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Voorwoord 
 
 

Beste JS’er, 
 
 
Dit is de Eerste Congreskrant voor het Najaarscongres te Zwolle. In deze Congreskrant lees je alles 
over de vacatures, procedures, ingediende congresvoorstellen en andere relevante informatie voor 
het Congres. 
 
Moties en andere congresvoorstellen konden tot en met 13 oktober (23:59 uur) ingediend worden. 
Amendementen kunnen nog ingediend worden tot en met 7 november (23:59 uur) door te mailen naar 
pschmiermann@js.nl. 
 
Op het Najaarscongres wordt de begroting van 2020 en de jaarrekening van 2018 besproken. De 
jaarrekening kan niet worden geamendeerd. 
 
In de aanloop naar het Congres is er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 

 3 november (23:59 uur): sluiting kandidaatstelling internationaal secretaris en 
beroepscommissie. 

 7 november (23:59 uur): deadline indienen amendementen. 
 16 november: publicatie Tweede Congreskrant. 
 17 november : deadline aanmelden Najaarscongres. 
 23-24 november: Najaarscongres. 

 
De aanvangstijd van het Congres is 10:00 uur. Het definitieve programma verschijnt binnenkort op de 
website en natuurlijk in de Tweede Congreskrant. 
 
Graag zie ik je op het Congres! 
 
 
Met rode groet, 
Patrick Schmiermann 
 
Penningmeester en bestuurslid vereniging 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Procedures congres/Oproepen 
 

Algemeen 
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het Congres 
hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het Congres wordt de politiek-
inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk 
stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het 
huishoudelijk reglement en statuten en amendementen.  
 
Voorstellen op het Congres 
Tot 13 oktober (23:59 uur) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar 
pschmiermann@js.nl. De volgende voorstellen komen op het Congres aan de orde: 

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

standpunt of oproepen tot een actie van het landelijk bestuur. 
 Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen 

(wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het 
Congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende versies van hetzelfde 
voorstel. 

 Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat 
voorstel reageren. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een 
verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het 
amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het 
amendement gewijzigd over te nemen. 

 Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden 
ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan 
alleen op het Congres zelf worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het 
sluiten van de termijn voor het indienen van moties. Het presidium besluit of het voorstel 
voldoet aan de vereisten. 

 Actueel beslispunt: Actuele beslispunten zijn organisatorische uitspraken over een 
onderwerp dat actueel geworden is na de sluiting voor het indienen van congresvoorstellen. 
Een actueel beslispunt kan alleen op het Congres zelf worden ingediend, maar moet wel 
actueel zijn geworden nah het sluiten van de termijn voor het indienen van moties. Het 
presidium beoordeelt of het voorstel voldoet aan de vereisten. 
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Procedures congres/Oproepen 
 
In aanloop naar het Congres 
Het LB heeft de aankondiging van het Congres ten minste acht weken voor het Congres naar alle leden 
van de JS gestuurd. Vervolgens hadden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot zes weken 
voor het Congres om congresvoorstellen in te dienen. In de Eerste Congreskrant, die nu voor je ligt, zijn 
deze ingediende voorstellen gepubliceerd. 
 
Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het Congres amendementen in 
te dienen. Dit kan tot 7 november (23:59 uur), door deze te mailen naar pschmiermann@js.nl. Meer 
uitleg hierover vind je onder het kopje ‘Het schrijven van een amendement’. Als alle amendementen 
binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een 
preadvies. Daarvoor hebben de indieners tot 15 november (23:59 uur) de tijd. Een week voor het 
Congres zal de Tweede Congreskrant worden rondgestuurd. De Tweede Congreskrant bevat: 

 Het definitieve programma; 
 Congresvoorstellen en amendementen; 
 Jaarverslag van het landelijk bestuur; 
 Jaarrekening over 2018. 

 
Het Congres 
Het Congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering van het 
presidiumlid van het LB. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij 
aanvang van het Congres doet het presidium een voorstel voor de congresagenda. Het Congres stelt 
deze zelf vast. Als je iets wilt veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij 
het agendapunt ‘Vaststellen Congresagenda’. 
 
Het schrijven van een amendement 
De ingediende voorstellen in deze Congreskrant kunnen voorafgaand aan het Congres geamendeerd 
worden. Voor de verwerking van de amendementen in de Tweede Congreskrant is het handig als er 
een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats 
komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het Congres. Vandaar het 
verzoek om bij het indienen van amendementen gebruik te maken van het daarvoor bestemde format 
en dit uiterlijk 7 november (23:59 uur) te mailen naar pschmiermann@js.nl. 
 
Procedure verkiezingen  
Hoe stel ik me kandidaat? Je hebt tot 3 november (23:59 uur) de tijd om je kandidaat te stellen voor 
internationaal secretaris of de beroepscommissie. Dat doe je door een mail te sturen naar 
pschmiermann@js.nl. In deze mail moet je de volgende dingen vermelden: (1) je naam en  

mailto:pschmiermann@js.nl
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Procedures congres/Oproepen 
 
Contactgegevens, (2) de functie waar je naar solliciteert en eventueel een motivatie voor je 
kandidatuur. We zijn op zoek naar een internationaal secretaris en 2 beroepscommissieleden. De 
internationaal secretaris en één lid van de beroepscommissie worden verkozen tot het 
Voorjaarscongres 2020. Het andere lid van de beroepscommissie wordt verkozen tot het 
Voorjaarscongres 2021. 
 
Hoe wordt er gestemd voor de internationaal secretaris? Als er meerdere kandidaten zijn, dan wordt 
er digitaal gestemd. Zo niet, wordt er altijd op het Congres gestemd. Alle leden kunnen tussen 10 
november (10:00 uur) en 24 november (10:00 uur) stemmen. De uitslag wordt op het congres bekend 
gemaakt. Voor digitale stemmingen geldt dat minimaal 10% van de leden gestemd moet hebben. 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 opties: (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 minste stemmen gekregen. Jij hebt kandidaat A op 1 gezet, kandidaat B op 2 en 
kandidaat C op 3. Aangezien kandidaat 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 stemmen 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.  
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Procedures congres/Oproepen 
 
Hoe wordt er gestemd op overige, door het Congres benoemde functies?  
Er is geen digitale stemming voor de verkiezingen voor de Beroepscommissie. Dit betekent dat deze 
functies op het Congres gekozen worden. Op het Congres aanwezige leden hebben de mogelijkheid 
om te stemmen voor de verkiezingen. De verkiezing is schriftelijk en geheim.  
 
Je kan bij de verkiezingen voor deze functies stemmen op een of meerdere kandidaten. De 
kandidaten die de meeste stemmen krijgen, zijn verkozen. Stel er zijn vier kandidaten voor de 
beroepscommissie, dan kan je stemmen op bijvoorbeeld kandidaat 2 en 4, maar ook alleen op 
kandidaat 2. 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 de helft van de uitgebrachte stemmen 
halen. 
 
Spreekregels 
Bij elk voorstel heeft eerst de indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven. 
Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde 
alinea wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft 
eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord, die daarvoor in een rij bij de 
microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij) of het woord krijgen van het presidiumlid dat met een 
microfoon de zaal inloopt. Ook krijgen het LB en de indiener van het voorstel het woord. Het laatste 
woord is aan de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en 
gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De 
indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel 
het laatste woord heeft gekregen wordt er gestemd over het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na 
een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van 
voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium 
bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zo nodig spreektijd bij de behandeling van 
de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat 
lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. 
 
Oproepen 
Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie. De stemcommissie is 
verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. Het presidium legt vast welke voorstellen en 
amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de 
aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de 
Derde Congreskrant.  
 



 

8 
 

Vacatures 
 
Landelijk Bestuur  
Wat vragen we van je? Samen met de andere bestuursleden ga je flink aan de bak. Van het 
organiseren van congressen tot het werven van nieuwe leden, van het strijden voor onze idealen tot 
het organiseren van scholingsactiviteiten en van het ondersteunen van afdelingen tot het opzetten 
van permanente campagnes. Dit is slechts een kleine selectie, maar zoals je al kan zien, is het geen 
bezigheid die je er even bij doet. Hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer je zelf uit het bestuursjaar kunt 
halen. Ook is het belangrijk dat je al wat ervaring hebt binnen de JS. De internationaal secretaris 
wordt gekozen voor het restant van deze termijn dus tot het Voorjaarscongres 2020. 
 
Bij elke bestuursfunctie horen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Maar er zijn ook enkele 
zaken die voor het gehele bestuur gelden:  
• Elk bestuurslid is minimaal 30 uur per week beschikbaar en streeft ernaar ten minste drie dagen in 
de week op kantoor aanwezig te zijn;  
• het bestuur zet de politieke lijn van de JS uit en houdt de actualiteit in de gaten;  
• het bestuur organiseert meerdere keren per jaar (ludieke) acties om de politieke lijn van de JS onder 
de aandacht te brengen;  
• het bestuur maakt aan het begin van het jaar een jaarplan en aan het einde van het jaar een 
jaarverslag;  
• het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter;  
• het bestuur zorgt voor een goede overdracht naar het volgende bestuur;  
• om die overdracht goed te laten verlopen, houdt iedereen maandelijks een archief bij van relevante 
zaken en worden activiteiten geëvalueerd;  
• het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en evalueren van een open en 
diverse verenigingscultuur;  
• het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het zich welkom laten voelen van nieuwe leden;  
• alle bestuursleden worden voor een periode van één jaar gekozen. 
 
Internationaal secretaris  
• Onderhoudt contacten met organisaties en personen in het buitenland en internationale en 
internationaal georiënteerde organisaties binnen Nederland;  
• organiseert samen met de werkgroep Internationaal internationale en internationaal 
georiënteerde activiteiten voor leden, zowel in binnen- als buitenland; 
• verantwoordelijk voor het op de hoogte houden en betrekken van alle leden bij internationale 
bijeenkomsten, zoals seminars en congressen;  
• vertegenwoordigt de JS tijdens activiteiten van YES en IUSY;  
• bereidt YES/IUSY-activiteiten voor in samenwerking met de werkgroep Internationaal; 
• houdt de vereniging op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen YES en IUSY; • 
organiseert bezoeken voor leden bij het Europees Parlement en andere Europese instellingen. 
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Vacatures 
 
Beroepscommissie  
Binnen de JS is er een beroepscommissie die kan helpen bij het oplossen van conflicten (zie hoofdstuk 
8 van het Huishoudelijk reglement). De commissie bestaat uit drie leden. Momenteel zijn we op zoek 
naar twee nieuwe leden voor de beroepscommissie. Een lid wordt gekozen voor een termijn van een 
half jaar tot het Voorjaarscongres 2020 en een lid wordt gekozen voor een termijn van anderhalf jaar 
tot het Voorjaarscongres 2021. Leden die zich kandidaat willen stellen voor de beroepscommissie 
kunnen uiterlijk 3 november (23:59 uur) een e- mail sturen naar de voordrachtscommissie, bestaande 
uit Judith Lemkes, Kiki Koenen en Rolf de Goeij. Kandidaten melden in deze e-mail, die gericht kan 
worden aan kiki.koenen@hotmail.com, hun naam en contactgegevens, de functie waarvoor 
gesolliciteerd wordt en eventueel hun motivatie. De voordrachtscommissie zal maximaal twee 
kandidaten voordragen voor de beroepscommissie, waarna het Congres hierover zal stemmen 
volgens de gebruikelijke procedure (zie HR hoofdstuk 4). Kandidaten die niet worden voorgedragen 
hebben het recht om hun kandidaatstelling te handhaven. 
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Locaties  
 
 

Congreslocatie                                                                                                           Feest- en eetlocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place Vendôme Zwolle                                                                                      Het Vliegende Paard 
Dokter van Deenweg 162, Zwolle                                                             Voorstraat 17-19, Zwolle 
 
 
Slaaplocatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Campanille Zwolle 
Schuttevaerkade 40, Zwolle 
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Congresvoorstellen 
 

Huishoudelijk Reg lement 
 

H R  1 .  1 8 0  g r a d e n  a m e n d e m e n t  
 

Indiener: Presidium 
Toevoegen van lid 
Artikel 3.4 lid 4 
Toe te voegen tekst:  
Een amendement is ontoelaatbaar, indien het een strekking heeft, tegengesteld aan die van het 
voorstel, of indien er tussen de materie van het amendement en die van het voorstel geen 
rechtstreeks verband bestaat. 
Toelichting: 
In het verleden is er een enkele keer commotie geweest over een amendement die de strekking van 
het voorstel 180 graden veranderde. Om dit te voorkomen in de toekomst legt het Presidium graag 
deze optie aan de leden voor ter beoordeling. 
 

H R  2 .  V e r h o g i n g  a f d e l i n g s a f d r a c h t  
 

Indiener: Landelijk Bestuur 
Aanpassen bestaande tekst: 
Artikel 11.7, eerste lid 
Huidige tekst: 
Een afdeling ontvangt per jaar vier euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder nieuw 
geworven lid ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro. 
Voorgestelde tekst: 
Een afdeling ontvangt per jaar vijf euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder nieuw 
geworven lid ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro. 
Toelichting: 
Toen de vereniging veel moest bezuinigen is er flink in de afdracht gesneden, nu we komend 
jaar weer iets meer te besteden hebben, kan de afdracht ook weer wat omhoog. 
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Congresvoorstellen 
H R  3 .  A f d e l i n g s t r a i n i n g  
 

Indiener: Landelijk bestuur 
Toevoegen van nieuw artikel 
Artikel 9.7 
Toe te voegen artikel:  
Artikel 9.7 

1. Afdelingsbesturen volgen een door het landelijk bestuur aangeboden bestuurstraining. 
Deze vindt plaats binnen 2 maanden na de Algemene Ledenvergadering waar het bestuur 
is verkozen.  

2. Dit hoeft niet als twee-derde van de bestuursleden tijdens de twee jaar daarvoor al aan de 
bestuurstraining heeft deelgenomen. 

3. Het landelijk bestuur kan in overleg met het afdelingsbestuur anders besluiten. 
4. Dit artikel is ook van toepassing op onderafdelingen. 

Toelichting: 
De afdelingstrainingen zijn er om de bestuurskwaliteit van de afdelingsbesturen te verbeteren. 
Tijdens deze training komen verschillende onderwerpen voorbij waarover tips en adviezen 
worden gegeven. Dit gaat onder andere over ledenwerving en ledenbehoud, 
bestuursorganisatie, uitleg over de structuur van de JS, de verschillende taken van 
afdelingsbesturen en de invulling daarvan.  

We hebben gemerkt dat sommige afdelingen geen prioriteit geven aan het volgen de 
trainingen, waardoor het gevaar bestaat dat waardevolle kennis verloren gaat binnen deze 
besturen, wat de kwaliteit van het bestuur niet ten goede komt. Hoewel er op dit moment wel 
op wordt aangedrongen om deze training te volgen en het ook nu al de bedoeling is dat 
afdelingsbesturen deze training volgen, is er nog geen formele verplichting hiertoe. We 
verwachten dat het creëren van deze formele verplichting ervoor zorgt dat meer 
afdelingsbesturen de training volgen en dat dit het beleid en de kwaliteit van bestuur van deze 
afdelingen ten goede komt. 
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Congresvoorstellen 

Beslispunten 
B  1 .  S t e u n b e t u i g i n g e n  
 

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

 Er in het verleden problemen zijn geweest met foutieve steunbetuigingen;  
 Het controlemechanisme door Presidium niet optimaal is; 

Overwegende dat: 
 Transparantie in democratie een groot goed is; 

Besluitende dat: 
 Bij het Voorjaarscongres 2020 steunbetuigingen bij moties gepubliceerd worden in de 

Eerste Congreskrant als proef; 
 Deze proef op het Congres geëvalueerd wordt en bij succesvol bevinden door de leden, 

deze manier van werken verankerd wordt in het Huishoudelijk Reglement van de Jonge 
Socialisten in de PvdA; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 

Moties 
M  1 .  S t e u n  u i t s p r e k e n  v o o r  b u r g e r s l a c h t o f f e r s  i n  N o o r d  S y r i ë  
 

Indiener:  Hevien Dahly en Sham Ahmed 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 Er ten tijde van het schrijven van deze motie een onrechtmatige inval in Noord Syrië 
gaande is; 

 Er ten tijde van het schrijven van deze motie al minstens honderd burgerslachtoffers 
gevallen zijn en dit aantal enkel toeneemt; 

 De JS en PvdA, op een enkele Europarlementariër na, zich onvoldoende uitspreken 
tegen deze onrechtmatige inval; 

Overwegende dat: 
 Wij als Jonge Socialisten pal achter de normen en waarden van de sociaaldemocratie 

moeten blijven staan;  
 Wij als Jonge Socialisten bewust tegen het etnisch zuiveren van een regio zijn; 

Besluitende dat: 
 Het Landelijk Bestuur van de Jonge Socialisten zich openlijk uitspreekt tegen deze 

onrechtmatige inval en steun uitspreekt voor de burgerslachtoffers; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M  2 .  K l i m a a t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  
 
Indiener: Jonge Socialisten Den Haag Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 Omvangrijke maatregelen nodig zijn tegen de klimaatcrisis; 
 Een honderdtal bedrijven verantwoordelijk is voor 71% van de broeikasgasuitstoot;  

Besluitende dat: 
 De JS zich inzet om de kosten voor een groenere economie neer te leggen bij de 

hoofdverantwoordelijken; 
 De JS de verantwoordelijkheid voor klimaatmaatregelen niet bij het individu legt, maar 

bij de grootvervuilers; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  3 .  S o c i a l i s t i s c h e  s o e p k e u k e n s  
 

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

 De JS door de laatste verkiezingsuitslagen, door het zetelverlies van de moederpartij, 
directe politieke invloed en financiële middelen heeft verloren; 

 De JS desondanks veel sterk gemotiveerde leden kent; 
 De huidige partijen die aan de macht zijn in Nederland vanuit zichzelf waarschijnlijk 

weinig tot niks gaan doen aan de armoede die velen binnen onze maatschappij ervaren; 
Overwegende dat: 

 Er meer manieren zijn om de waarden van de JS toe te passen dan alleen politieke 
invloed uit te oefenen op de verschillende regeringen binnen Nederland; 

 De verminderde politieke invloed van de JS en het huidige politieke klimaat een 
directere vorm van actie voeren vereist; 

 De financiële situatie van de JS en het huidige politieke klimaat samenwerking met 
andere linkse organisaties noodzakelijk en gewenst maakt; 

Besluitende dat: 
 Het congres de afdelingen en leden oproept tot het uitvoeren van directe materiële 

acties, zoals het inzamelen van geld en eten voor de voedselbank, of helpen bij 
organisaties zoals Food not Bombs; 

 Het bestuur van de JS, op zijn minst buiten verkiezingstijd, tijd zal besteden aan het 
organiseren van dit soort acties; 

 Waar mogelijk bij dit soort acties de samenwerking wordt gezocht met linkse PJO’s en 
partijen, de bonden, en andere organisaties die in de sfeer van Links Nederland vallen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  4 .  V o o r  s e c u l i e r  o n d e r w i j s  
 

Indiener: Martijn van Wely 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 De PvdA en de VVD recentelijk interesse hebben getoond om de regelgeving rondom 
bijzonder onderwijs te “moderniseren”; 

 Bijzondere scholen mogen discrimineren met betrekking tot welke leraren en 
scholieren/studenten zij aannemen; 

 Er bijzondere scholen zijn die seksistisch, homofoob, wetenschap ontkennend en/of 
anderzijds reactionair gedachtengoed onderwijzen; 

 Het financieren van bijzonder onderwijs kan bijdragen aan de segregatie en polarisatie van 
de maatschappij en aan de toenemende ongelijkheid in kansen voor leerlingen binnen het 
onderwijs; 

 Bijzondere scholen een enorm aandeel vormen van het onderwijsaanbod op alle niveaus en 
soorten onderwijs in Nederland; 

 Een grondwetswijziging, die hoogstwaarschijnlijk nodig zou zijn om daadwerkelijk iets te 
doen aan de financiële gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs, in Nederland 
een moeilijk maar zeker geen onmogelijk proces is; 

 Volgens een opiniepanel van EenVandaag 60% van de Nederlanders het afschaffen van de 
financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs zou steunen; 

Overwegende dat: 
 Wij binnen de JS de scheiding tussen Kerk en Staat zeer op prijs stellen; 
 De JS strijdt voor gelijke kansen binnen het onderwijs; 
 De JS een nuttige rol kan spelen om kwesties op de politieke agenda te krijgen; 
 Het van belang is dat seksistisch, homofoob, wetenschap ontkennend en/of anderzijds 

reactionair gedachtengoed niet wordt gepropageerd in de klas, voor zowel het welzijn van de 
leerlingen als van de maatschappij als geheel; 

 Het hypocriet en islamofobisch zou zijn als de “modernisering” van het beleid rondom dit 
onderwerp waar de PvdA en de VVD op doelen alleen islamitische scholen zou treffen en niet 
bijzonder onderwijs in het algemeen; 

 Gegeven het draagvlak, het nu een goed moment is om ons in te zetten voor een meer seculier 
onderwijs; 
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Congresvoorstellen 
 

Besluitende dat: 
 De JS het standpunt inneemt dat al het onderwijs in Nederland seculier openbaar onderwijs 

moet worden en dat het propageren van een geloofsovertuiging boven een ander geen plaats 
moet hebben; 

 Het congres het landelijk bestuur de opdracht geeft om actief te werk te gaan om ervoor te 
zorgen dat de PvdA dit standpunt ook overneemt; 

 Het congres het landelijk bestuur de opdracht geeft om, mogelijk in samenwerking met 
andere PJO’s, een campagne te starten om dit onderwerp te agenderen binnen de 
maatschappij en om de steun aan te tonen voor de nodige grondwetswijziging via 
bijvoorbeeld een petitie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M  5 .  L e e n s t e l s e l  
 
Indiener: Jonge Socialisten Den Haag Leiden 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 Steeds meer studenten een hoge studieschuld opbouwen tijdens hun studie; 
Overwegende dat: 

 Het als onprettig en belemmerend wordt ervaren om schulden te hebben;  
 De hoogte van een hypotheek die kan worden afgesloten daalt met een (flinke)  

studieschuld, waardoor het moeilijker wordt voor starters om huiseigenaren te worden;  
Besluitende dat: 

 Het Landelijk Bestuur zich inspant om het leenstelsel op te heffen en daarvoor een systeem 
van studiefinanciering in de plaats te brengen waarin niemand zich in de schulden hoeft te 
steken; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  6 .  L a  L a  L a  G e l d  
 
Indiener: Jonge Socialisten Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 Dat de JS al jarenlang over afschaffing van het leenstelsel spreekt op het congres; 
 De JS geen ruggengraat heeft; 
 De PvdA een draai van 180 graden heeft gemaakt; 

Overwegende dat: 
 Het leenstelsel bij lange na niet sociaal is; 
 De beloofde investeringen in het hoger onderwijs niet hebben geresulteerd in een 

significante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs; 
Besluit dat: 

 De JS nu eindelijk tegen het leenstelsel is; 
 De afdelingen minimaal één activiteit/actie vóór het voorjaarscongres van 2020 

organiseert omtrent het leenstelsel; 
 Het Landelijk Bestuur actief meedoet in gesprekken met de Tweede Kamer fractie van de 

PvdA voor een nieuw systeem en compensatie voor gedupeerde studenten; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
 
M  7 .  S p e k k i e  i s  k u t / k l o t e / * * *  
 
Indiener: Jonge Socialisten Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 Onze mascotte een lelijke kat is; 
 Nico jarenlang dacht dat het een vos was; 
 Onze mascotte de sneue naam ‘spekkie’ heeft; 

Overwegende dat: 
 Onze mascotte de vereniging representeert;  
 Een goede mascotte goed afstraalt op het imago van de JS; 

Besluit dat: 
 Het landelijk bestuur een ontwerpwedstrijd onder de leden uitschrijft om een nieuwe 

mascotte te ontwerpen, en het beste ontwerp tot nieuwe mascotte neemt; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

M  8 .  M e e r  g e l d  n a a r  d e  j e u g d z o r g  
 
Indiener: Jonge Socialisten Groningen 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
Constaterende dat: 

 In het vorige kabinet besloten is tot de decentralisatie van de jeugdzorg; 
 De decentralisatie van de jeugdzorg voor veel financiële problemen bij de gemeenten 

heeft gezorgd; 
Overwegende dat: 

 Jeugdzorg zeer belangrijk is voor de samenleving; 
 Voor goede jeugdzorg meer geld nodig is dan de gemeenten nu krijgen; 

Besluit dat: 
 De JS het standpunt inneemt dat er meer geld voor jeugdzorg naar de gemeente moet; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  9 .  5 0 . 0 0 0  
 
Indiener: Jonge Socialisten Rijnmond 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Het landelijk bestuur dit jaar een groot overschot heeft; 
 Dit overschot van 50.000 euro wordt uitgegeven aan een grote campagne; 
 Dat dit overschot besproken is op het voorzittersoverleg; 
 Er niet duidelijk is waarom er opeens een groot overschot is; 
 Er behoefte is aan meer inzicht voor de leden;   

Overwegende dat, 
 De commissie ’50.000’ duidelijkheid kan creëren over hoe het geld besteed wordt en hierop 

kan controleren; 
 De commissie ’50.000’ kan uitzoeken hoe het komt dat er opeens een overschot van 50.000 

euro is; 
 Er geen vroegtijdige controle is op die 50.000 euro; 

Besluitende dat, 
 De tijdelijke commissie ’50.000’ wordt opgericht, met als doel het landelijk bestuur te 

ondersteunen in het inzichtelijk maken van de 50.000 voor de campagne; 
 De commissie moet bestaan uit zes leden, waarvan vier penningmeesters van lokale 

afdelingen, één lid uit het landelijk bestuur en één lid uit het presidium; 
 De commissie zo snel mogelijk moet worden opgesteld; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 0 .  K a s c o m m i s s i e  
 
Indiener: Jonge Socialisten Rijnmond  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Vorige begroting tijdens het voorjaarscongres niet behandeld is op het vorige congres; 
 De volledige kasstromen niet inzichtelijk zijn voor de afdelingen; 
 Er behoefte is aan meer inzicht voor de leden; 

Overwegende dat, 
 Er een tijdelijke commissie ’50.000’ is ingesteld om te controleren op het overschot en deze 

zich kan buigen over het vraagstuk van de permanente commissie; 
 Een permanente commissie ‘budgettair inzicht’ inzicht kan geven op de verschillende 

uitgaven en het landelijk bestuur kan ondersteunen in financieel beleid; 
 Een dergelijke commissie om een HR-wijziging vraagt; 

Besluitende dat,  
 De tijdelijke commissie ’50.000’ met voorstel komt over de permanente commissie 

‘budgettair inzicht’ en de HR-wijziging voorlegt aan de leden op het voorjaarscongres; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 1 .  E e n z a m e  j o n g e r e n  
 
Indiener: Jonge Socialisten Rijnmond  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Uit internationaal en Vlaams onderzoek blijkt dat 3 tot 10% van de jongeren zich eenzaam 
voelt; 

 Veel jongeren hier niet open over durven te zijn en zich niet over hun eenzaamheid uit te 
spreken; 

 Een van de oorzaken van dit probleem is dat jongeren die zich eenzaam voelen geen 
toegang hebben tot sociaal contact of sociale steun die ze nodig hebben; 

Overwegende dat, 
 Er vanuit de landelijke politiek veel te weinig aandacht is voor eenzame jongeren;  
 Wij als JS een jongerenpartij zijn en op moeten komen voor onze leeftijdsgenoten; 
 Dat het voor JS belangrijk is dat iedereen in de maatschappij mee kan doen; 

Besluitende dat,  
 Eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten bij de PvdA Tweede Kamerfractie om er voor 

te zorgen dat er ook in Nederland een onderzoek zal worden gedaan naar eenzaamheid 
onder jongeren;  

● Dat er vanuit JS een actie georganiseerd wordt om dit probleem aan te kaarten; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

23 
 

Congresvoorstellen 
M  1 2 .  D i e r e n r e c h t e n  
 
Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Een samenleving bestaat uit zowel mens, dier als milieu; 
 Dieren in Nederland nog niet beschermd worden tegen de inherente wreedheid van de vee-

industrie, proefdier experimenten, jacht, menselijke willekeur en kwaadaardigheid in het 
algemeen;  

 Alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, wettelijk nog worden gezien als 
goederen in plaats van levende wezens; 

Overwegende dat, 
 Juiste bescherming voor dieren geboden kan worden door hun rechten te verankeren;  
 De Jonge Socialisten staan voor een fatsoenlijk bestaan in een solidaire samenleving; 
 De Jonge Socialisten strijden tegen ongelijkheid die ontstaat door structurele 

machtsverhoudingen; 

Besluitende dat,  
 De Jonge Socialisten staan voor het invoeren van dierenrechten in de grondwet;  
 Het landelijk bestuur (LB) bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich hard gaat 

maken voor het invoeren van zorgplicht voor dieren in de grondwet; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 3 .  V l i e g t a k s  
 
Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Vliegen vervuilend en milieubelastend is;  
 Wereldwijd zowel het aantal vluchten als passagiers toenemen;  
 Schiphol op dit moment de vierde grootste luchthaven van Europa is in 

passagiersaantallen;  
 60% van de reizigers op Schiphol overstapper is; 

Overwegende dat, 
 De Jonge Socialisten staan voor een leefbare aarde en het behoud van natuurlijke 

hulpbronnen;  
 Vliegen de leefbaarheid van de aarde bedreigd en de natuurlijke hulpbronnen uitput;  
 Overstappers niets bijdragen aan de Nederlandse economie;  
 Voor kortere afstanden milieuvriendelijkere alternatieven, zoals de trein of bus, 

beschikbaar zijn;  
 Korte afstandsvluchten relatief vervuilender zijn dan lange afstandsvluchten; 

Besluitende dat,  
 De JS pleit voor het invoeren van een belasting op vliegtickets, waarbij rekening moet 

worden gehouden met de relatieve milieu-impact van de vlucht;  
 Alle passagiers, dus ook overstappers, die gebruikmaken van een Nederlandse luchthaven, 

deze belasting moeten betalen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 4 .  D u u r z a m e  b a n k  
 
Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Klimaatverandering een groot probleem is;  
 Banken geld kunnen investeren in bedrijven en projecten, die bijdragen aan 

klimaatverandering;  
 De Jonge Socialisten hun geld hebben geherbergd bij de Rabobank;  
 De Rabobank één van de minst duurzame banken in Nederland is; 
 De Triodos Bank en de ASN Bank de meest duurzame banken in Nederland zijn; 

Overwegende dat, 
 De Jonge Socialisten voor (financiële) duurzaamheid zijn;  
 De Jonge Socialisten zich actief moeten inzetten tegen klimaatverandering; 

Besluitende dat,  
 Het Landelijk Bestuur het geld van de Jonge Socialisten moet onderbrengen bij de Triodos 

Bank of de ASN Bank; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 5 .  V e r j o n g i n g  P v d A  
 
Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 slechts 13% van de PvdA stemmers jonger dan 
35 was;  

 De PvdA de meest vergrijsde partij van Nederland is;  
 De jaren zestig van de vorige eeuw hebben uitgewezen dat vernieuwing van de partij een 

groter en gevarieerder electoraat op kunnen leveren; 

Overwegende dat, 
 Het gebrek aan jongeren de aanwas en doorstroom van politiek talent binnen de PvdA 

bemoeilijkt;  
 Steun van jongeren aan de PvdA op lange termijn noodzakelijk is voor haar voortbestaan; 

Besluitende dat,  
 Het landelijk bestuur (LB) een werkgroep instelt die onderzoek doet naar verjonging in de 

PvdA;  
 Het LB actief aan de slag gaat met de resultaten van dit onderzoek; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Congresvoorstellen 
M  1 6 .  A a n s l u i t e n  C o a l i t i e  Y  
 
Indiener: Tarik Silic 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

 Coalitie Y een beweging is die hedendaagse problemen van jongeren wil oplossen door 
invloed uit te oefenen op de regering; 

 Er breed draagvlak is voor Coalitie Y, zowel onder PJO’s als landelijke partijen, NGO’s en 
andere organisaties; 

Overwegende dat, 
 De punten in het manifest van Coalitie Y passen bij de idealen van de JS; 
 We samen met andere organisaties en partijen sterker staan om beleid te veranderen;  
 De eis om een herinvoering van een basisbeurs op zichzelf niet zwaarwegend genoeg is om 

de missie van Coalitie Y af te schrijven; 
Besluitende dat,  

 De JS zich moet aansluiten bij Coalitie Y; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Begroting 
 
  Begroting 2019 Begroting 2020 

Inkomsten      

Overheidssubsidie   €                           68.300,00   €                          70.300,00  
Bedrag (zetels)  €                                                   33.000,00   €                                                   34.000,00  
Bedrag (leden)  €                                                   35.300,00   €                                                   36.300,00  

Donateursactie   €                          14.000,00   €                          24.000,00  
Contributie   €                          18.500,00   €                          18.500,00  
Deelnemersbijdrage   €                          18.500,00   €                          18.500,00  

Nationaal   €                                                      7.500,00   €                                                      7.500,00  
Internationaal  €                                                   11.000,00   €                                                   11.000,00  

PvdA bijdrage      
huisvesting     
onkostenvergoeding     

Rentebaten     
Incidentele inkomsten  €                            2.000,00   €                            2.000,00  

projectsubsidie  €                                     2.000,00   €                                     2.000,00  
congressubsidie  €                                                       2.000,00   €                                                       2.000,00  
bijdrage campagne     

fondsen     
overige inkomsten     

Ontrekking aan reserves   €                            8.000,00   €                          45.500,00  
Verkiezingsfonds  8.000,00   
Algemene Reserve   45.500,00 

Websitefonds     
Algemene Reserve     

Totaal inkomsten   €                        129.300,00   €                        178.800,00  
  

  Uitgaven     
Subsidiabele uitgaven     
Congres  €                          20.000,00   €                          22.000,00  

voorjaar   €                                                   11.000,00   €                                                   12.000,00  
najaar  €                                                      9.000,00   €                                                   10.000,00  
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Verenigingsactiviteiten      
Nieuwe Ledenweekenden  €                            5.000,00   €                            6.500,00  
Activiteiten diverse  €                               500,00   €                            1.500,00  

Politiek Café    €                                                           500,00  
Feest      
Anders  €                                                            500,00   €                                                       1.000,00  

Opening en sluiting politiek seizoen     
      
Ledenwerving/promotie      
Zomertour   €                            2.000,00   €                            3.000,00  
Permanente Campagne  €                            5.000,00   €                          55.000,00  
Nieuwe Ledendagen  €                               900,00   €                               900,00  
      
Afdelingen     
Afdracht  €                            5.000,00   €                            6.000,00  
Projectsubsidie  €                          13.500,00   €                          14.500,00  
      
Internationale betrekkingen      
YES  €                            8.500,00   €                            5.000,00  

Contributie   €                                                       2.500,00   €                                                       2.500,00  
Reiskosten   €                                                       1.500,00   €                                                       1.500,00  
YES seminars  €                                                       1.000,00   €                                                       1.000,00  
Zomerkamp   €                                                       3.500,00    

IUSY  €                            1.000,00   €                            4.500,00  
Contributie   €                                                       1.000,00   €                                                       1.000,00  
Reiskosten      
Zomerkamp     €                                                       3.500,00  

Internationaal  €                            5.000,00   €                            5.000,00  
Brusselstage      
Andere reizen      

      
Verkiezingen  €                            8.000,00    
      
Scholing  €                            2.500,00   €                            2.500,00  
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Lava  €                            5.000,00   €                            5.000,00  
      
Totaal subsidiabele uitgaven  €                          81.900,00   €                        131.400,00  

      
Organisatiekosten     
Bestuur  €                          29.200,00   €                          29.200,00  

Bestuurskosten   €                                 13.000,00   €                                 13.000,00  
Reiskosten  €                                                   11.000,00   €                                                   11.000,00  
Overige bestuurskosten  €                                                       2.000,00   €                                                      2.000,00  

Bestuursvergoeding  €                                  16.200,00   €                                  16.200,00  
      
Presidium  €                               100,00   €                               100,00  
Beroepscommissie  €                               100,00   €                               100,00  

      
Communicatie & Website      
Website  €                            2.000,00   €                            6.000,00  

onderhoud   €                                                       2.000,00   €                                                       2.000,00  
investeringen    €                                                       4.000,00  

      
Donateursactie     

      
Kantoor & administratie  €                            3.000,00   €                            3.000,00  

Huisvesting      
Medewerker      

salarissen en sociale lasten      
reis-en verblijfkosten     
overige (o.a. scholing)     

Administratie   €                                      3.000,00   €                                       3.000,00  
Accountantskosten   €                                                       3.000,00   €                                                       3.000,00  
Ledenadministratie      
Inningskosten      

      
Onvoorzien  €                            2.000,00   €                            2.000,00  
Totaal Organisatiekosten:  €                          36.400,00   €                          40.400,00  
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Totaal Uitgaven   €                        118.300,00   €                        171.800,00  
  

  Reserveringen    
 Gemeenteraadsverkiezingen   €                            3.000,00   €                            3.000,00  

Europese verkiezingen   €                            1.000,00   €                            1.000,00  
Tweede Kamerverkiezingen  €                            2.000,00   €                            2.000,00  
Provinciale Staten  €                            1.000,00   €                            1.000,00  
Reservering voor nieuwe website  €                            4.000,00   €                                       -    
Algemene Reserve  €                                       -     €                                       -    

Totaal Reserveringen  €                          11.000,00   €                            7.000,00  

      

Totaal Uitgaven + Reserveringen  €                        129.300,00   €                        178.800,00  

      

Saldo   €                                       -     €                                       -    
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Toelichting jaarbegroting 2020 
 
Inkomsten 
 
Overheidssubsidie 
De hoeveelheid overheidssubsidie die we als JS krijgen is afhankelijk van twee factoren, namelijk het 
zetelaantal van de moederpartij en ons ledenaantal in verhouding tot dat van andere politieke 
jongerenorganisaties (pjo’s). We zijn voor deze begroting uitgegaan van de hoeveelheid subsidie die 
we dit jaar hebben gekregen, omdat het zetelaantal van de PvdA niet veranderd is en we geen inzicht 
hebben in de ledenaantallen van de andere pjo’s lijkt dit ons de beste schatting. We hebben er mede 
door de verkiezingen van dit jaar veel leden bij gekregen, maar de kans is groot dat dit bij andere pjo’s 
ook het geval was. Er is dus een mogelijkheid dat dit onderdeel wellicht iets stijgt, maar dit is te 
onzeker om vanuit te gaan. 
 
Donateursactie 
We gaan er van uit dat we komend jaar een aanzienlijk grotere hoeveelheid geld wordt opgehaald 
met de donateursactie, omdat we er komend jaar twee verwachten te kunnen houden. De 
donateursactie van vorig jaar is namelijk niet doorgegaan waardoor we er nog een te goed hebben 
van de PvdA. We rekenen erop dat deze extra actie ongeveer € 10.000 oplevert, in lijn met de 
opbrengsten van de actie van dit jaar. 
 
Onttrekking aan de reserves 
Hoewel we dit jaar geen verkiezingen hebben, zijn we van plan om alsnog bijna € 50.000 aan de 
reserves te onttrekken. Dit geld willen we gebruiken om een grote campagne op te zetten rondom om 
een specifiek thema, waar we het op het congres nog verder over zullen hebben. Een dergelijke 
campagne kan juist komend jaar omdat er geen verkiezingen zijn, waardoor er ruimte is om deze te 
houden. Daarnaast zitten we op de limiet van wat we als reserves mogen aanhouden, waardoor het 
wenselijk is om deze in te krimpen en het aankaarten van een onderwerp lijkt ons een goede manier 
om dit te doen. € 50.000 is overigens een grote uitgave en daar zijn we ons dan ook bewust van. Dit 
bedrag zien we dan ook als een maximum wat we hieraan willen besteden en we zijn dan ook 
voornemens om alleen dit gehele bedrag uit te geven als dit een nuttige en effectieve aanvulling is op 
de campagne. 
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Toelichting jaarbegroting 2020 
 
Uitgaven 
 
Ledenweekend en congres 
Het huidige budget voor ledenweekenden en congressen was vaak vrij krap, zo ging het 
ledenweekend bijvoorbeeld niet onregelmatig over het budget en was de financiële ruimte voor de 
congressen ook vrij beperkt. Om de organisatie van deze grote evenementen wat makkelijker te 
maken en ervoor te zorgen dat we ook wat meer geld hebben om wat extra’s te kunnen bieden, willen 
we de budgetten hiervoor verhogen. 
 
Afdelingsafdracht en projectsubsidie 
Sinds de inkrimping van de begroting van een paar jaar terug is het een diep gekoesterde wens van de 
afdelingen dat de afdracht weer wat verhoogd wordt, daarom wilden we nu we wat extra ruimte 
hebben hier enigszins aan te gemoed komen. Daarnaast was vorig jaar de hoeveelheid 
projectsubsidie verkleind, maar doordat afdelingen tegenwoordig de omschakeling van het gebruik 
van de afdracht voor hun activiteiten naar projectsubsidie hebben gemaakt, verwachten we dat een 
verhoging van het budget nodig is om de uitgaven goed te dekken. 
 
Site 
Tot op heden hadden we het systeem dat er ieder jaar €4.000 euro werd gereserveerd om een keer in 
de 5 à 6 jaar een nieuwe site te kunnen bouwen. Gesprekken met de websitebouwer hebben 
aangetoond dat het waarschijnlijk beter is om de site geregeld te blijven updaten. De basis van onze 
site is in principe namelijk nog toekomstbestendig, maar het is wel nodig is dat hij wat 
functionaliteiten en lay-out wordt geüpdatet, zeker nu we een nieuwe huisstijl hebben.  
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Strijdliederen 
Internationale 
Ontwaakt, verworpenen der aarde, 
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer, 
Reed’lijk willen stroomt over de aarde, 
En die stroom rijst al meer en meer. 
 
Sterft, gij oude vormen en gedachten, 
Slaafgeborenen, ontwaakt, ontwaakt, 
De wereld steunt op nieuwe krachten, 
Begeerte heeft ons aangeraakt. 
 
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 
 
De staat verdrukt, de wet is loochen, 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort, 
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen, 
En zijn recht is een ijdel woord, 
 
Wij zijn het moe naar ander wil te leven, 
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt, 
Geen recht, waar plicht is opgeheven, 
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt. 
  
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 
 
De heerschers door duivelse listen, 
Bedwelmen ons met bloedigen damp, 
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten, 
Breekt de rijen! Hier is uw kamp! 
 
Gij die ons tot helden wilt maken, 
O, barbaren, denkt wat ge doet, 
Wij hebben waap'nen hen te raken, 
Die dorstig schijnen naar ons bloed. 
 
Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
En D'Internationale 
Zal morgen heerschen op aard! 

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” 


