serieuze debatten over een ‘Nexit’ gevoerd.

De uitdagingen van vandaag de dag zijn groter dan toen ik lid werd in 2013. In de tussenliggende periode 
zijn grote bedrijven zoals Nike alleen maar minder belasting gaan betalen, wordt er te weinig aan klimaat-
verandering gedaan, is het alleen maar lastiger geworden om een huis of kamer in de grote stad te krijgen 
en zijn de lonen van grote delen van de samenleving er reëel nog niet op vooruit gegaan.

Deze feiten werken soms ontmoedigend, maar het enige wat wij hieruit moeten halen is vechtlust. We 
hebben dingen om voor te knokken, idealen om voor te vechten en een wereld te winnen! De vraag naar 
Sociaaldemocratie zal altijd blijven bestaan, aan ons de taak op gepaste wijze aan die vraag te voldoen. Dit 
moeten we doen door op te komen voor de mensen die het het moeilijkst hebben: de flexwerker en de zzp’er, 
de leraar én de politieagent, de AOW’er én de student.

Tevens moeten we ons realiseren dat wij dit niet voor ons zelf doen. De Sociaaldemocratie is altijd een mid-
del geweest en nooit een doel op zich. Daarom moeten wij ons altijd blijven uitspreken op het moment dat de 
Partij van de Arbeid iets doet waar wij het niet mee eens zijn. Een eigen lijn varen en onszelf durven uitspre-
ken, zelfs als onze moederpartij daar niet blij mee is, is een kerntaak van de JS. Die taak wil ik op mij nemen 
omdat ik geloof dat juist een kritische JS zorgt voor een gezondere Sociaaldemocratie.

Als laatste moeten wij onszelf kunnen relativeren. Onze vereniging doet buitengewoon belangrijke dingen 
maar dit betekent niet dat we daarom ook altijd serieus moeten zijn. Ik hou er van dat we naast onze serieu-
ze inbreng lekker kunnen borrelen, feesten en andere leuke dingen organiseren. Dit maakt onze vereniging 
een plaats waar je niet alleen naartoe gaat voor de inhoud, maar óók voor je plezier.
Beste vrienden, kameraden, ik geloof in de toekomst van onze vereniging. Ik geloof dat wij ons land beter 
kunnen maken en met een geheven hoofd de strijd aan durven gaan om Nederland socialer te maken dan 
het ooit geweest was.
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En daarom kandideer ik me als landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid.

Met rode groet, Joachim Cornielje

Vol van realisme en idealisme. Een werkelijkheidszin, die rekening houdt met het bereikbare, doch beseft, 
dat in de werkelijkheid het ideaal ook mee doet. Anderzijds een idealisme, dat ver vooruitziet, maar daarom 
niet voorbijgaat aan wat vlak voor ons ligt. – Willem Drees
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Kandidaatsstellingsbrief Judith Lemkes

Beste Jonge Socialisten,

Zo’n twee en een half jaar geleden werd ik lid van de JS. Voor mijn omgeving kwam die beslissing niet be-
paald als een verrassing. Al vanaf vrij jonge leeftijd had ik een grote interesse in politiek en een duidelijk 
beeld van hoe een rechtvaardige samenleving eruit zou moeten zien. Bovendien had ik ook altijd de behoef-
te om het daar uitgebreid met iedereen over te hebben.

Toen ik vervolgens Nederlands en Politicologie ging studeren, besloot ik ook daadwerkelijk eens iets te doen 
met die idealen, in plaats van er alleen over te praten. Ik werd actief lid van de JS en de PvdA. Op mijn eerst 
congres, in Tilburg, voelde ik me al snel helemaal thuis. Omdat ik het naast de theorie die bij mijn studies 
aan bod kwam ook graag de politieke praktijk wilde leren kennen, besloot ik tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen een communicatiestage te lopen bij de PvdA. De stage wakkerde mijn politieke passie verder aan 
en daarom kandideerde ik me vervolgens als bestuurslid Scholing van de JS.
Dit jaar heb ik in het landelijk bestuur een geweldig jaar gehad. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet en 
ontzettend veel geleerd. Ik heb scholingsactiviteiten georganiseerd en gigantisch veel gedemonstreerd en 
campagne gevoerd, maar ik heb dit jaar vooral kunnen ervaren hoe alles in het landelijk bestuur werkt en de 
vereniging volledig leren kennen. En ik ben nog meer van de JS gaan houden. Met veel plezier kandideer ik 
me daarom voor het voorzitterschap van de Jonge Socialisten.

Ik heb in mijn tijd bij de JS ook gezien dat er nog wel wat te verbeteren valt binnen de vereniging. De meeste 
leden zijn theoretisch opgeleid, wit en man. Er zijn te weinig vrouwen*, praktisch opgeleiden en mensen met 
verschillende culturele achtergronden actief. Afgelopen jaar heb ik bijeenkomsten georganiseerd om daar-
over met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen. Komend jaar wil ik me nog meer inzetten 
voor een diverse vereniging door het gesprek over diversiteit met iedereen te blijven voeren.

Daarnaast zijn er nu voor leden slechts een aantal manieren om actief te zijn binnen de JS. Ik heb dit jaar 
samengewerkt met JS’ers met goede ideeën voor een landelijke scholingsactiviteit, maar er zijn nog geen 
vaste structuren die het voor alle leden mogelijk maken om op landelijk niveau mee te denken. Leden moe-
ten vaker betrokken worden in de organisatie van evenementen en acties, onder andere in de werkgroepen 
die een duidelijke taak krijgen. Naast de afdelingsbesturen, het presidium en het landelijk bestuur moeten 
er meer mogelijkheden komen om mee te draaien in de organisatie van de JS. Op die manier blijven meer 
leden actief betrokken en wordt de JS nog meer een vereniging van ons allemaal.

Ook blijft het aantal leden van de JS laag. Daarom wil ik met mijn bestuur van ledenwerving de aankomende 
twee jaar en speerpunt maken. Niet alleen door het doorzetten van de wervingscampagne, maar ook door 
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goed en zichtbaar actie te voeren. Door middel van acties kunnen we onze sociaaldemocratische idealen 
onder de aandacht brengen en jongeren motiveren om zich aan te sluiten. Als JS moeten we vaker uit onze 
bubbel en het gesprek en de samenwerking aangaan met jongeren die (nog) niet politiek actief zijn.

De JS kan dus diverser, actiever en groter. Wanneer we dat voor elkaar krijgen, kunnen we nog beter met zijn 
allen bepalen welke kant we op willen met de JS. Hoe we precies invulling geven aan onze sociaaldemocra-
tische waarden. Hoe we aan alle mensen die solidariteit niet vanzelfsprekend vinden, laten zien dat het ook 
anders kan.

Ik ben ontzettend gemotiveerd om me daar de komende twee jaar voor in te zetten als voorzitter. Twee jaar? 
Ja, want ik heb gemerkt dat een jaar veel te kort is om echt een verschil te maken en ook aan veranderingen 
op de lange termijn te denken. Mijn plannen kun je vinden in mijn manifest op www.stemjudith.com. Steun jij 
me, zodat ik ze waar kan maken?

Rode groet,

Judith Lemkes
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Kandidaatsstellingsbrief Lilit Zeltsburg

Lieve Jonge Socialisten,

Mijn hele leven ben ik allergisch geweest voor onrechtvaardigheid. Als kind drukte die allergie zich uit in 
opstaan tegen pestkoppen, zowel voor anderen als wanneer ze mij moesten hebben om mijn migratieach-
tergrond. Als tiener, in namens klasgenoten die benadeeld werden brieven schrijven aan het schoolbestuur. 
Als volwassene, in opkomen voor de rechten van iedereen die oneerlijk behandeld wordt. Het was deze 
allergie die mij zes jaar geleden bracht bij de Jonge Socialisten, en die mij nu drijft om te strijden voor een 
betere wereld.

Als eerst actief lid, en later voorzitter van de afdeling Den Haag-Leiden heb ik samen met mijn fantastische 
team acties en activiteiten opgezet waar ik voorheen alleen had durven dromen. Zo ben ik bijvoorbeeld 
enorm trots op de gevarieerde campagne die we hebben opgezet rondom de gemeenteraadsverkiezingen. 
We hebben onder andere grappige filmpjes gemaakt om aandacht te vragen voor de problematiek op de 
woningmarkt. Ook hebben we een enorme stormbaan opgezet voor de Haagse Hogeschool, als symbool voor 
hoe moeilijk het is om een vaste baan te vinden als jongere. We hebben goede banden onderhouden met 
zowel andere organisaties in de stad als de PvdA, waardoor we ook de ruimte konden innemen als we een 
keer echt kritisch moesten zijn. We hebben veel actie gevoerd, en die zichtbaarheid heeft geloond: ook in de 
media mochten we ons geluid laten horen. Tenslotte heb ik ook deel uitgemaakt van de sectorraad van FNV 
Jong, waar ik mee mocht denken over de koers van de vakbeweging, en was ik regelmatig op straat te vinden 
met Young&United. Die lijn zou ik graag willen voortzetten als landelijk voorzitter van onze vereniging.
De JS voelt voor mij als thuis. Ik zou graag willen dat het dat kan zijn voor iedereen die zichzelf kan vinden 
in onze idealen. Op dit moment staat onze vereniging op een kruispunt, en wij moeten kiezen welke kant we 
op willen. De verkiezingsuitslag van 2017 heeft zowel onze moederpartij als onze vereniging hard geraakt, 
maar dat betekent anderzijds ook dat er uitgerekend nú veel meer ruimte is voor ons geluid. Anderzijds heeft 
ons fantastische resultaat van de Europese verkiezingen laten zien hoe belangrijk de betrokkenheid van 
jongeren nu is. Niet alleen binnen de PvdA, maar ook naar buiten toe. Het liefst zou ik de JS zien als de plek 
waar linkse jongeren zich kunnen verenigen om hun idealen na te streven en echte verandering teweeg te 
brengen in de wereld.

Op dit moment zijn we echter nog niet zover. Onze maatschappelijke positie behouden en versterken wordt 
een grote uitdaging. Daarom is nú het moment om ons te richten op onze kracht: een getalenteerd, divers, 
strijdbaar ledenbestel. We hoeven het niet altijd eens met elkaar te zijn, maar we vertrouwen elkaar. We 
voeren vurige debatten vanuit het hart, waarbij we vertrouwen dat de ander niet onze tegenstander is, maar 
onze kameraad. We zijn betrokken jongeren die leven naar onze gedeelde waarden, en deze uitdragen 
naar de rest van de maatschappij. We leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. We durven onszelf 
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neer te zetten als een vereniging die zich niet de mond laat snoeren. En juist nu blijven we niet steken in een 
JS-bubbel, maar reiken we een hand uit naar onze maatschappelijke bondgenoten en strijden we voor onze 
gedeelde idealen.

Hoe maken we optimaal gebruik van deze kracht? Ik wil gebruik maken van ervaringen uit afgelopen jaren 
om de JS te laten functioneren als een netwerk voor al onze leden. Zo komen mensen met gedeelde interes-
ses en talenten bij elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Op deze manier 
hebben we ook een duidelijk beeld van het talent dat wij in huis hebben, en weten we wie ingezet kan en wíl 
worden voor bijvoorbeeld acties, activiteiten, en politieke campagnes. Hiermee zorgen we ook voor veel 
hechtere banden binnen de vereniging, en bieden we ieder lid de mogelijkheid om zichzelf optimaal te ont-
plooien, zij het als activist, toekomstig politicus, of gewoon als mens.

Met de gebundelde kracht van de Jonge Socialisten zou ik willen dat onze vereniging zich richt op drie be-
langrijke thema’s: democratie, diversiteit, en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die in de afgelopen tijd
minder aan bod zijn gekomen in de discussies binnen onze vereniging. Dat betekent echter niet dat ze ver 
buiten de maatschappelijke discussie zijn gebleven. Integendeel, ze worden zelfs gekaapt door andere par-
tijen: terwijl (extreem-)rechtse partijen aan de haal gaan met onze democratie en vrijheid, raakt het debat 
over diversiteit steeds meer gepolariseerd, en sterft de planeet voor onze ogen omdat het kabinet liever de 
energietransitie de eigen verantwoordelijkheid van individuen wil maken dan de échte vervuilers, de grote 
bedrijven, te belasten. Juist nu ontstaat er dus ruimte voor óns verhaal op deze onderwerpen. Hierover wil ik 
graag met alle leden in discussie, zodat we samen een duidelijke koers kunnen varen.

Dit kunnen we alleen doen als we echt verenigd zijn, met een proactief en activistisch landelijk bestuur dat 
tussen de leden staat. Ik geloof dat een goede voorzitter in staat moet zijn om leden te empoweren en ieder-
een de kans te geven om zijn ideeën tot uitvoer te brengen, zowel binnen het bestuur als erbuiten. Daarvoor 
moet de voorzitter toegankelijk en aanspreekbaar zijn, en moet die weten wat er leeft bij de vereniging. 
Een goede voorzitter spreekt nieuwe leden actief aan om ze te betrekken bij acties en activiteiten en om 
een indruk te hebben van wat leden zélf willen doen. De voorzitter moet ook durf hebben om, tussen alle 
sterke persoonlijkheden in de fractie en op het partijbureau, zich uit te spreken en pal te kunnen staan voor 
de belangen van de vereniging. Tenslotte moet de voorzitter in staat zijn het gezicht van de vereniging te 
zijn, door goede banden te hebben met andere politieke jongerenorganisaties én door media-aandacht te 
kunnen genereren en gebruiken.

Kijkend naar mijn ervaring geloof ik dat ik dat kan. Nu is het aan jullie, de leden, om daarover te beslissen. In 
de komende tijd hoop ik velen van jullie te spreken en te overtuigen van mijn visie. Mocht je hierover meer 
willen lezen, dan kun je terecht op mijn site: www.jsmetlilit.nl. Je kunt me ook bellen, mailen, en ja: postdui-
ven zijn ook van harte welkom.
Tot snel!

Veel liefs, 
Lilit Zeltsburg

 0634088333| lilit.zeltsburg@gmail.com| www.jsmetlilit.nl
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Secretaris

Kandidaatsstellingsbrief Roberto Kist

Kameraden,

Ik schrijf deze brief aan jullie op woensdag 22 mei, het is de dag voor de Europese verkiezingen. De afgelo-
pen weken hebben we samen gestreden voor een positief, sociaal en vooruitstrevend Europa. Met velen van 
jullie heb ik actie gevoerd om een snelle aanpak van klimaatverandering af te dwingen, om discriminatie en 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen aan te pakken en om ons te laten horen voor een betere toekomst.
Toch gaat het politieke debat op de dag dat ik deze brief schrijf niet over onze strijd. Vanavond gaan Rutte en 
Baudet met elkaar in debat en al de hele dag hoor ik dat dit alles is waar iedereen het over heeft. De hardste 
schreeuwers met de meest kwetsende uitspraken krijgen de meeste aandacht en rechts Nederland zet zich 
graag neer als het alternatief voor extreemrechts. Wij moeten blijven strijden om ons geluid te laten horen 
en om te zorgen voor verandering.

Als jullie secretaris wil ik deze strijd gaan voeren door de voorzitter en afdelingen te ondersteunen bij het 
vertellen van ons verhaal, in tekst maar ook vooral in actie! Daarnaast zie ik het als mijn grote opdracht om 
namens de Jonge Socialisten verbinding te zoeken met alle sociale en progressieve partijen, organisaties, 
bewegingen en vakbonden van Nederland zodat we samen kunnen laten zien hoe het anders kan!
Zoals jullie lezen wil ik dolgraag aan de slag om de JS en de sociaaldemocratie goed op de kaart te zetten, 
samen werken aan verandering en de wereld elke dag een stukje mooier maken!
Ik zal deze brief dus ook niet te lang maken maar ik nodig iedereen uit om me aan te spreken op de debat-
avonden die worden georganiseerd en op het congres in Leiden.

Ik hoop op jullie steun.

Met hartelijke rode groet, 

Roberto Kist.
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Penningmeester en Bestuurslid Vereniging

Kandidaatsstellingsbrief Patrick Schmiermann

Sinds de afgelopen verkiezingen staan we er weer. Na een aantal jaar waarin ons steeds werd gevraagd of 
we nog wel relevant waren en of we nog wel wat toevoegden, hebben we laten zien dat we dat inderdaad nog 
steeds doen. Want ons sociale verhaal doet er nog steeds toe. Zolang jongeren nog steeds niet goed betaald 
worden voor het werk dat ze doen, zolang er nog steeds geen klimaatbeleid wordt gevoerd dat ook echt zo-
den aan de dijk zet en zolang er nog steeds geen onderwijs is waar iedereen op kan rekenen, doen we er nog 
toe en is het linkse geluid dat we als JS laten horen nog steeds relevant.

Want juist als jongerenorganisatie kunnen we een geluid laten horen dat zo hard nodig is. Want laat het nou 
net jongeren zijn die nog steeds een grote afstand tot de politiek ervaren en wiens stem daardoor niet altijd 
gehoord wordt zoals die dat eigenlijk wel zou moeten. Juist als jongerenvereniging kunnen wij hier als JS 
ook een belangrijke rol in spelen. Waar ik voor sta is een JS die een stevig, positief, links geluid laat horen. 
Want politiek is niet alleen saai, het kan ook heel gezellig zijn, als je het tenminste samen doet.
En laten gezelligheid en het samen aanpakken van problemen nou net dingen zijn waar wij als JS’ers erg 
goed in zijn. Want naast alle inhoud en doelen zijn we ook gewoon een vereniging, een vereniging waar het 
ook draait om het leren kennen van nieuwe mensen en het op zijn tijd drinken van een drankje of het doen 
van iets anders leuks.

Deze verschillende aspecten maken de JS namelijk tot de vereniging die het is en waar ik sinds dat ik zes 
jaar geleden lid ben geworden ontzettend veel boeiende ervaringen heb opgedaan. Ook daarom zet ik me 
komend jaar, als penningmeester en bestuurslid vereniging, graag in voor onze organisatie.
Voor iedereen die mij nog niet kent, ik ben Patrick, geboren en getogen Brabander, al woon ik tegenwoordig 
boven de rivieren in Utrecht, waar ik nu voor het vierde jaar Rechten en Geschiedenis studeer. Na anderhalf 
jaar in het afdelingsbestuur van Brabant als bestuurslid leden, penningmeester ad interim en vicevoorzitter 
actief te zijn geweest, zou ik me graag in als penningmeester nog actiever voor de JS inzetten.
Komend jaar wil ik gaan voor een vereniging waar iedereen zich welkom en betrokken voelt, want een 
vereniging draait uiteindelijk ook om de afdelingen en de leden. Daarom vind ik het belangrijk om ook 
vooral tussen de leden in te blijven staan en open te staan voor suggesties vanuit de vereniging, want jullie 
ideeën zijn bijna net zo belangrijk als de plannen die wij als bestuur bedenken. Zeker om ons als JS goed te 
laten horen zijn de afdelingen van groot belang, een links geluid gaat namelijk niet alleen over landelijke 
thema’s, maar ook over de dingen die bij jullie in de buurt of regio spelen en niemand weet beter wat daar de 
problemen zijn, dan zij die er het dichtst op zitten.

Verder vind ik het ook belangrijk dat we als JS’ers onze eigen mening vormen. Hierbij spelen de congressen, 
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met alle sprekers en workshops die we daar houden een belangrijke rol. Maar je mening vorm je niet alleen 
door te luisteren naar mensen met wie je het steeds eens bent, daarvoor moet je soms ook sprekers uitnodi-
gen uit een andere politieke hoek, zodat we uiteindelijk blijven nadenken over waar we eigenlijk voor staan 
en wat we willen bereiken. Als penningmeester is het natuurlijk belangrijk dat we financieel gezien niet al-
leen al onze zaken op orde hebben, maar ook houden. Daarom streef ik ernaar om het goede werk wat daar 
door mijn voorgangers is verzet in principe voort te zetten. Wel vind ik het belangrijk dat er genoeg ruimte 
blijft om onze mening te verkondigen door onze acties en het dat we leden bij de vereniging betrekken, want 
als mensen zich onderdeel voelen van een club (en natuurlijk zeker zo’n leuke als de JS), zullen we ze ook 
eerder behouden.

Een JS met een positief links geluid, waar mensen zich welkom voelen en die zijn financiën goed op orde 
heeft, daar sta ik voor en ga ik me komend jaar met jullie steun vol voor inzetten!

Rode groet,

 Patrick Schmiermann

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben, laat het me vooral weten! Jullie kunnen me bereiken op 
0648123066 of via de mail: pd.schmiermann@home.nl
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Bestuurslid communicatie
 
Kandidaatstellingsbrief Stan Peters

 Beste JS’ers,

“Denk niet wit,
Denk niet zwart,
Denk niet zwart-wit,
Maar in de kleur van je hart.”

Een aantal van jullie zullen deze regels uit het lied zwart-wit van Frank Boeijen wel herkennen. Ondanks dat 
dit lied uit 1983 komt, ver voor mijn geboorte en uit een heel andere tijd, zijn deze regels relevanter dan ooit. 
De tegenstellingen in de samenleving lijken tegenwoordig namelijk wel onoverbrugbaar. Je bent óf een 
klimaatdrammer, óf een klimaatontkenner. Je bent óf voor een Nexit, óf voor een Europese superstaat. De 
wereld is echter niet zo zwart-wit als het soms lijkt in de media. Mijn oproep aan onze maatschappij zou dan 
ook dezelfde als die van Frank Boeijen zijn: Denk niet zo zwart-wit, maar in de kleur van je hart.

Met deze gedachte werd ik vier jaar geleden lid van de PvdA en de JS. Na de dramatische verkiezingsuitslag 
voor de PvdA in 2017 besloot ik actiever te worden voor onze club. Hierbij was het verlies van 38 naar 9 zetels 
niet eens de grootste trigger om actiever te worden. Dat was het feit dat als enkel de stemmen van jongeren 
zouden tellen, de PvdA op 3 zetels uit zou komen. Hoe kon het dat een partij die met waarden als gelijkheid, 
solidariteit en verbondenheid dicht bij jongeren zou moeten staan, vaak niet eens in hun gedachten opkomt 
als ze gaan stemmen? Telkens wanneer ik iemand vertel dat ik politiek actief ben, laat ik diegene raden bij 
welke partij. Meer dan ik zou willen kwam diegene dan met de volgende antwoorden: “Groenlinks?” Nee. 
“D66?” Nee. “VVD?” Nope. “Forum?” Zeker niet! “Partij voor de dieren?” Nee. “ChristenUnie dan?” Helaas 
weer nee. “Oh, dan zou ik het echt niet weten.”

Dit moet anders!

De PvdA moet weer de eerste partij worden die genoemd wordt als ik deze vraag over 3 jaar aan iemand 
stel. Daar wil ik als bestuurslid communicatie in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten komend jaar 
graag mijn steentje aan bijdragen.

Dat het op het moment minder gaat met de sociaaldemocratie, ligt niet aan onze idealen. Onze sociaalde-
mocratische idealen zijn namelijk ijzersterk, tijdloos en het waard om iedere dag voor te strijden. Het ligt 
eerder aan het imago van de PvdA als partij vol zure oude mannen. Dit heeft natuurlijk ook zijn neerslag 
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gehad op de JS. Ik wil ervoor zorgen dat we niet langer gezien worden als de partij van de zure oude mannen, 
maar van de vrolijke jonge optimisten. Afgelopen anderhalf jaar heb ik me daarvoor al ingezet in het be-
stuur van de JS Brabant als bestuurslid politieke strategie en voorzitter. Dit jaar hoop ik mijn master Staats- 
en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht af te ronden, waardoor ik me komend jaar volledig op de JS kan 
richten.

Om uit te stralen dat we een gezellige, leuke club zijn is goede communicatie essentieel. Voor een politieke 
organisatie anno 2019 is communicatie een stuk meer dan een persbericht versturen en een berichtje op Fa-
cebook zetten. We moeten de JS beschouwen als een merk. (sorry voor de marketingtaal) Als mensen denken 
aan onze vereniging of onze communicatie zien, moeten ze gelijk een goed gevoel krijgen. Dit doen we door 
toffe content te creëren dat in alles uitstraalt dat wij een vereniging zijn die iedere dag strijdt voor een bete-
re en socialere toekomst en na afloop gezellig met elkaar een drankje drinkt. Hierbij kunnen we onze socials 
op een nog betere manier gebruiken dan we nu al doen. Met flitsende filmpjes en andere content die vol zit 
met humor en positieve energie. Zo zetten we samen de JS neer als een club waar je bij wilt horen en waar je 
je vrienden mee naartoe wil nemen. Middels online adverteren kunnen we ervoor zorgen dat onze
content op grote schaal terechtkomt bij de jongeren die we willen bereiken. Hierbij is het ook belangrijk dat 
we inspelen op de actualiteit. Om onze naamsbekendheid te vergroten wil ik er verder voor zorgen dat we 
als JS middels acties en opiniestukken vaker te zien zijn in de landelijke media.

Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met jullie de JS verder op de kaart te zetten. De JS moet dé poli-
tieke jongerenorganisatie worden waar je als linkse jongere bij wil horen. Samen kleuren we zo Nederland 
weer rood. In de kleur van ons hart.

Rode groet, 

Stan Peters

(Mocht je nog vragen hebben, kun je me altijd appen of bellen via 0625172856. Ook ideeën en suggesties 
over de communicatie van de JS zijn van harte welkom.)
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Bestuurslid Scholing 

Kandidaatstellingsbrief Suzanne Bollen 

Beste JS’ers,

Met deze brief wil ik me kandideren voor de functie scholing binnen het landelijk bestuur van de JS. Mijn 
naam is Suzanne Bollen, ik woon in Amsterdam, studeer daar rechten en ben bestuurslid sociale activiteiten 
bij de afdeling Amsterdam. Van mijn bestuurswerk in Amsterdam heb ik ontzettend veel geleerd, met name 
het belang van goede communicatie, binnen het bestuur maar vooral ook naar de leden toe. Met zo’n grote 
groep kan er namelijk makkelijk een misverstand ontstaan, wat heel jammer is, zeker als het ten koste gaat 
van goede evenementen. Ook heb ik in Amsterdam een aantal hele mooie evenementen mogen organiseren, 
dan springt vooral het powershiftevenement op internationale vrouwendag eruit, dat ik samen met Mei 
Li Vos en Suzanne Piet heb georganiseerd. Daarvan heb ik vooral veel over de organisatie van zo’n groot 
evenement geleerd. Ik kom uit Doesburg, bij Arnhem. Mijn ouders zijn beide PvdA’ers en ik heb dus van jongs 
af aan de sociaaldemocratische waarden en de politiek van dichtbij gezien. Mijn vader is wethouder en 
daardoor weet ik hoe stressvol het spel soms kan zijn en hoe groot de invloed van media is, maar ik weet ook 
hoe ontzettend veel je kan bereiken. Dat is vooral wat mij geïnspireerd heeft om politiek actief te worden, 
de kans om echt iets te betekenen voor een ander. Nu wil ik graag iets betekenen voor onze leden en onze 
mooie en gezellige vereniging.

Binnen de functie wil ik het activisme weer meer aan bod laten komen, ik ben zelf het afgelopen jaar een 
stuk activistischer geworden en heb de verschillende kanten van het activisme gezien. Ik heb geleerd dat in 
veel gevallen kleine dingen samen een groot geheel vormen, denk bijvoorbeeld aan een mannelijke vorm 
in een krantenartikel waar makkelijk iets genderneutraals had kunnen staan, geen gehandicaptentoiletten 
bij het theater of extra plastic om een paprika in de supermarkt. Allemaal als individueel geval misschien 
niet zo erg, sterker nog, het zou je niet eens opvallen. Maar samen met nog heel veel andere dingen vormen 
ze een geheel van een systeem dat anders moet, als zoveel mogelijk mensen wat zeggen van kleine dingen 
groeit het bewustzijn en daarmee de bewegingen die er iets aan willen doen. Een heel belangrijk deel van 
activisme is dus bewustzijn, daarom wil ik in mijn bestuursjaar verschillende activistische groepen uitnodi-
gen om te vertellen over wat zij doen en hoe hun vorm van activisme eruitziet, en zo bewustzijn vergroten en 
misschien wel iemand inspireren om op hun manier een steentje bij te dragen. De JS is natuurlijk van zichzelf 
al activistisch, maar ik wil hiermee vooral leden die een of meerdere thema’s specifiek belangrijk vinden de 
kans geven zich te verdiepen in hoe de wereld van activisme op dat thema eruit ziet en misschien naast de JS 
nog meer met hun idealen aan de slag te gaan, er is namelijk ontzettend veel en het een sluit het ander niet 
uit.
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Verder wil ik natuurlijk de bestaande scholingsactiviteiten zoals de JS academie, stoomcursus en master-
class sociaaldemocratie voortzetten, maar ook een platform opzetten waar alle leden altijd terechtkunnen 
met vragen, of het nou gaat om beginners of gevorderden. Dit moet een plek worden waar iedereen terecht 
kan zonder zich opgelaten of misschien “stom” te voelen als ze aangeven ergens nog niet veel vanaf te 
weten. Zo wil ik iedereen een laagdrempelige manier geven om te leren binnen de JS. Ik hoop dat leden zo de 
vragen die ze misschien al langer hadden maar niet durfden te stellen wel beantwoord kunnen krijgen.
Ik hoop op jullie steun om wat te mogen betekenen voor onze mooie vereniging.

Als er nog vragen zijn ben ik altijd bereikbaar op suzbollen09@gmail.com en 0644237752.

Met vriendelijke groet, 

Suzanne Bollen
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Bestuurslid leden

Kandidaatstellingsbrief Lotte Demarteau

Beste JS’ers,

Sommigen van jullie zullen mij al kennen, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Lotte Demar-
teau, 20 jaar oud en ik studeer milieukunde aan de HAS in Den Bosch. Ik ben al drie en een half jaar actief bij 
de Jonge Socialisten, met name binnen de afdeling Arnhem-Nijmegen. De JS heeft mij veel gebracht. Graag 
zou ik nu iets terug doen, daarom kandideer ik me met veel plezier voor de functie leden binnen het Lande-
lijk Bestuur van de Jonge Socialisten.

Gelijke kansen, een duurzame samenleving en het tegengaan van armoede: daar strijd ik voor. Elke dag wil 
ik mijn best doen om de wereld een stukje mooier en eerlijker te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is 
om politiek vanuit je hart te bedrijven, daarmee verander je immers het meeste. Als ik om mij heen kijk, zie 
ik zoveel onrecht. Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten, omdat hun ouders geen geld hebben om 
brood te kopen. Kinderen die met een 1-0 achterstand beginnen in de maatschappij, alleen omdat hun ou-
ders in het buitenland geboren zijn. Kinderen die geen veilig thuis hebben, maar door gebrek aan capaciteit 
en middelen bij jeugdzorg ook geen uitzicht op een veilig thuis hebben.

Het afgelopen jaar heb ik gekeken naar wat beter kan in de maatschappij en hier verandering teweeg 
proberen te brengen. Zo hebben we, met de afdeling Arnhem-Nijmegen, een grote inzamelactie gehouden 
om sinterklaascadeautjes te geven aan kinderen in armoede. Het lijkt mij super leuk om dit volgend jaar 
op landelijk niveau te coördineren. Hoe tof zou het zijn als elk kind, in elke provincie kan genieten van een 
mooie sinterklaas? In Limburg hebben we de Maaslijn, een treinverbinding met alleen in november al meer 
dan 120 storingen. Ik werd er boos van. Docenten konden niet op tijd komen om les te geven, studenten kon-
den niet op tijd komen voor tentamens en verpleegkundigen van het Radboudumc kwamen dagelijks te laat. 
Daarom besloot ik in actie te komen. Samen met de afdelingen Limburg en Brabant hebben wij een fietsactie 
gehouden. We zijn van Venray naar Nijmegen gefietst en hebben hier veel zichtbaarheid in de media mee 
weten te creëren. De actie was een succes. Eindelijk is er meer geld beschikbaar om de Maaslijn te verbete-
ren. Politiek voer je vanuit je hart, omdat je ergens boos om wordt en dit wilt veranderen.

Het afgelopen jaar heb ik voorzitter mogen zijn van een prachtige afdeling. Samen met mijn medebestuurs-
leden hebben wij een levendige afdeling gecreëerd met een goede basis aan actieve leden. Naast mijn 
voorzitterstaken heb ik ook de ledentaken vervuld. Het allerbelangrijkste in een vereniging zijn immers 
de leden. Ik denk dat de JS nog veel kan groeien op het gebied van leden. Hiervoor heb ik een aantal speer-
punten. Ten eerste is het belangrijk om te kijken wat voor jongeren lid worden van de JS. Wat studeren deze 
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leden en waarom zijn ze lid geworden? Op basis hiervan kun je een lid uitnodigen bij een activiteit die bij zijn 
of haar interesses aansluiten. Op het moment dat een lid het moeilijk vindt om naar een activiteit te komen, 
is het belangrijk de drempel te verlagen. Dit kan ik doen door eerst samen met deze persoon af te spreken, 
waarna we samen naar de activiteit kunnen gaan. Het zou ook tof zijn om een paar actieve leden uit verschil-
lende afdelingen te koppelen aan de nieuwe leden in die afdeling. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe leden een 
contactpersoon hebben, die met hen meekan naar activiteiten en waaraan je alles op een laagdrempelige 
manier kan vragen.

Daarnaast is het belangrijk dat leden zich welkom voelen binnen onze vereniging. Gelukkig bestaat er bin-
nen de JS al een open en vriendelijke sfeer. Het is belangrijk om dit te behouden op alle activiteiten. Ook is 
het goed om te kijken waar de talenten van leden zitten. We kunnen leden op verschillende manieren laten 
groeien binnen onze vereniging, wat we alleen maar moeten stimuleren. Als bestuur kunnen we leden moti-
veren om een bepaalde actie of activiteit op te richten op het gebied waar zij verstand van hebben. Dit zorgt 
ervoor dat zij het gevoel krijgen dat ze welkom zijn. Bovendien is het ook nog eens heel leerzaam. Verder 
willen sommige leden ook doorstromen naar de PvdA om daar actief te worden in de gemeente, provincie of 
zelfs landelijk. Wij kunnen deze leden ondersteunen en koppelen aan politici zodat ze alvast wat ervaring 
opdoen. Dit kan bevorderlijk zijn voor hun leerproces en ik denk dat we daarmee een grote groep leden 
creëren die ook actief

zal blijven binnen de JS. In de afdeling Arnhem-Nijmegen zijn wij onlangs met een proef gestart om dit te ver-
wezenlijken. Zo organiseren wij een meeloopdag met de gemeenteraadsfractie in Arnhem en zijn wij bezig 
met een talentenpoule om jongeren te koppelen aan politici.
Ik hoop dat jullie mijn plannen goed vinden en mij willen steunen op het congres. Samen met de rest van het 
bestuur hoop ik er een mooi jaar van te maken.

Met rode groet, 

Lotte Demarteau
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Presidium 

Voor het Presidium waren er drie beschikbare plaatsen. Er hebben zich drie mensen gemeld. Namelijk, Samir 
Ahraui, Bas Scholten en Iris Vrolijks.  Stemming voor het Presidium vindt plaats op het Congres.

Kandidaatsstellingsbrief Bas Scholten

Lieve kameraden, 

Al enkele jaren zet ik me met veel liefde en plezier in voor onze vereniging. In hetafdelingsbestuur van de 
JS Overijssel heb ik steeds de functie opgepakt waar ik het meestnodig was. Ik ben begonnen als algemeen 
bestuurslid, maar al snel werd ik interimpenningmeester, secretaris en tot slot voorzitter. Ik ben vooral trots 
op hoe met name Deniz en ikzelf van een afdeling die op sterven na dood was weer een levendige afdeling-
hebben gemaakt. Dit hebben we gedaan door interessante activiteiten te organiseren alseen bezoek aan 
AZC Schalkhaar en de voedselbank en discussieavonden met PvdA-politici als Sharon Dijksma, Paul Tang en 
Kati Piri te organiseren. 

Na twee jaar afdelingsbestuur heb ik in januari plaats gemaakt. Graag blijf ik me inzetten voor deze prach-
tige vereniging. Dit zou ik willen doen als lid van het presidium. Daar wilik naast mijn liefde voor regeltjes 
(het HR) bevredigen twee concrete dingen bereiken: - Het verbeteren van de verhouding tussen het landelijk 
bestuur en het presidium.  - Het kritisch meekijken en functioneren als een extra paar handen bij de voorbe-
reidingenin aanloop naar het congres. Als actief lid van de JS heb ik altijd geprobeerd de sfeer en onderlinge 
relaties goed tehouden. Volgens mij is dat heel aardig gelukt. Ik denk dat deze kwaliteit erg goed van pas 
kan komen in het presidium.

 Met rode groet,

 Bas Scholten
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Kandidaatsstellingsbrief Iris Vrolijks

Beste JS’ers, Lieve vrienden,

Op mijn veertiende werd ik lid van de Jonge Socialisten, maar vier jaar later werd ik pas actief. Mijn eerste 
activiteit was niet bij een afdeling, maar bij het congres in Tilburg.Tijdens mijn eerste congres voelde ik de 
warmte en openheid van de JS en ik voelde me gelijk thuis. 

Inmiddels ben ik de afgelopen jaren een stuk actiever geworden, heb ik veel vriendenmogen maken en ben 
ik regelmatig te vinden bij de inspreekrij. Toch blijft die warmte,openheid en respect voor elkaar binnen de 
JS voor mij het allerbelangrijkste.

Wat ik echter jammer vind, is dat op een congres vaak dezelfde mensen aan het woord zijn. Logisch door 
ervaring, jammer vanwege de ervaring die (nieuwe) leden opbouwen door voor de microfoon te gaan staan. 
Ik wil als lid van het Presidium aandacht eraan besteden dat meer leden zich comfortabel genoeg voelen om 
voor de microfoon te gaan staan. Een sfeer te creëren waarin iedereen vrij durft te zeggen wat diegene vindt, 
ook als we het met elkaar oneens zijn.De afgelopen tijd heb ik als lid van de HR-commissie, de statuten en 
het HR van binnenen buiten leren kennen. Geen onhandige vaardigheid als lid van het Presidium. Ik zal, als 
ik jullie vertrouwen krijg, de statuten en het HR bewaken en opvolgen.

Ik hoop op jullie steun!

Rode groet,

 Iris Vrolijks
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Kandidaatsstellingsbrief Samir Ahraui

Beste JS’ers,

De JS is een toffe politieke jongerenorganisatie waar talenten ontdekt worden, ambities geboren worden en 
vriendschappen voor het leven ontstaan. Onze vereniging bruist van enthousiasme en zit vol energie. Ieder 
van de leden straalt dit uit. Allemaal hebben we een eigen verhaal, een
eigen achtergrond. De kracht die hieruit voortvloeit inspireert mij. Ik barst van de motivatie en de energie 
om mij de komende twee jaar nogmaals in te zetten voor het presidium van onze club.

In 2012 werd ik lid van onze vereniging, omdat ik het gevoel had een bijdrage te kunnen leveren. Niet alleen 
aan onze vereniging, maar ook aan die prachtige idealen die ons binden. Wij boeken misschien niet altijd 
even concrete resultaten, maar alleen al het feit dat wij discussies niet uit de weg gaan maken wij onze strijd 
levendig en actueel. Ook als resultaten niet direct zichtbaar zijn, mogen wij ons nooit laten wijsmaken dat 
die er niet zijn. Goed debat over onze idealen is het fundament waarvoor ik ooit lid ben geworden van de 
vereniging. 

De afgelopen jaren heb ik, na een periode in het afdelingsbestuur van Den Haag – Leiden, met trots deel 
mogen uitmaken van het presidium en mogen zien hoe de vereniging de afgelopen jaren is veranderd. Hoe 
de generatie JS’ers uit mijn beginjaren als lid langzaam plaats heeft gemaakt voor een nieuwe, maar ook 
hoe veel vraagstukken na al die jaren nog hetzelfde zijn gebleven. Is er voldoende ruimte voor discussie en 
debat? Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe leden binnenhaalt en oude leden actief krijgt? Zijn wij voldoende 
op straat zichtbaar? Het is goed om te zien dat de “JS-cultuur” met de tijd eigenlijk weinig is veranderd (daar 
krijg ik nou veel energie van), maar dat wij met zijn allen nog voor veel uitdagingen staan. 

Binnen onze vereniging is (terecht) ook steeds meer benadrukt hoe belangrijk het is om eenieder de ruimte 
te geven zichzelf te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen bij discussies en debat. Het gaat er bijvoor-
beeld om dat iedereen de mogelijkheid heeft om te zeggen wat hij vindt en wil. Op congressen zien wij he-
laas nog te vaak dat de “usual suspects” discussies domineren en daarmee weinig ruimte laten aan anderen, 
dat moet echt anders. Het presidium is voor mij dan ook bij uitstek het orgaan binnen onze vereniging die 
onze ledendemocratie waarborgt, beschermt en faciliteert. 

De afgelopen jaren heb ik vanuit het presidium ontiegelijk veel geleerd over de vereniging, regeltjes die wel 
of niet van toepassing zijn en over mandaten die het presidium wel of niet zou hebben. Ik hoop deze opgeda-
ne kennis en ervaring de komende jaren weer te mogen inzetten voor de vereniging. 

Stem zondag 16 juni: Samir Ahraui.

Samir
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Beroepscommissie

Beste leden van de JS, 

Er waren drie vacatures te vervullen voor de beroepscommissie. Op basis van de binnengekomen sollicita-
tiebrieven draagt de voordrachtscommissie Rolf de Goeij en Djairo Terpstra voor als nieuwe leden van de 
beroepscommissie. Rolf is met zijn juridische achtergrond en ruime ervaring binnen de vereniging een zeer 
waardevolle toevoeging aan de beroepscommissie. Djairo heeft door zijn ervaring binnen de vereniging 
een goede kijk op de rol van de beroepscommissie. Wij hopen van harte dat zij hun ervaring en kennis niet in 
hoeven te zetten, maar zijn er van overtuigd dat – mocht dit nodig blijken – zij, mede gelet op de aanstaande 
wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement, de kwaliteiten bezitten die hiervoor nodig zijn. 

De wijze van vervulling van de nog resterende (openstaande) vacature is aan het congres. Het Huishoudelijk 
Reglement bepaalt in artikel 4.14:

“Indien een vacature na de verkiezingen onvervuld blijft, omdat op geen of niet voldoende kandidaten een 
meerderheid van de stemmen is uitgebracht, kiest de vergadering of er in de vacature voorzien zal worden 
middels een benoeming:

• ad interim in dezelfde vergadering, in dat geval kan er direct kandidaatstelling en verkiezing plaatsvin-
den;

•  tussentijds in een nieuwe vergadering, te houden op de korst mogelijke termijn waarop kandidaatstel-
ling plaats kan vinden met de normale termijnen;

•  in de eerstvolgende reguliere vergadering.”

Wij adviseren het congres te kiezen voor een vervulling van de vacature door een benoeming ad interim. De 
vervulling van de vacature waarborgt het functioneren van de beroepscommissie, hetgeen de vereniging 
altijd ten goede zal komen. 

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet,

Dominique de Haas,
Lieke Kuiper,
Junus van der Wal
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Voor je ligt het halfjaarverslag van het landelijk bestuur. In dit verslag beschrijven we perwerkterrein wat er 
in het afgelopen half jaar allemaal is gebeurd. Hoewel we natuurlijkproberen zo compleet mogelijk te zijn, 
kan het natuurlijk altijd gebeuren dat we iets overhet hoofd hebben gezien. We hopen je in dat geval, of als 
je een andere opmerking ofvraag hebt, te horen tijdens het verantwoordingsmoment op het Congres. Als je 
daar nietbij kan zijn, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

Verkiezingen
Het  afgelopen  half  jaar  waren  er  drie  verkiezingen:  de  herindelingsverkiezingen  innovember 2018, de 
verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen in maart2019 en de Europese verkiezingen in 
mei 2019. We lichten hier kort toe wat we voor dezeverkiezingen gedaan hebben.In november 2018 waren er 
herindelingsverkiezingen in een aantal gemeenten. We zijnnaar Noordwijk gegaan voor een actie omtrent 
wonen. Tijdens het Najaarscongres van 2018 in Groningen zijn we samen met de PvdA de straat op gegaan 
om mensen naar de stembus te krijgen.Voor de Provinciale Statenverkiezingen hebben we ons best gedaan 
om JS’ers zo hoogmogelijk op de lijst te krijgen. Tijdens de campagne zijn we naar zes provincies gegaanom 
onze JS-kandidaten te steunen. Dat ging altijd in samenwerking met de lokale JS- en PvdA-afdeling. Er zijn 
drie Jonge Socialisten verkozen in de Provinciale Staten: Jorrit Carton, Edou Hamstra en Jan Daenen. Een 
aantal andere JS’ers viel helaas net buiten de boot.Desondanks   hebben   tijdens   de   week   van   de   verkie-
zing   vijftig   nieuwe   leden   zichaangemeld voor de JS.

Voor de Europese verkiezingen zijn we al in het vorige halfjaar begonnen met het beïnvloeden van het 
verkiezingsprogramma. Meerdere van onze JS-standpunten zijnuiteindelijk   in   het   programma   gekomen.   
Dit   gaat   bijvoorbeeld   over   een   Europeesminimumloon of een klimaatbelasting. Tijdens de campagne 
hebben we ons vooralgefocust op onze inhoudelijke boodschap over Europa. Daarom hebben we ons gericht 
op specifieke uitdagingen waar de top 4 van de lijst mee bezig was. Zo hebben we een liftactie voor vracht-
wagenchauffeurs gehouden met Agnes, een belastingparadijs opgezetvoor de Ikea met Paul en een mars 
gehouden voor mensenrechten met Kati. Ook haddenwe activiteiten die vooral bedoeld waren om te enthou-
siasmeren zoals de Tour de Frans (i.s.m. de PvdA).  Wat waren we uiteindelijk blij met het prachtige resultaat: 
6 zetels! 

Acties
Het   afgelopen   half   jaar   hebben   we   ons   bij   verschillende   acties   aangesloten: klimaatspijbelen op 

Halfjaarverslag Landelijk Bestuur 
2018/2019
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7 februari, de klimaatmars van 10 maart, klimaatspijbelen op 14 maart, onderwijsstaking op 15 maart en 
klimaatspijbelen op 25 april. Op   het   PvdA -Congres   vroegen   we   aandacht   voor   werkervaringsplekken.   
Daarnaasthebben we ook verschillende acties zelf georganiseerd: Deliveroo-actie op 19 april, liftwedstrijd 
op 3 mei en een actie bij de IKEA tegen belastingontwijking op 12 mei. 

We hebben ook ons best gedaan om acties van JS-afdelingen, zoals “Utrecht tegen anti-semitisme” en “We 
kunnen nog beter fietsen (actie Maaslijn)”  te ondersteunen. 

Leden
We hebben één nieuwe ledendag georganiseerd in het afgelopen half jaar: in decembermet Lodewijk As-
scher in de Tweede Kamer. Daarnaast hebben we in april een (nieuwe-)ledenweekend georganiseerd met als 
thema onderwijs. 

We hebben ook een plan gemaakt voor de zomertour van komend jaar en door de huisstijl wijziging hebben 
we ook weer veel nieuw materiaal besteld. Tijdens en na afloop van de verkiezingen hebben we online veel 
ingezet op ‘word lid’ advertenties en dat heeft zijn effecten echt gehad. We hebben rond de twee verkiezin-
gen zo’n 100 nieuwe leden in mogen schrijven. 

Communicatie
Het afgelopen half jaar stond in het teken van het tot uitvoer brengen van de huisstijl,met   daarbij   het   ont-
werpen   en   bestellen   van   nieuw   kantoormateriaal,   nieuweledenboekjes, nieuw promotiemateriaal, et 
cetera. Daarnaast is er dit jaar besloten dat kleding online gekocht kan worden via de website. Tot slot is er 
dit half jaar ingezet op hetmaken van een drietal ledenwervingsvideo’s. De ledenwervingsvideo’s zijn te zien 
op ons YouTubekanaal en op Facebook en Instagram. 

Scholing
In het afgelopen half jaar hebben we een aantal scholingsactiviteiten georganiseerd.Samen   met   Ruud   
Koole   zijn   we   in   gesprek   gegaan   over   de   toekomst   van   desociaaldemocratie. Met Klaas de Vries 
hebben we het gehad over sociaaldemocratie ensolidariteit.   Daarnaast   zijn   er   ook   een   aantal   activitei-
ten   voor   de   werkgroepengeorganiseerd. We hebben het thema wonen besproken met Yasin Torunoglu. We 
hebben het over de toekomst van de vakbond gehad met Agnes Jongerius en we hebben een bezoek gebracht 
aan het bedrijf Kipster. Verder wordt er in samenwerking met het CLB op 22 juni een bijeenkomst georgani-
seerd voor jonge politici.

Internationaal
Voor de JS Internationaal is de tweede helft van het bestuursjaar 2018-2019 succesvolverlopen.   Het   was   
een   divers   halfjaar.   Zo   zijn   er   congressen   bezocht,   seminarsbijgewoond, en JS-reizen georganiseerd. 
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Bijzonder bijgebleven is de reis naar Londenwaar we meededen met de grootste demonstratie om een twee-
de referendum te krijgenin Groot-Brittannië. Ook was het erg leerzaam om samen de film over Hongarije te 
kijkenvan Kati Piri. De vrijheden staan onder druk in sommige Europese landen en het isdaarom belangrijk 
om hier aandacht aan te besteden. Dit half jaar stond ook in het teken van het tweejaarlijkse congres van 
onze Europesekoepelorganisatie YES. Het is goed dat er weer iemand vanuit de JS gekozen is in het YES-be-
stuur, ook omdat het zes jaar geleden is dat dit voor het laatst gebeurde. Op het moment van schrijven staan 
er nog veel activiteiten in de planning. Zo begint deze week de Tour de Frans, gaan we over twee weken de 
verkiezingsuitslag vieren in Brussel enstappen we over drie weken de trein in naar Berlijn.De jaarrekening 
2018 ligt traditiegetrouw nog ter goedkeuring bij de accountant. De jaarrekening wordt zo spoedig mogelijk 
openbaar gemaakt en wordt besproken op het Najaarscongres 2019.
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Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 ligt ter controle bij de accountant. De Jaarrekening wordt zo snel mogelijk openbaar 
gemaakt en wordt besproken op het Najaarscongres 2018.
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Verslag Commissie Duidelijkheid 
en Transparantie
Kameraden,

Op het Buitengewoon Congres in september is besloten dat wij tot stand zouden moeten komen. De precie-
ze   invulling   van   deze   ‘wij’   heeft   u   besloten   op   het   Najaarscongres   te   Groningen.   Op voordracht 
van het Landelijk Bestuur en het Presidium, met instemming van het Congres, bestondde Commissie op dat 
moment uit Sham Ahmed, Lester von Meijenfeldt, Iris Vrolijks, Twan Wilmes (namens het Landelijk Bestuur) 
en Bo Lemmens (namens het Presidium). Helaas heeft Sham Ahmed wegens privéomstandigheden snel 
afscheid moeten nemen van deze commissie.

 Wij   hebben   enkele   keren   bij   elkaar   gezeten   en   met   behulp   van   veel   voorbereiding,   mail-   & 
whatsappcontact   deze   wijzigingen   tot   stand   kunnen   brengen.   Daarnaast   hebben   we   ook   input 
gekregen van enkele leden die met ons meedachten en deze per mail hebben toegestuurd aan ons .Deze 
plaats willen we gebruiken om hen hartelijk te danken. 

De   actuele   motie   noemt   geen   einddatum   voor   de   commissie.   De   commissie   zal   dan   ook   per 
beslispunt opgeheven moeten worden. Zoals u ziet is dit beslispunt niet opgenomen in de Eerste Congres-
krant.  In  een   van   onze  voorstellen   tot   wijziging   van  het  HR is  opgenomen   dat  we  graag toegevoegd   
zien   worden   dat   actuele   beslispunten   toegelaten   moeten   worden   op   het   Congres. 

Indien   deze   wijziging   het   haalt   en   wij   na   behandeling   van   al   onze   voorstellen   tot   de   conclusie-
komen dat wij (gelukkig!) overbodig zijn geworden, dienen wij zelf dit beslispunt in. Zo niet, gaan wij vrolijk 
door na het Voorjaarscongres met onze avonden gevuld met wetboeken, het HR en wijn en zullen wij ons te 
zijner tijd opheffen.

We zijn trots op het eindresultaat en leggen het dan ook met plezier aan het Congres voor. We zijn be-
nieuwd naar jullie opinie. 

Met vriendelijke groet,

Iris, Lester, Twan en Bo
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P.S.: Ten slotte willen wij benadrukken dat de naam Commissie Duidelijkheid en Transparantie niet door 
onszelf is verzonnen. Het is de naam die ons gegeven is in de aangenomen actuele motie op het   Buitenge-
woon   Congres.   Als   laatste   noot   willen   we   het   Landelijk   Bestuur   en   het   Congres verzoeken   of   we   de   
geschiedenis   in   mogen   gaan   als   de   HR-commissie.   Dat   klinkt   een   stuk gezelliger.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S  1 .  H a a g s e  z e t e l

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 1, tweede lid
Huidige tekst: 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Voorgestelde tekst:
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
Toelichting: 
De JS is verhuisd van Amsterdam naar Den Haag. 

S  2 .  H e r i n d e l i n g s v e r k i e z i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 1, derde lid
Huidige tekst: 
Leden en organen van de vereniging hebben niet het recht onder de naam Jonge Socialisten 
of JS een rechtspersoon op te richten of onder die naam deel te nemen aan de verkiezingen 
bedoeld in de Kieswet.
Voorgestelde tekst:
Leden en organen van de vereniging hebben niet het recht onder de naam Jonge Socialisten 
of JS een rechtspersoon op te richten of onder die naam deel te nemen aan de verkiezingen 
bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling. 
Toelichting: 
Herindelingsverkiezingen zijn formeel gezien geen verkiezingen als bedoeld in de Kieswet. 
Volledigheidshalve is daarom de Wet Arhi toegevoegd.
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S  3 .  S c h r a p p e n  o v e r b o d i g e  t e k s t

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen tekst 
Artikel 5, zesde lid
Huidige tekst: 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage 
voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Toelichting: 
De verschuldigdheid van contributie is reeds geregeld in artikel 6, tweede lid. 

S  4 .  S c h r a p p e n  f o u t e  v e r w i j z i n g

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen tekst
Artikel 5, vierde lid
Huidige tekst: 
en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement
Toelichting: 
op het Voorjaarscongres 2018 in Rotterdam is een beslispunt aangenomen om bij de volgende 
statutenwijziging deze zinsnede te schrappen. Hier wordt verwezen naar het Huishoudelijk Regle-
ment, maar dat bevat geen bepaling meer die over ontzetting uit het lidmaatschap gaat.
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S  5 .  Te r m i j n  i n  b e r o e p  g a a n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst / toevoegen aan tekst 
Artikel 5, vierde lid
Huidige tekst: 
Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan 
bij de beroepscommissie. 
Voorgestelde tekst:
Het betrokken lid kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij 
de beroepscommissie. 
Toelichting: 
We hebben een maand veranderd in vier weken omdat niet elke maand even lang is. 

S  6 .  Te r m i j n  s c h o r s i n g

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 5, vijfde lid
Huidige tekst: 
Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap door 
de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste 
drie maanden. Op het besluit tot schorsing is lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toe-
passing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen.
Voorgestelde tekst:
Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap door 
de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste 
twaalf weken. Op het besluit tot schorsing is lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepas-
sing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen.
Toelichting: 
We hebben 3 maanden veranderd in 12 weken, omdat niet elke maand even lang is. 
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S  7 .  Te r m i j n  s c h o r s i n g  o f  o n t s l a g

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 7, derde lid
Huidige tekst: 
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden ont-
slagen, en worden geschorst in hun functie voor ten hoogste drie maanden. Het Congres be-
sluit tot schorsing of ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voorgestelde tekst:
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden ont-
slagen, en worden geschorst in hun functie voor ten hoogste twaalf weken. Het Congres be-
sluit tot schorsing of ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Toelichting: 
We hebben 3 maanden veranderd in 12 weken, omdat niet elke maand even lang is.

S  8 .  T a a k b e s c h r i j v i n g  p r e s i d i u m

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen van een eerste lid, onder vernummering van de huidige tekst tot een tweede lid  
Artikel 10, eerste lid
Voorgestelde tekst:
Het Presidium heeft tot taak het leiden van de vergadering van het congres en het zorgdra-
gen voor een goed verloop van deze vergadering, zowel tijdens de vergadering als in de 
voorbereiding daarvan.
Toelichting: 
Een taakbeschrijving voor het Presidium ontbrak in de statuten. 

S  9 .  B e v o e g d h e d e n  p r e s i d i u m

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen nieuw lid
Artikel 10, derde lid
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Voorgestelde tekst:
De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van het Presidium worden nader geregeld in 
het huishoudelijk reglement.
Toelichting:
Dit gebeurt bij andere gekozen organen van de vereniging ook. 

S  1 0 .  T a a k b e s c h r i j v i n g  b e r o e p s c o m m i s s i e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw eerste lid, onder vernummering van overige leden
Artikel 16, eerste lid
Voorgestelde tekst:
De beroepscommissie heeft tot taak het doen van bindende uitspraken in beroep in geval 
van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten of 
het huishoudelijk reglement aan haar is opgedragen. De beroepscommissie doet uitspraak 
over de voorgelegde kwestie en kan daarbij een uitspraak doen over de procedure die ge-
volgd is. De beroepscommissie motiveert haar uitspraak.
Toelichting: De taak van de beroepscommissie is op dit moment niet in de statuten beschre-
ven.

S  1 1 .  T a a k b e s c h r i j v i n g  a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw eerste lid, onder vernummering van de overige leden
Artikel 17, tweede lid
Voorgestelde tekst:
Een afdeling heeft tot taak de doelen van de vereniging, bedoeld in artikel 2, op lokaal of re-
gionaal niveau na te streven.
Toelichting: De taak van afdelingen is op dit moment niet in de statuten beschreven.
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S  1 2 .  I n s t e l l e n  e n  o p h e f f e n  a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 17, vijfde lid
Voorgestelde tekst:
De instelling en opheffing van een afdeling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Toelichting: Dit biedt een grondslag om de instelling en opheffing te regelen in het HR.

S  1 3 .  G o e d k e u r i n g  s t a t u t e n w i j z i g i n g e n  d o o r  p a r t i j b e s t u u r  P v d A

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 18, vijfde lid
Huidige tekst:
Wijzigingen van de statuten behoeven goedkeuring van het partijbestuur van de Partij van 
de Arbeid.
Voorgestelde tekst:
Voorstellen tot wijzigingen van de statuten worden door het bestuur ter advies voorgelegd 
aan het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Een afschrift van dit advies wordt overeen-
komstig het tweede lid voor de leden ter inzage gelegd.
Toelichting: 
de JS is een onafhankelijke organisatie gelieerd aan de PvdA. Enige invloed van het par-
tijbestuur van de PvdA op de statuten van de JS is wat de HR-commissie betreft niet on-
wenselijk. Goedkeuring is echter een zwaar middel. Daarom willen wij voorstellen om in 
de toekomst alleen nog maar om advies te vragen en dit advies op te nemen in de Tweede 
Congreskrant. De reglementen van de PvdA bevatten geen bepaling die van hun zijde deze 
goedkeuring verplicht stelt.
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S  1 4 .  R e d a c t i o n e l e  w i j z i g i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
1. In artikel 6, tweede lid wordt “jaar” veranderd in “boekjaar”;
2. In artikel 12, vijfde lid wordt “een reglement” veranderd in “het huishoudelijk reglement”;
Toelichting: Bovenstaande wijzigingen zijn redactioneel van aard.
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H R  1 .  G e d r a g s c o d e

Indiener: Gedragscodecommissie
Toevoegen tekst
Art. 2.4 Gedragscode
Voorgestelde tekst:
Lid 1. De gedragscode is een bijlage van het Huishoudelijk Reglement.
Lid 2. De vertrouwenspersonen zien toe op naleving van de gedragscode.
Lid 3. In het geval grove overtredingen met verregaande consequenties adviseren de ver-
trouwenspersonen het Landelijk Bestuur over de te nemen stappen.
Toelichting: 
Op het najaarscongres is een motie aangenomen over het opstellen van een gedragscode 
en deze als bijlage toe te voegen aan het HR. Om deze code een rechtsgeldige basis te geven 
wordt deze ook opgenomen in een nieuw artikel in het HR. 

H R  2 .  I n  s a m e n s p r a a k  w o r d t  r a a d p l e g e n  ( 1 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.4, zesde lid 
Huidige tekst: 
Het landelijk bestuur bepaalt in samenspraak met de organiserende afdeling welke the-

ma’s centraal staan op het Congres.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur bepaalt, na raadpleging van de organiserende afdeling, welke the-
ma’s centraal staan op het Congres. 
Toelichting: 
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies 
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is. 

Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
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H R  3 .  I n  s a m e n s p r a a k  w o r d t  r a a d p l e g e n  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.4, zevende lid
Huidige tekst: 
Tot uiterlijk acht weken voor het Congres kan het Presidium in samenspraak met het lande
lijk bestuur besluiten dat in afwijking van het tweede en derde lid moties op het Congres 
kunnen worden ingediend en geamendeerd. De wijze waarop op het Congres moties kunnen 
worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het Presidium, in samenspraak met
 het landelijk bestuur.
Voorgestelde tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor het Congres kan het Presidium, na raadpleging van het lande-
lijk bestuur, besluiten dat, in afwijking van het tweede en derde lid, moties op het Congres 
kunnen worden ingediend en geamendeerd. Het Presidium bepaalt, na raadpleging van het 
landelijk bestuur, de wijze waarop op het Congres moties kunnen worden ingediend en ge-
amendeerd. 
Toelichting: 
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies 
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is.

H R  4 .  I n  s a m e n s p r a a k  w o r d t  r a a d p l e g e n  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.4, achtste lid
Huidige tekst: 
Tot uiterlijk acht weken voor een Congres kan het Presidium in samenspraak met het lande
lijk bestuur besluiten dat in afwijking van het derde lid resoluties op het Congres kunnenwor
den geamendeerd. De wijze waarop op het Congres kan worden geamendeerd wordt bepaald 
door het Presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.
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Voorgestelde tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor een Congres kan het Presidium, na raadpleging van het landelijk 
bestuur, besluiten dat, in afwijking van het derde lid, resoluties op het Congres kunnen wor-
den geamendeerd. Het Presidium bepaalt, na raadpleging van het landelijk bestuur, de wijze 
waarop op het Congres kan worden geamendeerd.
Toelichting: 
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies 
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is.

H R  5 .  C o n g r e s k r a n t e n  n i e t  l a n g e r  n a a r  a l l e  l e d e n  m a i l e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Tranparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, eerste lid
Huidige tekst: 
Publicatie houdt in: plaatsing op de site en het versturen van een e-mail met link daarnaar 
aan alle leden.
Voorgestelde tekst: 
Publicatie houdt in: plaatsing op de site en het versturen van een e-mail met link daarnaar 
aan alle leden die geabonneerd zijn op de landelijke nieuwsbrief.
Toelichting:
In de huidige tekst moeten de congreskranten naar alle leden gestuurd worden, dus ook 
leden die zich voor alle nieuwsbrieven van de JS hebben afgemeld. Wij menen dat de con-
greskranten niet voldoende interessant zijn 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 de congreskranten inzien via de website van de JS. 
De aankondiging (met de data van de publicatie van de congreskranten) wordt nog wel naar 
alle leden gemaild.

H R  6 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  h e t  p r e s i d i u m  ( 1 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
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Artikel 3.5, tweede lid
Huidige tekst: 
De secretaris publiceert vijf weken voor het Congres de Eerste Congreskrant, met daarin de
 ingediende voorstellen.
Voorgestelde tekst:
Het Presidium publiceert vijf weken voor het Congres de Eerste Congreskrant.
Toelichting: 
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is 
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk 
gremium verantwoordelijk is. Voor het overige redactioneel.

H R  7 .  A m e n d e e r b a r e  c o n g r e s v o o r s t e l l e n  w o r d e n  i n g e d i e n d e  g e w o n e  v o o r s t e l l e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.5, derde lid
Huidige tekst: 
De Eerste Congreskrant is de oproeping en bevat alle amendeerbare Congresvoorstellen.
Voorgestelde tekst:
De Eerste Congreskrant is de oproeping en bevat alle ingediende gewone voorstellen.
Toelichting: 
 Het HR maakt een duidelijk onderscheid in soorten voorstellen. Door het gebruik van ‘ge-
wone’ in plaats van ‘amendeerbare’ wordt dit onderscheid onderstreept.

H R  8 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  h e t  p r e s i d i u m  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.5, vierde lid 
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Huidige tekst: 
De secretaris zendt ingediende amendementen naar de indiener van het voorstel met het 
verzoek erover een preadvies te geven.
Voorgestelde tekst:
Het Presidium zendt ingediende amendementen naar de indiener van het voorstel met het 
verzoek erover een preadvies te geven.
Toelichting: 
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is 
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk 
gremium verantwoordelijk is.

H R  9 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  h e t  p r e s i d i u m  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.5, zesde lid
Huidige tekst: 
De secretaris publiceert ten minste zeven dagen voor het Congres de Tweede Congreskrant. 
De Tweede Congreskrant bevat: de ingediende voorstellen, amendementen en preadviezen, 
kandidaatstellingen, verslagen en alle overige te bespreken documenten, de voorgestelde 
agenda en het adres van de locatie van het Congres. 
Voorgestelde tekst:
Het Presidium publiceert ten minste zeven dagen voor het Congres de Tweede Congreskrant. 
De Tweede Congreskrant bevat: de ingediende voorstellen, amendementen en preadviezen, 
kandidaatstellingen, verslagen en alle overige te bespreken documenten, de voorgestelde 
agenda en het adres van de locatie van het Congres.
Toelichting: 
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is 
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk 
gremium verantwoordelijk is.

H R  1 0 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  h e t  p r e s i d i u m  ( 4 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
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Artikel 3.5, achtste lid
Huidige tekst: 
De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er voor dat:
a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpuntendatabase op de website;
b. de uit aangenomen resoluties voortvloeiende standpunten worden verwerkt in de stand-

puntendatabase;
c. op de site een overzicht staat van de door het Congres gekozen personen en geldende be-

slispunten.
Voorgestelde tekst: 

Het Presidium publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er 
voor dat:

a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpuntendatabase op de website;
b. de uit aangenomen resoluties voortvloeiende standpunten worden verwerkt in de stand-

puntendatabase;
c. op de site een overzicht staat van de door het Congres gekozen personen en geldende be-
slispunten.
Toelichting: 
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat hij/zij/x lid is van 
het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk 
gremium verantwoordelijk is.

H R  1 1 .  O m s c h r i j v i n g  D e r d e  C o n g r e s k r a n t

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst
Artikel 3.5, negende lid
Voorgestelde tekst:
De Derde Congreskrant bevat:
a. alle behandelde voorstellen, inclusief de toelichting daarbij, en de uitkomst van de stem-
ming daarover; 
b. alle toezeggingen gedaan door de door het Congres gekozen organen. 
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Toelichting: 
Het is onduidelijk in het HR waar de Derde Congreskrant uit moet bestaan. Door de toevoe-
ging van dit lid wordt dit duidelijk. Daarnaast zorgt het voor een duidelijk overzicht van toe-
zeggingen en beslissingen omtrent behandelde voorstellen. 

H R  1 2 .  A c t u e l e  b e s l i s p u n t e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst als nieuw lid 
Artikel 3.7
Voorgestelde tekst:
Actuele beslispunten zijn organisatorische uitspraken over een onderwerp dat actueel 
geworden is na de deadline van de Eerste Congreskrant. Het Presidium beoordeelt de actua-
liteit. 
Toelichting: 
Uit het verleden is gebleken dat het af en toe nodig is een actueel beslispunt te kunnen toe-
staan op het Congres. Toevoeging van dit lid maakt dit mogelijk. 

R  1 3 .  A c t u e l e  m o t i e s  w o r d t  a c t u e l e  v o o r s t e l l e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 3.7, titel
Huidige tekst: 
Actuele moties
Voorgestelde tekst:
Actuele voorstellen
Toelichting: 
Indien vorige wijziging aangenomen is, dekt deze titel het artikel beter.

H R  1 4 .  S t e m c o m m i s s i e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
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Artikel 4.4
Huidige tekst: 
Voorafgaand aan een schriftelijke stemming wordt, in ieder geval tijdens het Congres, een 
stemcommissie van ten minste twee personen ingesteld die belast is met het tellen van de 
stemmen. De stemcommissie deelt de stembiljetten uit en neemt deze weer in, telt de uitge-
brachte stemmen, maakt hiervan een overzicht en geeft dit aan de voorzitter van de verga-
dering. De stembiljetten worden vernietigd nadat de uitslag is vastgesteld. 
Voorgestelde tekst:
De voorzitter van de vergadering stelt aan het begin van een Congres een stemcommissie 
in van ten minste twee personen die belast is met het tellen van de stemmen. De stemcom-
missie deelt de stembiljetten uit en neemt deze weer in, telt de uitgebrachte stemmen, 
maakt hiervan een overzicht en geeft dit overzicht aan de voorzitter van de vergadering. De 
stembiljetten worden vernietigd nadat de uitslag door de voorzitter van de vergadering is 
vastgesteld en bekendgemaakt.
Toelichting: 
Door de wijziging van de tekst wordt de wijze van instellen van een stemcommissie begrijpe-
lijker en getrouwer aan de werkelijkheid beschreven.

H R  1 5 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  h e t  l a n d e l i j k e  b e s t u u r

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 5.1, eerste lid 
Huidige tekst: 
Het Presidium bestaat uit zes leden gekozen door het congres en de secretaris. De secretaris 

mag niet het Congres voorzitten. 
Voorgestelde tekst:
Het Presidium bestaat uit zes leden gekozen door het Congres en een lid van het landelijk 
bestuur. Het lid van het landelijk bestuur zit het Congres niet voor.
Toelichting: 
Omdat van oudsher de secretaris het Congres organiseerde, was hij/zij/x het Landelijk Be-
stuurslid die ook deel uitmaakte van het Presidium Door wijzigingen in de functieprofielen 
is het niet meer gebruikelijk dat de secretaris het Congres organiseert. Door wijziging van 
dit artikel sluit de huidige praktijk meer aan bij het HR. 

H R  1 6 .  P r e s i d i u m  i s  o n v e r e n i g b a a r  m e t  b e r o e p s c o m m i s s i e
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Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 5.1, tweede lid 
Huidige tekst: 
Op een Voorjaarscongres kiest het Congres drie Presidiumleden voor twee jaar. De gekozen
 Presidiumleden mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur, een afdelingsbestuur of een 
onderafdelingsbestuur. 
Voorgestelde tekst:
Op een Voorjaarscongres kiest het Congres drie Presidiumleden voor twee jaar. De gekozen 
Presidiumleden mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur, de beroepscommissie, een 
afdelingsbestuur of een onderafdelingsbestuur.
Toelichting: 
In het hoofdstuk betreffende de beroepscommissie is de onverenigbaarheid van functie met 
het Presidium opgenomen. Echter, door wijziging van de tekst zijn wij ervan overtuigd dat 
HR duidelijker wordt. 

H R  1 7 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  P r e s i d i u m  ( 5 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.1, vierde lid
Huidige tekst: 
De secretaris stelt als lid van het Presidium de Congreskranten samen en het Presidium stelt 

deze vast.
Voorgestelde tekst: 

Het lid van het landelijk bestuur stelt als lid van het Presidium de Congreskranten 
samen en het Presidium stelt deze vast.

Toelichting: 
Omdat van oudsher de secretaris het Congres organiseerde, was hij/zij/x het landelijk be-
stuurslid die ook deel uitmaakte van het Presidium Door wijzigingen in de functieprofielen 
is het niet meer gebruikelijk dat de secretaris het Congres organiseert. Door wijziging van 
dit artikel sluit de huidige praktijk meer aan bij het HR.
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H R  1 8 .  B e v o e g d h e d e n  P r e s i d i u m

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Onderdeel toevoegen, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een 
puntkomma
Artikel 5.2, eerste lid, onder h
Voorgestelde tekst:
h. ter uitvoering van zijn taak, te communiceren met de leden;
Toelichting: 
In het verleden is onenigheid geweest of het Presidium de bevoegdheid had om te commu-
niceren met de leden binnen de kaders van diens bevoegdheden. Door toevoeging van deze 
tekst wordt de bevoegdheid van het Presidium vastgelegd. 

H R  1 9 .  B e v o e g d h e d e n  P r e s i d i u m  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst
Artikel 5.2, eerste lid, onder i
Voorgestelde tekst:
i. tot het coördineren van kandidaatstellingen van door het Congres benoemde functies en 
deze kandidaatstellingen te toetsen aan de criteria genoemd in artikel 6.2. 
Toelichting: 
Door toevoeging van deze tekst wordt recht gedaan aan de uitspraak van de beroepscom-
missie. Door de toevoeging worden de bevoegdheden van het Presidium duidelijker vastge-
legd binnen de kaders die altijd gehanteerd werden. 

H R  2 0 .   B e v o e g d h e d e n  P r e s i d i u m  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.2, eerste lid
Huidige tekst: 
Het Presidium heeft de bevoegdheid:

a. een voorstel te doen voor de Congresagenda;
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Voorgestelde tekst:
Het Presidium heeft de bevoegdheid:
 a. de dagorde vast te stellen van het Congres;
Toelichting: 
Door de verplaatsing van artikel 5.2 lid 2 HR naar het rijtje bevoegdheden van het Presidium 
genoemd in artikel 5.2 lid 1 HR wordt het HR een stuk overzichtelijker. Daarnaast is de tekst 
dubbelop en is de voorgestelde tekst een stuk helderder dan de originele tekst. 

H R  2 1 .  W a a r n e m e n i n g  P r e s i d i u m

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst 
Artikel 5.2, zevende lid
Voorgestelde tekst:
Het Presidium voorziet in zijn eigen waarneming. 
Toelichting: 
Bij tussentijdse vacatures heeft het Presidium altijd voorzien in haar eigen waarneming. 
Door toevoeging van dit lid vindt deze handeling ook zijn weerslag in het HR. 

H R  2 2 .  S e c r e t a r i s  w o r d t  P r e s i d i u m  ( 6 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.2, vijfde lid
Huidige tekst: 
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de secretaris met daarin: a. naam en contactgege-
vens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
Voorgestelde tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij het Presidium met daarin: a. naam en contactgege-
vens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
Toelichting: 
De kandidaatstelling vindt plaats bij het Presidium, omdat zij ook de profielen voor de kan-
didaatstelling maken.
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H R  2 3 .  M o t i v a t i e  k a n d i d a a t s t e l l i n g

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.2, vijfde lid
Huidige tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de secretaris met daarin: a. naam en contactgege-
vens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
Voorgestelde tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij het Presidium met daarin: a. naam en contactge-
gevens; b. de functie. 
Toelichting: 
De criteria van toetsing op een eventueel aanwezige motivatie wordt door de commissie als 
gek bevonden, daar deze normaliter op vrijwillige basis is en de commissie deze gedachte 
onderstreept. 

H R  2 4 .  V e r p l a a t s e n  a r t i k e l

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Eerste lid verplaatsen naar artikel 12.3, tweede lid, onder vernummering van de overige 
leden 
Artikel 6.4, eerste lid
Huidige tekst: 
Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres 
de hoofdredacteur LAVA.
Voorgestelde tekst:
Het congres kiest, op voordracht, tijdens het Najaarscongres de hoofdredacteur LAVA voor 
een termijn van twee jaar.
Toelichting: 
Dit artikel hoort daar thuis.

H R  2 5 .  W a a r n e m i n g  t u s s e n t i j d s  v a c a t u r e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
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Artikel 6.4, tweede lid
Huidige tekst: 
Bij een tussentijdse vacature voorziet het landelijk bestuur in waarneming van de functie. 
Het landelijk bestuur kan een lid benoemen als waarnemer tot aan het volgende gewone 
Congres.
Voorgestelde tekst:
Bij een tussentijdse vacature voorziet het landelijk bestuur in waarneming van de functie. 
Het landelijk bestuur kan een lid benoemen als waarnemer tot aan het volgende gewone 
Congres. Dit lid treedt alleen in werking wanneer het Huishoudelijk Reglement niet voorziet 
in de waarneming van de functie.
Toelichting: 
De waarneming van enkele door het Congres benoemde functies is geregeld in het HR. Een 
oplossing voor wanneer dit niet geregeld is, is geformuleerd in dit artikel. Door de wijziging 
wordt dit helder.  

H R  2 6 .  W a a r n e m i n g  t u s s e n t i j d s  v a c a t u r e  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.4, titel
Huidige tekst: 
Congresbenoemingen functies
Voorgestelde tekst:
Tussentijdse waarneming
Toelichting: 
Deze titel past beter wanneer de wijzigingen in art. 6.4 HR zijn aangenomen.   

H R  2 7 .  A a n t a l  b e s t u u r s f u n c t i e s

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen nieuw lid
Artikel 7.2, zesde lid
Voorgestelde tekst:
Een wijziging van het aantal bestuursfuncties wordt besloten door het Congres.



62

Toelichting:
Het Congres moet kunnen besluiten over het aantal bestuursfuncties van zijn vereniging. 

H R  2 8 .  W a a r n e m i n g  b e s t u u r s f u n c t i e s 

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 7.4, eerste lid
Huidige tekst
De vicevoorzitter treedt op als plaatsvervangend voorzitter, echter zonder de statutaire ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid, de penningmeester als plaatsvervangend secretaris, en de 
secretaris als plaatsvervangend penningmeester. Ieder bestuurslid kan plaatsvervanger zijn 
voor de andere functies.
Voorgestelde tekst: 
Ieder bestuurslid kan plaatsvervanger zijn voor de andere functies.
Toelichting:
Het artikel was onleesbaar en onbegrijpelijk. De vertegenwoordigingsbevoegdheid volgt al 
uit de statuten.

H R  2 9 .  W a a r n e m i n g  b e s t u u r s f u n c t i e s  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.4, derde lid
Huidige tekst: 
De functies voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet worden waargenomen. 
Een waarnemer is geen bestuurslid in de zin van de statuten, heeft een adviserende stem in 
de bestuursvergadering en krijgt een volmacht.
Voorgestelde tekst:
De functies voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet worden waargenomen. 
Een waarnemer is geen bestuurslid in de zin van de statuten en heeft enkel een adviserende 
stem in de bestuursvergadering. 
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Toelichting: 
In het lid wordt aangegeven dat het waarnemende bestuurslid geen bestuurslid is volgens 
de statuten, daarom kan er ook geen volmacht worden verkregen. In de praktijk zijn er ge-
noeg bestuursleden die wel over de volmacht beschikken. 

H R  3 0 .  O n l i n e  p l a t f o r m

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.5, zesde lid
Huidige tekst: 
De JS kent een online platform waar leden het landelijk bestuur van ideeën en suggesties 
voor politieke actie kunnen voorzien. Op ieder Congres legt het bestuur verantwoording af 
over de op dit platform ingediende voorstellen die de door het Presidium bepaalde drem-
pelwaarde voor steun hebben gehaald.
Voorgestelde tekst:
Leden kunnen het landelijk bestuur van ideeën en suggesties voor politieke actie voorzien. 
Op ieder Congres legt het bestuur verantwoording af over aangedragen ideeën en sugges-
ties, die de door het Presidium vastgestelde drempelwaarde voor steun hebben gehaald.
Toelichting: 
In de praktijk gaat het voorzien van ideeën en suggesties niet via een online platform, maar 
via verschillende andere kanalen. 

H R  3 1 .   V e r t r o u w e n s p e r s o n e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 7.6, eerste lid
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Huidige tekst: 
Het landelijk bestuur en Presidium benoemen, in goed overleg, elk twee leden uit hun mid-
den als vertrouwenspersoon, dit zullen twee mannen en twee vrouwen zijn.
Voorgestelde tekst: 
Het landelijk bestuur en Presidium benoemen, in goed overleg, elk een vrouw en een man 
uit hun midden als vertrouwenspersoon. 
Toelichting: 
In de praktijk is het al zo dat uit het Presidium en het landelijk bestuur twee leden zijn, waar-
van een man en een vrouw. Nu hebben we dit ook zo vastgelegd. 

H R  3 2 .  I n  b e r o e p  g a a n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 8.1, eerste lid
Huidige tekst: 
Een lid kan beroep instellen tegen een besluit dat hem of haar persoonlijk treft en waarvoor 
beroep is opengesteld.
Voorgestelde tekst:
Een lid kan schriftelijk beroep instellen tegen een besluit dat hem of haar persoonlijk treft 
en waarvoor beroep is opengesteld.
Toelichting: 
Een beroep is pas geldig wanneer deze schriftelijk ingediend is. 

H R  3 3 .  B e r o e p s c o m m i s s i e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
Artikel 8.4, eerste lid
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Huidige tekst: 
De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden 
gekozen door het Congres, op voordracht. Lidmaatschap van de beroepscommissie is on-
verenigbaar met enige andere functie waarin men wordt benoemd door het Congres en lid-
maatschap van het bestuur van een afdeling of een onderafdeling.
Voorgestelde tekst:
De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden ge-
kozen door het Congres, op voordracht. 
Toelichting: 
De onverenigbaarheid van de functie is elders geregeld in het HR. Door wijziging van de 
tekst wordt het HR overzichtelijker en leesbaarder. 

H R  3 4 .  O m s c h r i j v i n g  a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw artikel (onder doornummering van de volgende artikelen)
Artikel 9.1
Voorgestelde tekst:
Afdelingen voeren politiek op lokale en regionale niveau binnen hun afdelingsgrenzen.
Toelichting:
Onze reglementen bevatten op dit moment geen bepaling die aangeeft wat afdelingen doen. 
Om conflicten tussen het landelijk bestuur en afdelingen te voorkomen stelt de commissie 
voor om zo’n bepaling toe te voegen voor wat betreft de politieke lijn. Waar het landelijk be-
stuur zich bezighoudt met de landelijke en Europese politiek bemoeien afdelingen zich met 
de lokale en regionale politiek binnen hun afdelingsgrenzen.

H R  3 5 .  O p r i c h t e n  a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.1, tweede lid
Huidige tekst:
Het verzoek tot oprichting van een afdeling wordt goedgekeurd door het landelijk bestuur als 
deze leden aannemelijk kunnen maken dat de afdeling zal voldoen aan alle vereisten die dit 
reglement daaraan stelt.
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Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur keurt een verzoek tot oprichting van een afdeling goed, indien de ver-
zoekende leden aannemelijk maken dat de afdeling voor meerdere jaren kan voldoen aan 
alle vereisten die dit reglement daaraan stelt.
Toelichting:
Ook als een afdeling op korte termijn een aantal activiteiten kan organiseren kan er twijfel 
zijn over bestaanszekerheid van een afdeling op langere termijn. Als het landelijk bestuur 
verwacht dat een afdeling niet voor meerdere jaren zal bestaan is het handig als zij een moge-
lijkheid heeft om oprichting van een afdeling tegen te houden. Redenen hiervoor kunnen bij-
voorbeeld een beperkt aantal leden of de leeftijd van de kartrekkers van de nieuwe afdeling 
zijn. Onderafdelingen zijn makkelijker op te richten en op te heffen. Daarom kan zo’n toets 
daar weggelaten worden. 

H R  3 6 .  L i d m a a t s c h a p  a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.2, derde lid
Huidige tekst:
Een lid kan aan het landelijk bestuur verzoeken om van een andere afdeling lid te zijn.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur kan een lid op verzoek indelen in een andere afdeling.
Toelichting:
De huidige tekst laat ruimte over voor interpretatie. Hiervan wordt misbruik gemaakt door le-
den die vlak voor een afdelingsvergadering van een afdeling waar ze geen lid van zijn een ver-
zoek naar het landelijk bestuur sturen om lid te worden van die afdeling, vervolgens meestem-
men in de vergadering en na afloop weer verzoeken om lid te worden van hun oorspronkelijke 
afdeling. Om dit misbruik onmogelijk te maken wil de commissie voorstellen om duidelijker in 
het huishoudelijk reglement op te nemen dat het landelijk bestuur beslist over het indelen in 
een andere afdeling.

H R  3 7 .  N a a m  a f d e l i n g

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Verplaatsen lid
Artikel 9.2, vijfde lid naar artikel 9.1, vierde lid
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Tekst:
Het landelijk bestuur stelt de naam van een afdeling vast, gehoord de betrokken afdelingen. De 
naam van een afdeling mag niet conflicteren met de naam van een andere afdeling.
Toelichting:
Dit lid gaat over de naam van een afdeling en is niet op z’n plek in een artikel over afdelings-
grenzen. Omdat de naam wordt vastgesteld bij de oprichting stelt de commissie voor om dit lid 
te verplaatsen naar het artikel dat de oprichting van afdelingen regelt.

H R  3 8 .  O n d e r a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 9.2, zesde lid
Voorgestelde tekst:
Dit artikel is ook van toepassing op onderafdelingen.
Toelichting:
Op dit moment is in het reglement niet vastgelegd hoe de grenzen van een onderafdeling be-
paald worden. De commissie stelt voor om dit op dezelfde manier te doen als voor afdelings-
grenzen.

H R  3 9 .  U i t r o e p e n  A LV

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.3, vierde lid
Huidige tekst:
Het afdelingsbestuur roept ten minste eenmaal per jaar de ALV bijeen, dit kan per e-mail. Hier-
op wordt ten minste de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Voorgestelde tekst:
Het afdelingsbestuur roept ten minste eenmaal per jaar de ALV bijeen. Dit gebeurt door mid-
del van een e-mail aan alle leden van de afdelingen. Op deze ALV wordt in ieder geval de jaar-
rekening ter goedkeuring voorgelegd.
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Toelichting:
In de praktijk maken we geen gebruik van de post om vergaderingen aan te kondigen. Met 
deze wijzigingen willen we vastleggen dat de aankondiging van een ALV altijd per e-mail 
gebeurt naar alle leden. Hiermee wordt direct uitgesloten dat een ALV alleen wordt aange-
kondigd in de reguliere nieuwsbrief. Dit omdat niet alle leden geabonneerd zijn op de nieuws-
brief.

H R  4 0 .  U i t r o e p e n  A LV  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid (onder doornummering van de volgende leden)
Artikel 9.3, vijfde lid
Voorgestelde tekst:
Een ALV waarop een verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal dertig dagen van tevoren aange-
kondigd. In de aankondiging worden de vacatures geplaatst waarvoor verkiezingen plaatsvin-
den. De kandidaatstelling voor deze vacatures sluit veertien dagen voor de ALV. Zeven dagen 
voor de ALV worden de ontvangen kandidaatstellingen gecommuniceerd naar de leden van 
de afdeling. Een ALV waarop geen verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal veertien dagen van 
tevoren aangekondigd.
Toelichting:
Deze termijnen lagen nergens vast.

A M  1 .  U i t r o e p e n  A LV  ( 2 )

Indiener: Bas Scholten
Te wijzigen tekst
Huidige tekst: 
• De kandidaatstelling voor deze vacatures sluit veertien dagen voor de ALV. Zeven dagen voor de 
ALV worden de ontvangen kandidaatstellingen gecommuniceerd naar de leden van de afdeling. Een ALV 
waarop geen verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal veertien dagen van tevoren aangekondigd.
Voorgestelde tekst:
• De kandidaatstelling voor deze vacatures sluit zeven dagen voor de ALV. Drie dagen voor de ALV 
worden de ontvangen kandidaatstellingen gecommuniceerd naar de leden van de afdeling. Een ALV waar-
op geen verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal zeven dagen van tevoren aangekondigd.
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Toelichting: Ervaring leert dat een afdelingsbestuur regelmatig lastig te vullen is. Zulke strengen eisen 
zullen dit zeker niet verbeteren. Vandaar de voorgestelde wijziging om de kandidaatstelling pas een week 
voor de ALV te sluiten en de brieven drie dagen van te voren te verspreiden.
Preadvies: Afwijzen

Toelichting: De HR-commissie vindt de voorgestelde termijnen van belang om een goede verkiezingsprocedure te 
garanderen. Wat ons betreft hebben deze termijnen geen invloed op hoe veel moeite het kost om een bestuur te 
vullen. Als een ALV op tijd aangekondigd is, is er ruim voldoende tijd voor kandidaten om zich te melden.

H R  4 1 .  G e l d i g h e i d  A LV

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.3, achtste lid
Huidige tekst:
Een ALV is pas geldig als er ten minste vier leden aanwezig zijn, waarbij zittende bestuursleden 
niet worden meegeteld.
Voorgestelde tekst:
Een ALV is pas geldig als er ten minste vier leden fysiek aanwezig zijn, waarbij zittende bestuurs-
leden en bestuursleden die tussentijds zijn afgetreden niet worden meegeteld.
Toelichting:
Van deze bepaling werd misbruik gemaakt als afdelingen het minimum aantal aanwezigen 
niet dreigden te halen. Dan trad een aantal bestuursleden vlak voor de ALV af zodat zij wel mee 
telden voor het minimum. Deze wijziging zorgt ervoor dat het minimum aantal aanwezigen 
niet meer op die manier omzeild kan worden en beschermt daarmee het belang van de leden 
die niet aanwezig kunnen zijn bij een ALV.

H R  4 2 .  O n d e r a f d e l i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 9.3, negende lid
Voorgestelde tekst:
Dit artikel is ook van toepassing op onderafdelingen.
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Toelichting:
In het huishoudelijk reglement is op dit moment niks geregeld over de organisatie van onder-
afdelingen. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat leden van een onderafdeling geen verzoek tot 
het organiseren van een ALV kunnen indienen. Door dit artikel ook van toepassing te maken op 
onderafdelingen wordt dit geregeld.

H R  4 3 .  O n d e r a f d e l i n g e n  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.4, eerste lid 
Huidige tekst:
Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur en de bestuursleden van 
de afdeling, indien de beroepscommissie geen gegrond bezwaar heeft ontvangen binnen de 
daarvoor vastgestelde periode.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur kan besluiten tot een fusie van één of meerdere afdelingen met instem-
ming van de betrokken besturen, indien de beroepscommissie geen bezwaar hiertegen heeft 
ontvangen binnen de daarvoor vastgestelde periode of geen van de tijdig ontvangen bezwa-
ren gegrond heeft verklaard.
Toelichting:
Het is wat de commissie betreft onduidelijk wat wordt bedoeld met instemming van de be-
stuursleden van de afdeling. Met deze wijziging willen we duidelijker opschrijven dat de be-
sturen van de betrokken afdelingen akkoord moeten gaan met een fusie.

H R  4 4 .  I n  b e r o e p  g a a n  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaand lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 9.4 derde lid
Te schrappen tekst:
De beroepscommissie kan een bezwaar uitsluitend gegrond verklaren als het lid aannemelijk 
maakt dat de betreffende afdelingen niet kunnen waarborgen dat de leden van de fuserende 
afdelingen net zoveel kansen hebben om te participeren in politieke activiteiten als voorheen.
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Toelichting:
Wat de commissie betreft is dit lid overbodig en onduidelijk. Elders in het HR staat geregeld in 
welke gevallen een lid zich tot de beroepscommissie kan wenden. De beroepscommissie toetst 
ook altijd op de redelijkheid van een besluit.

H R  4 5 . O n d e r a f d e l i n g e n  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.4, vijfde lid 
Huidige tekst:
Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Als ze hier niet in slagen, 
krijgen ze de eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet 
in, dan is het aan het landelijk bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere 
afdelingen.
Voorgestelde tekst:
Afdelingen organiseren minimaal zes activiteiten per jaar. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze 
eerst een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het 
landelijk bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen. Dit lid is 
ook van toepassing op onderafdelingen.
Toelichting:
Wat de commissie betreft zou de eis voor een minimum aantal activiteiten per jaar ook van 
toepassing moeten zijn op onderafdelingen.

H R  4 6 .  O n d e r a f d e i n g e n  ( 4 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, tweede lid
Huidige tekst:
Deze leden moeten aannemelijk maken dat oprichting van een onderafdeling bijdraagt aan 
de bedrijvigheid binnen de afdeling en de positie van de JS binnen de lokale PvdA versterkt.
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Voorgestelde tekst:
Deze leden moeten aannemelijk maken dat oprichting van een onderafdeling bijdraagt aan 
de bedrijvigheid binnen de afdeling en de positie van de JS binnen de lokale of regionale PvdA 
versterkt.
Toelichting:
Onze (onder)afdelingen zijn in de praktijk zelden lokaal georganiseerd. Daarom stelt de com-
missie voor een verwijzing naar de regionale PvdA toe te voegen.

H R  4 7 .  O n d e r a f d e l i n g  ( 5 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, vierde lid 
Huidige tekst:
Een onderafdeling heeft geen eigen bankrekening en presenteert geen begroting of jaarre-
kening. Onderafdelingen worden gefinancierd door middel van landelijke projectsubsidie en 
door met de afdeling afspraken te maken over verdeling van de afdracht.
Voorgestelde tekst:
Een onderafdeling heeft geen eigen bankrekening en presenteert geen begroting of jaarreke-
ning. Onderafdelingen worden gefinancierd door middel van landelijke subsidie.
Toelichting:
De afdracht die afdelingen ontvangen is de afgelopen jaren flink omlaag gegaan. Het is daar-
om niet meer redelijk om te verwachten dat een deel van deze afdracht gebruikt wordt voor 
het financieren van een onderafdeling.

H R  4 8 .  O n d e r a f d e l i n g  ( 6 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, zesde lid
Huidige tekst:
Een afdeling kan een van haar onderafdelingen opheffen in samenspraak met het landelijk 
bestuur.
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Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur en het afdelingsbestuur kunnen gezamenlijk besluiten om een onderaf-
deling op te heffen.
Toelichting:
De commissie stelt voor om het initiatief tot het opheffen van een onderafdeling ook bij het 
landelijk bestuur te leggen. Met deze formulering is nog steeds instemming van zowel het lan-
delijk bestuur als het afdelingsbestuur nodig om dit besluit te nemen.

H R  4 9 .  D e c l a r a t i e s

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 11.1, eerste lid
Huidige tekst:
Declaraties worden ingediend bij de penningmeester door middel van het daarvoor beschik-
baar gestelde online formulier.
Toelichting:
Er ontbrak een lid over het indienen van declaraties.

H R  5 0 .  D e c l a r a t i e s  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.2, eerste lid, onder iii
Huidige tekst:
deelname aan andere landelijke activiteiten, (mede) georganiseerd of actief ondersteund 
door de JS;
Voorgestelde tekst:
deelname aan andere landelijke activiteiten, (mede) georganiseerd of actief ondersteund 
door het landelijk bestuur;
Toelichting:
Ook afdelingen en werkgroepen kunnen een landelijke activiteit, bijvoorbeeld een demonstra-
tie, actief ondersteunen. Dit betekent echter niet automatisch dat de reiskosten daarvoor ook 
gedeclareerd kunnen worden.
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H R  5 1 .  D e c l a r a t i e s  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.2, derde lid
Huidige tekst:
Reiskosten gemaakt door landelijk bestuursleden worden vergoed op basis van het bezit van 
een NS-kortingskaart, aanschaf hiervan wordt vergoedindien het lid er geen heeft bij benoe-
ming.
Voorgestelde tekst:
Binnenlandse reiskosten gemaakt door het landelijk bestuur worden vergoed. Het landelijk 
bestuur zoekt hierbij naar de goedkoopste optie en schaft waar nodig een abonnement aan 
voor het lid.
Toelichting:
Een kortingskaart is lang niet altijd de goedkoopste optie, zeker als er veel gereisd wordt door 
een bestuurslid. Het is daarom handiger als het landelijk bestuur op zoek gaat naar een ande-
re, goedkopere optie waar mogelijk. In de praktijk gebeurt dit ook al.

H R  5 2 .  D e c l a r a t i e s  ( 4 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande tekst
Artikel 11.2, vierde lid, onder a
Te schrappen tekst
per editie van het ledenblad ontvangt de hoofdredacteur twintig euro telefoonkostenvergoe-
ding;
Toelichting:
Als er kosten worden gemaakt voor het samenstellen van de LAVA geeft het huishoudelijk re-
glement al mogelijkheden om deze te declareren. Een vaste telefoonkostenvergoeding is wat 
de commissie betreft verouderd.

H R  5 3 .  D e c l a r a t i e s  ( 5 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande tekst
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Artikel 11.2, vierde lid, onder b
Te schrappen tekst:
wanneer een landelijk bestuurslid de hele dag en avond besteedt aan de uitoefening van deze 
functie ontvangt het bestuurslid vijf euro maaltijdvergoeding.
Toelichting:
De commissie doet geen uitspraak over de wenselijkheid van deze wijziging. De maaltijdver-
goeding wordt de laatste jaren in de praktijk niet gebruikt. Het is aan het congres om te bepalen 
of deze vergoeding moet blijven bestaan.

H R  5 4 .  D e c l a r a t i e s  ( 6 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.3, eerste lid, onder c
Huidige tekst:
bij een termijn van minder dan drie dagen bij een internationale activiteit: het gehele bedrag.
Voorgestelde tekst:
bij een termijn van minder dan veertien dagen bij een internationale activiteit: het gehele 
bedrag.
Toelichting:
De mogelijkheid tot afmelding voor een internationale activiteit tot drie dagen van tevoren 
blijkt te vrijblijvend. Late afmeldingen vormen een grote kostenpost voor de vereniging. Daar-
om stelt de commissie voor deze termijn te verlengen naar twee weken. Het landelijk bestuur 
kan hier altijd van afwijken in het voordeel van het lid.

H R  5 5 .  D e c l a r a t i e s  ( 7 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande leden
Artikel 11.3, derde tot en met het vijfde lid
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Te schrappen tekst:
3. De minimale deelnemersbijdrage is voor een activiteit met verblijf in het buitenland:a. een 
weekend (twee of drie dagen): vijftig euro; b. een midweek (vier of vijf dagen): honderd euro;c. 
een week of langer (vanaf zes dagen): honderdvijftig euro.
4. Leden, met uitzondering van de internationaal secretaris, die voorheen al een keer de deel-
nemersbijdrage zoals vermeld in lid 3 hebben betaald voor een activiteit in het buitenland met 
vliegreis, betalen vanaf de tweede activiteit van die aard in hetzelfde kalenderjaar de werke-
lijke kosten van de activiteit.
5. De internationaal secretaris kan de deelnemersbijdrage verhogen indien de kosten aanmer-
kelijk hoger zijn dan het in lid 3 genoemde bedrag en verlagen indien aanmerkelijk lager. 
Toelichting:
Minimumbedragen zijn wat de commissie betreft overbodig. In de praktijk worden nu altijd de 
werkelijke kosten doorberekend. Lid 5 gaf ook al de mogelijkheid om hiervan af te wijken.
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H R  5 6 . D e e l n e m e r s b i j d r a g e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.3, zesde lid
Huidige tekst:
De penningmeester kan, op verzoek, een eigen bijdrage verminderen voor een lid dat de bij-
drage financieel niet op kan brengen.
Voorgestelde tekst:
De penningmeester kan afwijken van dit artikel in het voordeel van het lid.
Toelichting:
Hiermee worden de mogelijkheden tot verlaging van de deelnemersbijdrage uitgebreid naar 
andere redenen dan financiële belemmeringen aan de kant van het lid.

H R  5 7 .  P r o j e c t s u b s i d i e

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.4, tweede lid
Huidige tekst:
De aanvraag wordt ingediend middels een e-mail naar de penningmeester
Voorgestelde tekst:
De aanvraag wordt ingediend door het daarvoor beschikbaar gestelde formulier te sturen naar 
de penningmeester
Toelichting:
In de praktijk is er een online formulier beschikbaar om subsidie aan te vragen en gebeurt dit 
niet meer door middel van een e-mail aan de penningmeester.

H R  5 8 .  P r o j e c t s u b s i d i e  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.5, eerste lid
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Huidige tekst:
Het landelijk bestuur besluit binnen:
a. één werkdag voor bedragen tot honderd euro;
b. één werkweek voor bedragen van honderd euro of meer.
Voorgestelde tekst:
Een besluit over toekenning of afwijzing van subsidie wordt genomen door:
a. de penningmeester binnen één werkdag voor bedragen tot honderd euro;
b. het landelijk bestuur binnen één werkweek voor bedragen van honderd euro of meer.
Toelichting:
In verband met de accountantscontrole moeten beslissingen over uitgaven van honderd euro 
of meer genomen worden door het volledige landelijk bestuur. Omdat daarvoor een bestuurs-
vergadering nodig is, is de termijn daarvoor langer.

H R  5 9 .  P r o j e c t s u b s i d i e  ( 3 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaand lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 11.6, eerste lid
Te schrappen tekst:
Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de vol-
gende subsidieaanvraag verrekend.
Toelichting:
Artikel 11.5, lid 5 biedt al de mogelijkheid om een voorschot uit te keren. Dit is echter niet de 
standaard gang van zaken. Als dit gebeurt worden er specifieke afspraken gemaakt. Dit alge-
mene lid is daarmee overbodig.

H R  6 0 .  A f d r a c h t

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.7, vierde lid
Huidige tekst:
Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal vijfenzeventig procent van de jaarlijkse 
afdracht. Indien een afdeling een grotere reserve heeft, zal het meerdere in mindering worden 
gebracht op de afdelingsafdracht.
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Voorgestelde tekst:
Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal vijfenzeventig procent van de jaarlijkse 
afdracht. Indien een afdeling een grotere reserve heeft, zal het meerdere in mindering worden 
gebracht op de afdelingsafdracht. De grootte van de reserve wordt vastgesteld door de pen-
ningmeester op 31 december van het voorafgaande jaar.
Toelichting:
Ter verduidelijking. 

H R  6 1 .  A f s c h e i d s c a d e a u

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.8, tweede lid
Huidige tekst:
Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is dertig euro voor: landelijk bestuursleden en de 
hoofdredacteur LAVA.
Voorgestelde tekst:
Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is:
a. dertig euro voor landelijk bestuursleden en de hoofdredacteur LAVA;
b. vijftien euro voor Presidiumleden, commissieleden en afdelingsbestuursleden. 
Toelichting:
Hier ontbrak een aantal categorieën van mensen die in de praktijk wel een cadeautje krijgen 
bij aftreden.

H R  6 2 .  L A V A

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 12.4, eerste lid
Huidige tekst:
De redactie zorgt voor de samenstelling van het blad zowel door het beoordelen en opnemen 
van de aan haar toegezonden kopij als door eigen nieuwsgaring (volgens doelstelling en for-
mule).
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Voorgestelde tekst:
De redactie stelt het blad samen door het beoordelen en opnemen van de aan haar toegezon-
den stukken en door eigen nieuwsgaring volgens doelstelling.
Toelichting:
De formule van de LAVA is nergens vastgelegd en daarmee vrij in te vullen naar inzicht van de 
hoofdredacteur. De doelstelling ligt echter wel reglementair vast in artikel 12.2 van het huis-
houdelijk reglement.

H R  6 3 .  O v e r i g 

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 13.2, eerste lid
Huidige tekst:
Wijzigingen in dit reglement treden in werking na publicatie van de nieuwe tekst op de site na 
het Congres. Wijzigingen in Hoofdstuk 11 (Financiën) treden in werking per boekjaar, tenzij het 
Congres met tweederde meerderheid anders besluit.
Voorgestelde tekst:
Wijzigingen in dit reglement treden in werking na publicatie van de nieuwe tekst op de site na 
het Congres of automatisch veertien dagen na het Congres. Wijzigingen in Hoofdstuk 11 (Finan-
ciën) treden in werking per boekjaar, tenzij het Congres met tweederde meerderheid anders 
besluit.
Toelichting:
Hiermee wordt het onmogelijk gemaakt om het publiceren van de congreskrant uit te stellen 
en daarmee de inwerkingtreding van nieuwe reglementen.

H R  6 4 .  O v e r i g  ( 2 )

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 13.2, derde lid
Huidige tekst:
Mocht dit reglement geen uitsluitsel bieden, dan besluit het Presidium in samenspraak met 
het landelijk bestuur.
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Voorgestelde tekst:
Als dit reglement geen uitsluitsel biedt, besluit het Presidium in overeenstemming met het 
landelijk bestuur.
Toelichting:
Het woord samenspraak leidde tot onduidelijkheid. Overeenstemming geeft duidelijker aan 
dat het Presidium en het landelijk bestuur het eens moeten worden over een besluit.
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H R  6 5 .  R e d a c t i o n e l e  w i j z i g i n g e n

Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst 
1. In artikel 1.1 wordt “Het” veranderd in “het” en wordt “Lidmaatschap” veranderd in “lid-

maatschap”;
2. In artikel 3.1, derde lid wordt “worden de volgende punten vermeld” veranderd in “bevat de 

aankondiging”;
3. In artikel 3.3, eerste lid wordt “art. 15 lid 2 sub a en b van de statuten” veranderd in “artikel 

15, tweede lid, onder a en b, van de statuten”;
4. In artikel 3.3, derde lid wordt “Amendementen kunnen mondeling worden ingediend tij-

dens het Congres, in afwijking van de Artikel 3.4 en Artikel 3.5.” veranderd in “Amende-
menten kunnen, in afwijking van de artikelen 3.4 en 3.5, mondeling worden ingediend 
tijdens het Congres.”;

5. In artikel 3.4, vierde lid “Financiële voorstellen worden ingediend door het landelijk be-
stuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant” wordt veranderd in “Het lan-
delijk bestuur dient financiële voorstellen in en publiceert deze voorstellen in de Eerste 
Congreskrant”;

6. In artikel 3.4, vierde lid wordt “wel” geschrapt;
7. In artikel 3.5, vijfde lid wordt “gedurende een week” veranderd in “tot een week”;
8. In artikel 3.6, vierde lid wordt “voorstel” vervangen “nieuw ordevoorstel”;
9. In artikel 3.6, vierde lid wordt “om de discussie af te sluiten” vervangen door “om de discus-

sie over het eerstgenoemde ordevoorstel af te sluiten”;
10. In artikel 4.15, tweede lid onder e wordt “Indien” veranderd in “indien”;
11. In artikel 4.16, lid 6 wordt “Alleen stemmen waarbij alle kandidaten gesorteerd zijn op 

volgorde en blanco stemmen zijn geldig.” vervangen door “Alleen geheel ingevulde 
stemmen of geheel blanco gelaten stemmen zijn geldig.”;

12. In artikel 5.2, zesde lid wordt “is bevoegd” vervangen door “kan”;
13. In artikel 7.2, vierde lid wordt “Onverminderd lid 3, is het moment van aan- en aftreden 

van leden van het landelijk bestuur één maand na het Voorjaarscongres.” vervangen 
door “Het moment van aan- en aftreden van leden van het landelijk bestuur is één maand 
na het Voorjaarscongres.”;

14. In artikel 8.4, tweede lid wordt “ontstentenis” vervangen door “afwezigheid”.

Toelichting:
Bovenstaande wijzigingen zijn redactioneel van aard.
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M  1 .  L e l y l i j n
Indiener: Zoë Stevens
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 De bereikbaarheid van het Noorden ten opzichte van de Randstad slecht is;
•	 Drachten 45.000 en Emmeloord 25.000 inwoners telt, maar beide niet aangesloten zijn 

op het Nederlandse spoornet;
•	 Er woning schaarste heerst in de Randstad;
•	 Er vaak vertragingen zijn in de treinverbinding naar het Noorden, zoals afgelopen 1 

mei in Zwolle, waardoor er twee uur extra reistijd kwam naar de Noordelijke Provin-
cies;

•	 De JS actie voor de Maaslijn een groot succes was;
•	 In de huidige plannen van dit kabinet voor de verbetering van het Nederlandse spoor-

net het Noorden vrijwel buiten beschouwing wordt gelaten;

Overwegende dat:
•	 Door een betere treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad, mensen gemak-

kelijker kunnen wonen in het Noorden en werken in de Randstad, wat een positieve 
invloed kan hebben op de woningmarkt in de Randstad;

•	 Door een betere treinverbinding er meer mensen met het openbaar vervoer kunnen en 
dus vaker de auto thuis kunnen laten staan, wat een deel van het fileprobleem oplost 
en positief is voor het milieu;

•	 De Lelylijn de reistijd verkort, waardoor mensen eerder geneigd de trein te pakken (en 
de noordelijke JS afdelingen vaker naar activiteiten van andere afdelingen kunnen 
komen);

•	 Het altijd drukke station Zwolle wordt ontlast, omdat er via Flevoland wordt gereisd;
•	 De inwoners van Drachten en Emmeloord zijn aangewezen op bussen, waardoor het 

reizen naar de randstad met het openbaar vervoer bijna onmogelijk wordt gemaakt;

Besluitende dat:
•	 De JS de PvdA verzoekt om een maatschappelijk kosten-baten analyse te maken voor 

de Lelylijn;
•	 De JS zich hard gaat maken voor verbetering van de treinverbinding naar de Noorde-

lijke provincies;
•	 Het Landelijk Bestuur een grootschalige actie gaat opzetten voor de Lelylijn in samen-

werking met de lokale afdelingen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Congresvoorstellen
Moties
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M  2 .  Z e l f b e w o n i n g

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

Constaterende dat: 
•	 De JS betaalbare woningen bereikbaar willen houden voor iedereen, ook voor mensen 

met een kleine beurs en hier ook gericht actie op voert;
•	 Een starterswoning moeilijk te vinden is en dat in gelul je niet kunt wonen;
•	 Starterswoningen vaak opgekocht worden door investeerder en daarna voor veel te 

hoge bedragen in de vrije sector worden verhuurd;

Overwegende dat: 
•	 De JS zich inzet voor woningen voor jongeren;
•	 Zelfs prins Bernhard niet in duizend woningen tegelijk kan wonen;

Roept landelijk bestuur op: 
•	 Om het standpunt in te nemen om bij de aankoop van starterswoningen een zelfbewo-

ningsverplichting van minimaal drie jaar wettelijk vast te leggen;
•	 En dit samen met de PvdA op de politieke agenda te zetten;

En gaat over tot de orde dag.



85

M  3 .  A a n p a s s e n  e r f b e l a s t i n g

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

Constaterende dat: 
•	 Er een ongelooflijke grote kloof is tussen arm en rijk;
•	 Eén van de oorzaken daarvan het erven van welvaart is;
•	 Deze welvaart niet gegenereerd is door eigen inspanning;

Overwegende dat:
•	 De Jonge Socialisten voor een eerlijke verdeling van kennis, welvaart en macht is;
•	 Het erven van welvaart niet bijdraagt aan een eerlijke samenleving;
•	 Het erven van grote bedragen niet bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen 

arm en rijk en economische voorspoed;
•	 De erven de arbeid niet heeft verricht en geen recht heeft op de vruchten van de ar-

beid van iemand anders;

Roept het landelijk bestuur op: 
•	 Het standpunt in te nemen en te pleiten voor een erfbelasting van 100% van alles bo-

ven de €500.000;

En gaat over tot de orde van de dag.
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M  4 .  A f s c h a f f i n g  v e r h u u r d e r s h e f f i n g

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

Constaterende dat: 
•	 Het Rijk miljarden krijgt van de woningcoöperaties door middel van de verhuurders-

heffing;
•	 Dat er een enorm te kort is aan sociale huurwoningen en betaalbare woningen;
•	 Coöperaties veel bezit hebben dat nog verduurzaamd moet worden;
•	 Dat hoge bouwkosten en de kosten die de verduurzaming met zich meebrengt niet 

bijdragen aan het toevoegen van sociale huurwoningen;

Overwegende dat: 
•	 Coöperaties de aanjager zijn van duurzame woningen;
•	 Er in Nederland en enorm te kort is van sociale huurwoningen en de wachttijd voor 

een huurwoning vaak meer dan twee jaar bedraagt;
•	 Het geld van de verhuurdersheffing beter besteed kan worden aan het bouwen, ver-

duurzamen en aanpassen van woningen;

Roept landelijk bestuur op: 
•	 Om samen met de PvdA, andere PJO’s en hun moederpartij de afschaffing van de ver-

huurderheffing te bewerkstelligen;
•	 Het vrijgekomen geld voor de corporaties geïnvesteerd dient te worden in de ver-

duurzaming, nieuwbouw en het aanpassen van woningen;

En gaat over tot orde van de dag.
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M  5 .  U W V

Indiener: Suzanne Bollen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 Het UWV een heel aantal ziektes, die in de medische wereld wel erkend worden, niet 

direct erkent;
•	 Mensen die lijden aan deze ziektes daarom niet of moeilijk aan een uitkering komen 

terwijl die vaak wel nodig is;

Overwegende dat:
•	 De JS zich inzet tegen discriminatie, dus ook tegen validisme;
•	 Het voor deze mensen door hun ziekte/beperking extra moeilijk is om zelf op te staan 

tegen het UWV;

Besluit dat:
•	 Het landelijk bestuur acties gaat organiseren om dit te veranderen;
•	 Het landelijk bestuur dit gaat aankaarten bij de PvdA;

En gaat over tot de orde van de dag.
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M  6 .  G r a t i s  k i n d e r o p v a n g  v o o r  i e d e r e e n

Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 Kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van het kind;
•	 Niet elk kind de mogelijkheid heeft om naar een kinderopvang te gaan;

Overwegende dat:
•	 Elk kind de mogelijkheid zou moeten hebben om naar een kinderopvang te gaan;
•	 Kinderen van werkloze ouders de mogelijkheid zouden moeten hebben om naar de 

kinderopvang te kunnen gaan;
•	 Het voorkomt dat door de hoge kosten van de kinderopvang een van de ouders zich 

gedwongen voelt om minder uren te gaan werken;
•	 Vooral vrouwen vaker parttime gaan werken vanwege de zorg voor de kinderen;

Besluit dat:
•	 De Jonge Socialisten het standpunt inneemt dat iedereen recht heeft op gratis kin-

deropvang;
•	 De Jonge Socialisten een actie opzet rondom gratis kinderopvang;

En gaat over tot de orde van de dag.
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M  7 .  1  M e i  i s  e e n  f e e s t d a g

Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 Men in nagenoeg heel Europa vrij is om de Dag van de Arbeid te vieren, maar Neder-

land daarin een van de uitzonderingen is;

Overwegende dat:
•	 De Dag van de Arbeid grote symbolische waarde heeft voor sociaaldemocraten;
•	 De Dag van de Arbeid niet alleen dient om de achturige werkdag te vieren, maar ook 

om internationale solidariteit te tonen met arbeiders wereldwijd;

Besluit dat:
•	 Het LB het belang van een vrije dag op 1 mei bepleit bij het partijbestuur;

En gaat over tot de orde van de dag.
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M  8 .  L e v e  d e  m o n a r c h i e

Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 ·Koningsdag weer een groot succes was;
•	 Het koningshuis een traditie is die een keer niét racistisch is;
•	 Er in de huidige maatschappij sprake is van sterke polarisering;
•	 Koning Willy een leuke clown is die ons allen ons leed even doet vergeten;
•	 De JS momenteel voor afschaffing van de monarchie is;

Overwegende dat:
•	 De monarchie het volk der Nederlanden verbindt op een manier die een president 

nooit zal  kunnen;
•	 Uit onderzoek is gebleken dat mensen meer vertrouwen hebben in kopstukken die niét 

democratisch gekozen zijn;
•	 We het koningshuis kunnen versoberen;
•	 Een president ook een enorm kapitaal kost, mede omdat deze steeds opnieuw moet 

worden ingewerkt;
•	 De monarchie in principe een groot toneelstuk is, en we ook het toneel in Nederland 

subsidiëren;

Besluit dat:
•	 De JS hun standpunt omtrent de Monarchie wijzigt, en niet meer streeft naar de af-

schaffing van de monarchie;
•	 De JS het belang van versobering van de Monarchie kenbaar maakt;

En gaat over tot de orde van de dag.
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A M  1 .  L e v e  d e  m o n a r c h i e

Indiener: Sam Mouzarmi
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:

Constaterende dat:
- Het koningshuis een traditie is die een keer niét racistisch is; 
- Koning Willy een leuke clown is die ons alleen ons leed even doet vergeten;

Overwegende dat:
- De monarchie het volk der Nederlanden verbindt op een manier die een president nooit zal 
kunnen;
- Uit onderzoek is gebleken dat mensen meer vertrouwen hebben in kopstukken die niét demo-
cratisch gekozen zijn;
- We het koningshuis kunnen versoberen;
- De monarchie in principe een groot toneelstuk is, en we ook het toneel in Nederland subsidië-
ren.

Besluit dat:
- De JS hun standpunt omtrent de Monarchie wijzigt, en niet meer streeft naar de afschaffing van 
de monarchie;
- De JS het belang van versobering van de Monarchie kenbaar maakt.
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Voorgestelde tekst:

Constaterende dat:
- Een monarchie in beginsel een discriminerend  instituut is dat eeuwenlang gezorgd heeft voor 
de stigmatisering van een groot deel van de bevolking;
- Koning Willy een clown is.

Overwegende dat:
- De monarchie ondemocratisch is en symbool staat voor de grote ongelijkheid in ons land;
- Uit recent onderzoek is gebleken dat steeds minder jongeren vertrouwen hebben in de monar-
chie;
- We het koningshuis kunnen afschaffen;
- De monarchie een groot toneelstuk is.

Besluit dat:
- De JS hun standpunt omtrent de Monarchie behoudt, en blijft streven naar de afschaffing van de 
monarchie;
- De JS het belang van afschaffing van de Monarchie kenbaar maakt.

Toelichting:  Als sociaaldemocraten strijden wij iedere dag voor een eerlijkere en socialere samenle-
ving. De Monarchie is het boegbeeld van de kloof tussen arm en rijk in onze samenleving. Het is van 
belang dat wij als JS hier geen voorstander van worden.
Preadvies: afwijzen
Toelichting preadvies: Wij kunnen niet anders dan concluderen dan dat dit ‘amendement’ het tegen-
overgestelde van onze motie is. Tegenstemmen is de logischere optie.

A M  2 .  L e v e  d e  m o n a r c h i e

Indiener: Sam Mouzarmi
Schrappen bestaande tekst
Te schrappen tekst:
- Koningsdag weer een groot succes was;
- Een president ook een enorm kapitaal kost, mede omdat deze steeds opnieuw moet worden 
ingewerkt

Toelichting:  Dit amendement zorgt ervoor dat de motie enigszins logisch verloopt.
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Preadvies: Afwijzen
Toelichting preadvies: Chapeau, dit is dan daadwerkelijk een amendement. Wij zijn het er niet mee eens 
dat deze zinnen er toe leiden dat de motie niet logische verloopt. Het mag dus blijven staan.

M  9 .  G e l i j k t r e k k i n g  o u d e r s c h a p s v e r l o f

Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,

Constaterende dat:
•	 Vaders significant minder ouderschapsverlof krijgen dan moeders;

 
Overwegende dat:

•	 Er nog steeds sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, wat deels tot 
stand komt door dit verschil in ouderschapsverlof;

•	 Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof goed is voor de emancipatie van vrou-
wen;

•	 Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof de ontwikkeling van kinderen bevordert;
•	 Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof het geluk van vaders en het welzijn in de 

samenleving bevordert;

Besluit dat:
•	 De Jonge Socialisten moet pleiten voor uitbreiding van het vaderschapsverlof zodat 

het ouderschapsverlof gelijk is voor mannen en vrouwen;

En gaat over tot de orde van de dag .
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Gedragscodecommissie
De leden van de JS hebben op het Najaarscongres 2018, te Groningen besloten tot het oprichten van een 
commissie belast met het schrijven van een gedragscode.  Op voordracht van het Landelijk Bestuur in 
samenspraak met het Presidium, is er een commissie ontstaan van vijf leden. De vijf leden die zich hebben in-
gezet voor het tot stand komen van de gedragscode waren: Hevien Dahly, Shirodj Ragoenath, Lilit Zeltsburg, 
Anouk Daams (namens het Presidium) en Pelle Depla (namens het Landelijk  Bestuur).  De gedragscode zoals 
hieronder bijgevoegd wordt ter stemming gebracht op het Voorjaarscongres 2019, te Leiden.

Gedragscode

Alle leden moeten zich op hun gemak kunnen voelen binnen de Jonge Socialisten in de PvdA. In de gedrags-
code spreken we af hoe we met elkaar om gaan. Het niet naleven van deze code heeft consequenties, van 
waarschuwing tot aan royement. We verwachten dat alle leden de gedragscode te allen tijde naleven. Onder 
invloed zijn van verdovende middelen is geen excuus voor het overtreden van de gedragscode. Uiteindelijk 
zijn alle leden verantwoordelijk voor een goede sfeer. 

1. Wij gaan respectvol met elkaar om en elkaars mening. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.
2. Wij dragen allemaal een steentje bij aan een veilige en prettige sfeer op congressen, ledenweekend en 

andere (afdelings)activiteiten. Wij komen voor elkaar op als het nodig is.
3. Discriminatie zowel in gedrag als in woorden hoort in onze vereniging niet thuis. We behandelen elkaar 

eerlijk en gelijk ongeacht etniciteit, gender(identiteit), lichamelijk en geestelijk vermogen, seksuele 
geaardheid, geloof, politieke mening of opleidingsniveau.

4. Belediging en pesten in welke vorm dan ook accepteren we niet.
5. Seksueel ongewenst gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd. No means no, only yes means yes. 

Zelf bepaal je wat jouw grenzen zijn, die moet iemand anders respecteren.
6. Je blijft van elkaar en van elkaars eigendommen af, tenzij je expliciet toestemming hebt.
7. Alle leden gaan verantwoordelijk en integer om met de financiële middelen en spullen van de vereni-

ging.
8. Alle regels die buiten de vereniging gelden, gelden ook binnen de vereniging. Het overtreden van de  

wet, zoals het drinken van alcohol als minderjarige en het gebruiken van verboden middelen is logi-
scherwijs  niet toegestaan binnen de vereniging.
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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,

Bella Ciao!
Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l’invasor

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano portami 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

E seppellirmi lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E seppellirmi lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Tutte le genti che passeranno
Mi diranno: “Che bel fior”

“È questo il fiore del partigiano”
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
“È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà”
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