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Voorwoord 

 
Beste JS’er,  

Dit is de Derde Congreskrant voor het Najaarscongres in Zwolle. In deze Congreskrant lees je 

alles over de verkiezingen en vind je de aangenomen, ingetrokken en verworpen wijzigingen 

van het Huishoudelijk Reglement (HR), moties en beslispunten.  

Op het Najaarscongres werd tevens een nieuw internationaal secretaris gekozen. Daarnaast 

werden er twee leden van de beroepscommissie gekozen.  

Daarnaast zijn de jaarrekening van 2018 en de begroting van 2020 besproken en 

goedgekeurd door het Congres.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres.  

Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres op 23 en 24 november 

2019. De tekst is vastgesteld door het presidium op 13/12/2019.  

Met rode groet,  

Patrick Schmiermann  

Penningmeester en bestuurslid vereniging  

Jonge Socialisten in de PvdA 
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Verkiezingen 
 

Landelijk Bestuur 

Internationaal secretaris 
Nino de Lange is via een schriftelijke stemming met 62 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 

2 stemmen blanco verkozen voor de functie internationaal secretaris. 

Beroepscommissie 
 

Henk-Jan Wondergem is via een schriftelijke stemming met 61 stemmen voor, 2 stemmen 

tegen en 3 stemmen blanco verkozen tot lid van de beroepscommissie tot het 

voorjaarscongres van 2021 

Beroepscommissie ad interim 
 

Mees ten Hooven is via een schriftelijke stemming met 41 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

en 12 stemmen blanco verkozen tot lid van de beroepscommissie ad interim tot het 

voorjaarscongres van 2020. 
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Congresvoorstellen 
 

Huishoudelijk regelement 
 

HR 1. 180 graden amendement 
 

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. 
 

HR 2. Verhoging afdelingsafdracht 

 

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 

 
AM 2.1. Verhoging afdelingsafdracht 

 

 

HR 3. Afdelingstraining 
 

Indiener: Landelijk bestuur 

Ingetrokken 

 

Beslispunten 
 

B 1. Steunbetuigingen 
 

Indiener:  Presidium 

Verworpen 

 

Indiener: JS Groningen en JS Limburg 

Wijzigen bestaande tekst 

Huidige 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.  

Voorgestelde tekst:  
Een afdeling ontvangt per jaar acht euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder 
nieuw geworven lid ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro. 

Toelichting:  
De oorspronkelijke afdracht aan de afdelingen voor de bezuiniging betrof vijftien euro per 
lid voor de eerste honderd leden. Dit is na de bezuinigingen veranderd naar de huidige 
afdracht van vier euro per lid voor de eerste honderd leden. Hierdoor is voor veel 
afdelingen de eigen afdracht met meer dan 70% gedaald. Gezien de grote financiële 
reserves die onze vereniging op dit moment heeft en de penibele financiële situatie 
waarin veel afdelingen zitten is een bedrag van acht euro meer gerechtvaardigd dan de 
voorgestelde vijf. Met dit bedrag wordt de kloof tussen de oorspronkelijke en huidige 
afdelingsafdracht beter overbrugd. Met dien verstande dat na de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen opnieuw bekeken kan worden of de afdracht nog verder omhoog kan.  
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Congresvoorstellen 

Moties 
 

M 1. Steun uitspreken voor burgerslachtoffers in Noord Syrië 
 

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. Klimaatverantwoordelijkheid 
 

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 

 

AM 2.1. Primaire verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

 

 

Indiener: Landelijk Bestuur 

Wijzigen bestaande tekst 

Huidige tekst:  
Besluit dat: 

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

 

Voorgestelde tekst:  
Besluit dat: 

• De JS de primaire verantwoordelijkheid voor klimaatmaatregelen niet bij het 
individu legt, maar bij de grootvervuilers; 

 

Toelichting:  
De verantwoordelijkheid van de klimaatcrisis moet grotendeels bij bedrijven komen te 
liggen. Enerzijds omdat 100 grootvervuilers samen verantwoordelijk zijn voor 17% van alle 
uitstoot en anderzijds omdat bedrijven veel minder belast worden op hun uitstoot is het 
terecht dat de focus ligt op grote bedrijven als het gaat om een rechtvaardige transitie 
naar een groenere samenleving. Echter, je kunt niet alle verantwoordelijkheid bij het 
bedrijfsleven leggen. Uiteindelijk zullen ieders leven en gewoontes veranderen door de 
klimaattransitie en dat willen we liever niet uit de weg gaan. Door ervan te maken 
"primaire verantwoordelijkheid" erken je waar het probleem het grootst is en waar het 
het hardst moet worden aangepakt én behoud je ruimte om je voor burgergericht beleid 
te zijn waar dat nodig is. 
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Congresvoorstellen 

 
M 3. Socialistische soepkeukens 
 

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. Voor seculier onderwijs 
 

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 op religieuze grondslag mogen discrimineren met betrekking tot 
welke leraren en scholieren/studenten zij aannemen; 

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

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

• Bijzondere scholen op religieuze grondslag 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 onderwijs op religieuze 
grondslag en openbaar onderwijs/algemeen bijzonder 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 onderwijs op religieuze grondslag en 
openbaar onderwijs/bijzonder algemeen 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 op religieuze grondslag 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/bijzonder algemeen onderwijs moet worden en dat het propageren van 
een geloofsovertuiging geen plaats moet hebben in het onderwijs; 

• 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. Leenstelsel 
 

Indiener: Jonge Socialisten Den Haag Leiden 

Ingetrokken 
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Congresvoorstellen 

 
M 6. La La La Geld 
 

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 huidige 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 huidige leenstelsel is; 

• De werkgroep onderwijs in samenwerking met afdelingen vóór het 
voorjaarscongres van 2020 meerdere activiteiten/acties organiseert omtrent het 
leenstelsel; 

• De werkgroep onderwijs op het voorjaarscongres 2020 met een voorstel komt voor 
een alternatief systeem van studiefinanciering; 

• Het Landelijk Bestuur actief meedoet in gesprekken met de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA voor een nieuw systeem en compensatie voor gedupeerde studenten; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

AM 6.1. Een sociaal alternatief 2 

 

  

Indiener: JS Brabant 

Verworpen 
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Congresvoorstellen 

 

M 7. Spekkie is kut/klote/*** 
 

Indiener: Jonge Socialisten Groningen 

Verworpen 

 

M 8. Meer geld naar de jeugdzorg 
 

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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M 9. 50.000 
 

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 vijf leden, waarvan drie 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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M 10. Kascommissie 
 

Indiener: Jonge Socialisten Rijnmond  

Verworpen 

 

M 11. Eenzame jongeren 
 

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 
ervoor 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. 
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Congresvoorstellen 

M 12. Dierenrechten 
 

Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 

Verworpen 

 
M 13. Vliegtaks 
 

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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M 14. Duurzame bank 
 

Indiener: Jonge Socialisten Amsterdam 

Verworpen 

 

M 15. Aansluiten Coalitie Y 
 

Indiener: Tarik Silic 

Verworpen 

 

Actuele Moties 
 

ACM 1. Menstruatie-armoede 

Indiener: Hannah Scheffers en Vera Landstra 

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

• Er door een door de NOS gepubliceerd artikel op 5 november 2019 aan het licht is 

gebracht dat menstruatie-armoede weldegelijk een probleem is; 

• Er een taboe hangt op zowel armoede als menstruatie, waardoor het bespreekbaar 

maken van de problematiek rond menstruatie-armoede gevolgen kan hebben voor 

het welzijn van deze mensen; 

Overwegende dat, 

• Er in een online vragenlijst, door een kennisinstituut uitgevoerd, waarbij 56 

vrouwen het bedrag hebben ingevuld dat zij maandelijks aan hun menstruatie 

besteden, variërend van 85 cent tot 25 euro, met een gemiddelde van 7,90 euro; 

• Vrouwen die bij de voedselbank komen, maximaal €50,00 per week te besteden 

hebben en hoe groter het gezin, hoe groter de impact van menstruatie-armoede is; 

• Menstruatie-armoede kan ontstaan door: gebrek aan kennis over menstruatie, 

gebrek aan toegang tot producten om het bloed op te vangen en gebrek aan goede 

sanitaire voorzieningen; 

• Menstruatie-armoede kan leiden tot een beperkte participatie aan de 

samenleving, gezondheidsproblemen kan opleveren en in uitzonderlijke gevallen 

zelfs overlijden tot gevolg kan hebben door infectie of TSS (Toxic Shock Syndroom); 

• Dit onderzoek slechts een indicatie is en er nog geen diepgaand onderzoek is, maar 

er wel overduidelijke signalen zijn dat dit een zeer ernstig bestaand probleem is; 
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Besluitende dat,   

• De Jonge Socialisten in de PvdA gaat aandringen bij de Tweede Kamerfractie van 

de PvdA tot de opzet van een diepgaand onderzoek naar menstruatie-armoede;  

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor 

het verbreken van de taboe rondom de menstruatie-armoede. 

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor 

het beschikbaar maken van gratis menstruatieproducten in onder andere: scholen 

en openbare sanitaire voorzieningen; 

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor 

het beschikbaar maken van meer openbare vrouwen*toiletten en meer 

voorlichting over menstruatie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Actuele Beslispunten 

 

ACB 1. Uur later beginnen, uur langer zuipen 
 

Indiener: Djairo Terpstra 

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,  
Constaterende dat, 

• Het Najaarscongres om 10 uur begint en dit pas in de Tweede Congreskrant 

bekend werd gemaakt; 

• Een Najaarscongres normaal om 11 uur begint; 

• Veel leden op vrijdagavond in de kroeg zitten; 

• Veel leden ver moeten reizen naar het congres aangezien het Najaarscongres 

doorgaans buiten de Randstad is; 

Overwegende dat, 

• Een uur later het congres beginnen zou betekenen dat we een uur langer in de 

kroeg kunnen zitten; 

• Leden die niet in de kroeg zitten een uur langer kunnen slapen, dit bevordert de 

efficiëntie van het congres; 

• Iedereen de kans moet hebben om aanwezig te zijn en te stemmen; 

Besluitende dat,  

• Congressen voortaan om 11 uur beginnen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Amendement begroting 1. Verhoging bestuursvergoeding 

 

Amendement begroting 2. Wijziging afdelingsafdracht 

 
 

Amendement begroting 3. Enigszins leefbare bestuursfuncties 

 

Indiener: Zakaria Bouders 

Ingetrokken 

Indiener: JS Groningen en JS Limburg 

Wijzigen bestaande tekst 

Huidige 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.  

Voorgestelde tekst:  
Een afdeling ontvangt per jaar acht euro per lid voor de eerste honderd leden. Voor ieder 
nieuw geworven lid ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig drie euro. 

Toelichting:  
De oorspronkelijke afdracht aan de afdelingen voor de bezuiniging betrof vijftien euro per 
lid voor de eerste honderd leden. Dit is na de bezuinigingen veranderd naar de huidige 
afdracht van vier euro per lid voor de eerste honderd leden. Hierdoor is voor veel 
afdelingen de eigen afdracht met meer dan 70% gedaald. Gezien de grote financiële 
reserves die onze vereniging op dit moment heeft en de penibele financiële situatie 
waarin veel afdelingen zitten is een bedrag van acht euro meer gerechtvaardigd dan de 
voorgestelde vijf. Met dit bedrag wordt de kloof tussen de oorspronkelijke en huidige 
afdelingsafdracht beter overbrugd. Met dien verstande dat na de volgende Tweede Kamer 
verkiezingen opnieuw bekeken kan worden of de afdracht nog verder omhoog kan.  
 

Indiener: Erik Scholten 

Ingetrokken 


