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Voorwoord 
Beste JS’er, 

Dit is de Eerste Congreskrant voor het Zomercongres te Breda.  In deze Congreskrant 
lees je alles over de procedures, ingediende congresvoorstellen, de openstaande 
vacatures en andere relevante informatie voor het Congres.  

Moties en andere congresvoorstellen konden tot en met vrijdag 31 juli 2020 (23:59 
uur) ingediend worden. Kandidaatstellingen voor het landelijk bestuur, het 
presidium, de beroepscommissie en de hoofdredacteur LAVA kunnen worden 
ingediend tot en met vrijdag 28 augustus (23:59 uur) door te mailen naar 
js.verkiezingen.presidium@gmail.com.1 Amendementen kunnen worden ingediend 
tot en met vrijdag 28 augustus 2020 (23:59 uur) door te mailen naar 
presidium@js.nl.  

Op het Zomercongres wordt de begroting van 2021 en de jaarrekening van 2019 
besproken. De jaarrekening kan niet worden geamendeerd, zie art. 3.4, vijfde lid 
van het huishoudelijk reglement.  

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

 Vrijdag 21 augustus 2020 (23:59 uur): sluiting kandidaatstelling landelijk 
bestuur, presidium, beroepscommissie en hoofdredacteur LAVA. 

 Vrijdag 28 augustus 2020 (23:59 uur):  deadline indienen amendementen. 
 Vrijdag 4 september 2020: deadline aanmelden Zomercongres. 
 Zaterdag 5 september 2020: publicatie Tweede Congreskrant. 
 Zaterdag 12 en zondag 13 september 2020: Zomercongres. 

De aanvangstijd van het Congres is op beide dagen 11:00 uur. Het definitieve 
programma vind je binnenkort op de website en zal worden opgenomen in de 
Tweede Congreskrant. Uiteraard houden we bij de voorbereidingen van het Congres 
rekening met de huidige omstandigheden naar aanleiding van de uitbraak van het 
coronavirus. Daarom zal (een deel van) het Congres online gestreamd worden en 
zullen de stemmingen digitaal plaatsvinden. Eveneens als gevolg van de uitbraak van 
het coronavirus is besloten om het in juni geplande Voorjaarscongres te verplaatsen 
naar september. Als gevolg van deze wijziging spreken we in deze Congreskrant over 
het Zomercongres in plaats van het Voorjaarscongres.  

Graag zie ik je in september! 

Met rode groet, 

Patrick Schmiermann 

Penningmeester en bestuurslid vereniging Jonge Socialisten in de PvdA  

                                                           
1 Om er zorg voor te dragen dat de verkiezingen zo integer mogelijk verlopen heeft het presidium ervoor 
gekozen om een apart emailadres voor de verkiezingen van alle verkiesbare functies dit Congres aan te maken. 

mailto:js.verkiezingen.presidium@gmail.com
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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). Hier wordt de politiek-inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS 

bepaald. Dit gebeurt door discussie en stemming over voorstellen in de vorm van 

resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en de 

statuten en amendementen.  

Voorstellen op het Congres 

Tot en met vrijdag 31 juli 2020 (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: dit zijn organisatorische besluiten van tijdelijke aard.  

 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. Deze kunnen worden ingediend 

tot en met vrijdag 28 augustus 2020 (23:59 uur). 

 Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, dan 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.  Amendementen kunnen door de 

indiener van een congresvoorstel van een preadvies worden voorzien tot en 

met vrijdag 4 september 2020 (23:59 uur). 

 Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over een actueel onderwerp. 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 en zal tijdens het Congres de uiterste 

deadline voor het indienen van actuele moties communiceren. 

mailto:presidium@js.nl
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 Actueel beslispunt: Actuele beslispunten zijn organisatorische besluiten 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 geworden zijn na het sluiten van 

de termijn voor het indienen van moties. Het presidium beoordeelt of het 

voorstel voldoet aan de vereisten en zal tijdens het Congres de uiterste 

deadline voor het indienen van actuele beslispunten communiceren. 

 

De ingediende voorstellen zijn te lezen vanaf pagina 14 van deze Congreskrant. 

In aanloop naar het Congres   

Het landelijk bestuur, LB, heeft de aankondiging van het Congres ten minste acht 

weken voor het Congres naar alle leden van de JS gestuurd. Vervolgens bestond de 

mogelijkheid om tot zes weken voor het Congres 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 en met vrijdag 28 augustus 2020 (23:59 

uur), door deze te mailen naar presidium@js.nl. Meer uitleg hierover vind je onder 

het kopje ‘Het schrijven van een amendement’. Als alle amendementen binnen zijn, 

worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van 

een preadvies. Daarvoor hebben de indieners tot en met vrijdag 4 september 2020 

(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 2019.  
 

Het Congres  

Het Congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering 

van het lid van het presidium dat ook lid is 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 

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 

mailto:presidium@js.nl
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om bij het indienen van amendementen gebruik te maken van het daarvoor 

bestemde format, dat te vinden is op de pagina met congresinformatie op de 

website, en deze uiterlijk vrijdag 28 augustus 2020 (23:59 uur) te mailen naar 

presidium@js.nl.  

Procedure verkiezingen  

Hoe stel ik me kandidaat? Je hebt tot en met vrijdag 21 augustus 2020 (23:59 uur) 

de tijd om je kandidaat te stellen. Dat doe je door een mail te sturen naar 

js.verkiezingen.presidium@gmail.com. In deze mail moet je de volgende zaken 

vermelden: (1) je naam en contactgegevens, (2) de functie waar je naar solliciteert 

en eventueel een motivatie voor je kandidatuur. We zijn op zoek naar een nieuw 

landelijk bestuur, drie presidiumleden, een lid van de beroepscommissie en een 

hoofdredacteur LAVA. De landelijk bestuursleden worden verkozen tot en met het 

Voorjaarscongres 2021. De leden van het presidium en de beroepscommissie 

worden verkozen tot en met het Voorjaarscongres 2022. De functieprofielen vind je 

in deze Congreskrant. 

Hoe wordt er gestemd voor de verkiesbare functies dit Congres?   

Als gevolg van de maatregelen genomen na de uitbraak van het coronavirus vinden 

alle verkiezingen dit jaar digitaal plaats. Dit betekent dat er op het Congres in 

principe niet ter plekke wordt gestemd over personen, ook niet voor de functies 

waar evenveel kandidaten als plekken voor zijn.  

In aanloop naar het Congres ontvang je een mail van het presidium met daarin de 

procedure voor en werkwijze van de stemmingen. De online verkiezingen vinden dit 

jaar plaats van zondag 6 september 10:00 uur t/m zondag 13 september 10:00 uur . 

Het is dus gedurende een week mogelijk om je stem uit te brengen.   

De verkiezingen zullen dit jaar gecoördineerd worden door Iris Vrolijks en Samir 

Ahraui vanuit het presidium. Je kunt met hen contact opnemen door te mailen naar 

js.verkiezingen.presidium@gmail.com. Bas Scholten zal tijdens deze verkiezingen 

fungeren als ombudsman. Hij kan een bemiddelende rol spelen bij eventuele 

calamiteiten of als vertrouwenspersoon. Kandidaten kunnen met hem contact 

opnemen via +31 6 16 20 16 69.  

Hieronder leggen we uit hoe de stemmingen in zijn werk gaan. 

Voor digitale stemmingen geldt dat ten minste 10% van de leden gestemd moet 

hebben. Bij een kandidaat voor een functie kan je als stemgerechtigd lid kiezen uit 

drie opties: (1) Voor de kandidaat, (2) tegen de kandidaat en (3) blanco.  Bij twee 

kandidaten voor dezelfde functie kan je kiezen uit drie opties: (1) kandidaat A, (2) 

kandidaat B en (3) blanco.  

Om gekozen te worden moet een kandidaat meer dan de helft van de uitgebrachte 

stemmen hebben behaald. 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 

mailto:presidium@js.nl
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er tijdens het Congres ter plekke gestemd moeten worden. De procedure hiervoor 

wordt tijdens het Congres toegelicht.  

Bij drie of meer kandidaten voor dezelfde functie wordt er gestemd volgens het 

“alternative vote systeem”. Bij dit systeem maak je  als stemmer een rangschikking 

van alle kandidaten.  De kandidaat die jij het meest geschikt acht voor de functie, 

zet je op plek 1. De kandidaat die jij het minst geschikt vindt, zet je op de laatste 

plaats. 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 geen kandidaat dit in 1 ronde weet te bereiken. 

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 de stemmen 

behaald door kandidaat A, B of C. Kandidaat A heeft de minste stemmen gekregen. 

Jij hebt kandidaat A op plek 1 gezet, kandidaat B op plek 2 en kandidaat C op plek 3. 

Aangezien kandidaat A na 1 ronde afvalt, gaat jouw stem naar de kandidaat die je 

op plek 2 hebt gezet. In dit geval gaat je stem in ronde 2 dus naar kandidaa t 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 weet te behalen (omdat veel 

leden blanco hebben gestemd), dan wordt de gehele stemming over alle kandidaten 

opnieuw gedaan tijdens het Congres.  

Voor functies waar meerdere plekken voor zijn (zoals het presidium in dit geval), 

zullen de kandidaten met de meeste stemmen verkozen worden. Stel dat er vier 

kandidaten zijn voor het presidium en drie openstaande functies, dan kan je 

stemmen op bijvoorbeeld kandidaat 1, 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 bijvoorbeeld alle kandidaten minder dan 

de helft van de uitgebrachte stemmen halen. 

Behandeling van voorstellen  

Behandeling van een voorstel zonder amendement  

Bij de behandeling van elk voorstel krijgt de indiener van het voorstel eerst het 

woord om een korte inleiding te geven. Na de indiener 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. Vervolgens 

krijgt het LB het woord om hun standpunt toe te lichten. Het laatste woord is weer 

aan de indiener van het voorstel, waarna over het voorstel wordt gestemd. 
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Behandeling van een voorstel met amendement  

Als er amendementen zijn ingediend op een voorstel , worden deze behandeld nadat 

de indiener van het voorstel eerst het woord heeft gevoerd. Als er meerdere 

amendementen zijn over dezelfde passage, dan wordt het meest verstrekkende 

amendement als eerste behandeld.  

Bij elk amendement krijgt allereerst de indiener van het amendement het woord. 

Vervolgens krijgen de leden het woord, volgens dezelfde procedure als bij de 

behandeling van het hele voorstel gebruikelijk is. Daarna krijgt het LB het woord, 

gevolgd door de indiener van het voorstel. Het laatste woord is aan de indiener van 

het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gestemd is over alle 

amendementen, volgt een discussie over het gehele, mogelijk 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 (gewijzigde) voorstel.  

Het kan dus voorkomen dat na een uitgebreide discussie over amendementen het 

voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amende ment is 

ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze 

spreekvolgorde en 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, 

dan kan dat lid mondeling een ordevoorstel doen. Dit voorstel wordt dan 

onmiddellijk in behandeling genomen. 

Spreekregels  

Om voor iedereen een fijne sfeer te creëren waarbij alle leden zich vrij voelen om 

aan de discussie deel te nemen, hanteren we een aantal gespreksregels. Er wordt 

respectvol omgegaan met andermans mening en er wordt niet op de vrouw of man 

gespeeld. Je mag hard zijn op de inhoud, maar niet op de persoon. A ls iemand 

anders aan het woord is, laat je diegene uitspreken en je spreekt niet voordat het 

presidium je daartoe het woord geeft. Ook tijdens de bespreking van 

congresvoorstellen wordt de gedragscode gehanteerd. Houd deze dus in gedachten. 

Als iedereen zich aan de regels houdt en respectvol met elkaar omgaat, kunnen de 

congresvoorstellen op een voor ieder lid prettige manier behandeld worden en kan 

iedereen gerust hun mening geven.  

Oproepen 

Normaal gesproken worden aan het begin van het Congres de leden voor de 

stemcommissie gekozen. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van 

de stemmen. Omdat de stemmingen dit Congres digitaal plaats zullen vinden , zal 

het presidium deze taak op zich nemen.  Het presidium legt na afloop van 

stemmingen over congresvoorstellen 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.   
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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 he t 
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 er in steekt, hoe meer je zelf uit het bestuursjaar 
kunt halen. Ook is het belangrijk dat je al wat ervaring hebt binnen de JS.  

 
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. Elk bestuurslid streeft er 
naar 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.  
 
Voorzitter 
• Het gezicht van de JS naar buiten toe; 
• Verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de overige bestuursleden;  
• Samen met de secretaris verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de 
voortgang van het jaarplan; 
• Samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor het verspreiden 
van de politiek inhoudelijke boodschappen van de JS;  
• Verantwoordelijk voor de inhoudelijke opzet van het Congres;  
• Contacten onderhouden en opzetten met andere politieke jongerenorganisaties 
en maatschappelijke organisaties; 
• Opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke 
jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties;  
• Adviserend lid partijbestuur PvdA; 
• Onderhoudt contacten met de fractie. 
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Secretaris 
• Contactpersoon voor de PvdA voor organisatorische aangelegenheden; 
• Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de donateursactie;  
• Coördineert het opstellen van het jaarplan en het maken van een jaarverslag;  
• Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het in de gaten houden  van de 
voortgang van het jaarplan; 
• Coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van 
activiteiten); 
• Stelt de agenda voor bestuursvergaderingen op en beheert de notulen;  
• Verantwoordelijk voor archiefbeheer; 
• Verantwoordelijk voor de ledenadministratie; 
• Houdt de algemene e-mailaccounts van de JS bij en beantwoordt (externe) vragen;  
• Samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor de organisatie 
van een JS-campagne in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. 

 
Penningmeester & Bestuurslid Vereniging 
• Lid van het presidium; 
• Verantwoordelijk voor het organiseren van twee congressen;  
• Verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de organisatie;  
• Verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie inclusief begroting 
en jaarrekening; 
• Draagt zorg voor financiën van landelijke activiteiten en afhandeling aanvragen 
voor de activiteitensubsidie; 
• Zorgt dat declaraties en facturen worden verwerkt en betaald;  
• Onderhoudt contacten met andere relevante organisaties, zoals PvdA, BZK, DUO 
en andere PJO’s, over financiële zaken;  
• Verantwoordelijk voor het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen door 
middel van externe financiering van activiteiten;  
• Beheert de bezittingen van de JS; 
• Verantwoordelijk voor het versturen van de organisatorische nieuwsbrief;  
• Verzorgt de afdelingsrekeningen en contacten met afdelingspenningmeesters;  
• Verantwoordelijk voor het ondersteunen en motiveren van groepen leden die (op 
lokaal niveau) buiten bestaande structuren om activiteiten willen organiseren;  
• Onderhoudt contacten met alle afdelingen, is op de hoogte van wat daar gebeurt 
en ondersteunt waar nodig;  
• Samen met het bestuurslid scholing verantwoordelijk voor het trainen van 
afdelingsbesturen. 

 
Bestuurslid Communicatie 
• Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het verspreiden van de politiek 
inhoudelijke boodschappen van de JS;  
• Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de website js.nl;  
• Verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media en de ontwikkeling van 
sociale mediacampagnes; 
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie;  
• Verantwoordelijk voor het versturen van de ledennieuwsbrief en de nieuwsbrief 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de JS; 
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• Zorgt ervoor dat leden informatie ontvangen gebaseerd op hun interesses;  
• Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de hoofdredacteur van de LAVA 
vanuit het landelijk bestuur; 
• Samen met de secretaris verantwoordelijk voor de organisatie van een JS-
campagne in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.  

 
Bestuurslid Scholing 
• Organiseert twee (Nieuwe) Ledenweekenden; 
• Organiseert meeloopstages voor leden op plekken waar PvdA-politici actief zijn; 
• Organiseert inhoudelijke scholingsactiviteiten, zowel voor beginnende als 
gevorderde leden; 
• Organiseert werkbezoeken als onderdeel van de Poten in de Moddertour;  
• Verantwoordelijk voor de training en coördinatie van JS-trainers;  
• Verantwoordelijk voor de scouting en mogelijke doorstroom van leden in 
verschillende geledingen van de vereniging en partij;  
• Samen met het bestuurslid vereniging verantwoordelijk voor het trainen van 
afdelingsbesturen. 

 
Bestuurslid Leden 
• Aanspreekpunt voor leden over hun lidmaatschap en hoe ze actief kunnen 
worden; 
• Verantwoordelijk voor het verwelkomen van nieuwe leden door o.a. 
welkomstmails, -pakketten en –telefoontjes en nieuwe ledendagen;  
• Verantwoordelijk voor het motiveren, activeren en werven van leden om deel te 
nemen aan acties; 
• Verantwoordelijk voor het bijhouden van relevante informatie over actieve leden 
binnen de JS; 
• Samen met de ondersteuning vanuit de PvdA verantwoordelijk voor het opzetten 
van ledenwerfcampagnes en gerichte ledenwerfactiviteiten, eventueel in 
samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties;  
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van de zomertour 2020 en de organisatie van 
de zomertour 2021 langs introductieweken van mbo-instellingen, hogescholen en 
universiteiten;  
• Verantwoordelijk voor de organisatie van de scholentour langs middelbare 
scholen en mbo-instellingen;  
• Verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement.  
 
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;  
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• 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. 
 

Presidium 
Voor het presidium komen 3 functies vrij. Presidiumleden worden voor twee jaar 

gekozen. Als presidiumlid ondersteun je het landelijk bestuur onder meer met het 

samenstellen van de congreskranten, vervul je een vertrouwensrol bij eventuele 

problemen, heb je een coördinerende rol bij verkiezingen voor het landelijk bestuur, 

stel je de functieprofielen vast en zit je het Congres voor. Kandideren voor het 

presidium kan door uiterlijk vrijdag 21 augustus 2020 (23:59 uur) een brief te 

sturen naar js.verkiezingen.presidium@gmail.com. 

Beroepscommissie 
Binnen de JS hebben wij de beroepscommissie. Deze helpt onder andere bij het 

oplossen van conflicten (zie HR hoofdstuk 8). De commissie bestaat uit drie leden.  

Momenteel zijn we op zoek naar één nieuw lid voor de beroepscommissie. Dit lid 

wordt gekozen voor een termijn van twee jaar. Leden die zich kandidaat willen 

stellen voor de beroepscommissie kunnen dat doen door uiterlijk vrijdag 21 

augustus 2020 (23:59 uur) een e-mail te sturen naar de voordrachtscommissie, 

bestaande uit Lise Deijs, Lars Klappe en Bo Lemmens. Kandidaten melden in deze e-

mail, die gericht kan worden aan js.verkiezingen.presidium@gmail.com, naam en 

contactgegevens, de functie waarvoor gesolliciteerd wordt en eventueel een 

motivatie. De voordrachtscommissie zal één kandidaat voordragen voor de 

beroepscommissie. Kandidaten die niet worden voorgedragen hebben het recht om 

hun kandidatuur te handhaven. 

Hoofdredacteur LAVA  
Wat vragen we van je? De JS geeft het blad LAVA uit voor leden en donateurs. 

Eenmaal per jaar wordt er een nieuw nummer uitgebracht en gedurende het jaar 

verschijnen er online artikelen en andere bijdragen op de site. In het magazine en 

op de site vind je interviews en achtergrondartikelen over actuele  onderwerpen en 

maatschappelijke kwesties, informatie over ontwikkelingen binnen de JS, een 

discussierubriek, een agenda met JS-activiteiten en stukken over onze politieke 

visie. Leden ontvangen de LAVA gratis. De hoofdredacteur LAVA is er 

verantwoordelijk voor om de LAVA een sprankelend blad te houden. We zijn op zoek 

naar iemand die vanaf november 2020 voor een termijn van twee jaar 

hoofdredacteur LAVA wil zijn, vanaf het Zomercongres 2020 bereid is om een aantal 

maanden mee te kijken met de huidige hoofdredacteur LAVA en aan het volgende 

profiel voldoet:  

 
 

mailto:js.verkiezingen.presidium@gmail.com
mailto:js.verkiezingen.presidium@gmail.com
https://ditislava.nl/
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Taken 
• Het vullen van een ledenblad zodat deze voor alle leden aantrekkelijk blijft om te 
lezen en ten minste zo vaak uit kan komen als door het huishoudelijk reglement 
vereist wordt;  
• Redacteuren aansturen en leden actief benaderen om mee te werken bij de 
totstandkoming van de LAVA;  
• Het gebruiken van de website van de LAVA om ook op digitale wijze leden 
informatie te verschaffen of ruimte te geven met elkaar in discussie te gaan.  
 
Vereisten 
• Betrokkenheid bij en ervaring binnen de vereniging;  
• Niet ouder dan 26 jaar;  
• Minimaal 5 uur per week flexibel beschikbaar zijn;  
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;  
• Kritische blik naar de vereniging zelf en de samenleving als geheel.  
 
Verloop procedure  
Kandideren voor de functie van hoofdredacteur LAVA kan door uiterlijk vrijdag 21 
augustus (23:59 uur) een brief te sturen naar de voordrachtscommissie via 
js.verkiezingen.presidium@gmail.com. De voordrachtscommissie bestaat uit Jasper 
Kars, Marte Sluis en Simon Putman. Op basis van de binnengekomen 
motivatiebrieven zal de commissie gesprekken voeren met een of meerdere 
kandidaten om vervolgens een kandidaat voor te kunnen dragen aan het Congres. 
Na de selectie van een kandidaat zal de commissie alle kandidaten laten weten 
welke kandidaat zij voordraagt. Hierna krijgen kandidaten die niet zijn voorgedragen 
de keuze om hun kandidatuur voort te zetten of om hun kandidatuur terug te 
trekken, waarna wij niet openbaar zullen maken dat het desbetreffende lid 
kandidaat was voor de functie van hoofdredacteur LAVA.  
 
Meer informatie  
Heb je vragen over het verloop van de procedure of de functie van hoofdredacteur 

LAVA? Stuur dan een mail naar js.verkiezingen.presidium@gmail.com. 

  

mailto:js.verkiezingen.presidium@gmail.com
mailto:js.verkiezingen.presidium@gmail.com
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Congresvoorstellen 
 

Moties 
M 1. Oefenmotie corona 

 

  

Indiener: Presidium 

De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen: 
 
Constaterende dat: 

- De coronacrisis een duidelijke impact heeft op ons dagelijkse leven;  
- Jongeren door de coronacrisis minder hebben kunnen borrelen;  

 
Overwegende dat: 

- De Jonge Socialisten in de PvdA graag inspeelt op wat er leeft in de 
samenleving; 

 
Besluitende dat: 

- Het enige beschikbare bier op activiteiten van de Jonge Socialisten in de 
PvdA corona mag zijn. 

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

HR 1. Handhavingsplicht alcohol, drugs en tabak 
Indiener: Landelijk bestuur, JS Amsterdam, JS Arnhem-Nijmegen, JS Brabant, JS 
Den Haag-Leiden, JS Fryslân, JS Groningen, JS Limburg, JS Overijssel, JS Rijnmond 

Toevoegen nieuw artikel 

Artikel 2.5 

Voorgestelde tekst:  
Artikel 2.5 
1.  Op en na afloop van JS-aangelegenheden geldt voor leden en besturen een 
handhavingsplicht voor alle relevante wet- en regelgeving rondom alcohol, drugs 
en tabak zolang zij in enige vorm bijeen zijn.  
2. Onder JS-aangelegenheden vallen onder andere: activiteiten of vergaderingen 
waar leden, dan wel besturen de JS vertegenwoordigen, activiteiten (mede) 
georganiseerd door de JS en samenkomsten binnen JS-verband. 
3. In aanvulling op lid 1 geldt de daar genoemde handhavingsplicht ook voor 
leden onderling op en na afloop van vergaderingen met andere organisaties, 
activiteiten van JS-koepelorganisaties en andere gelegenheden waar meerdere 
leden aanwezig zijn ter vertegenwoordiging van de JS.  
4. De in lid 1 genoemde handhavingsplicht houdt, wanneer een minderjar ige 
drugs of alcohol consumeert of merkbaar onder invloed daarvan is, in dat deze 
minderjarige gelast wordt naar huis te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van 
de eventueel aanwezige bestuursleden om, in overleg met de ouders of 
verzorgers van de minderjarige, tenzij overleg onmogelijk is, af te spreken hoe 
deze veilig thuiskomt. 
5. Indien een lid tijdens een JS-aangelegenheid een minderjarige bewust voorziet 
van drugs of alcohol, dan wordt het betreffende lid gelast de activiteit te 
verlaten. Het (onder)afdelingsbestuur of bij het voorval aanwezige leden maken 
van het voorval melding bij het landelijk bestuur.  
 

Toelichting: 
Op dit moment is het alcoholbeleid van de JS nog niet vastgelegd in het HR. 
Hoewel de gedragscode bepalingen bevat over alcoholgebruik en het 
vanzelfsprekend is dat de wet gevolgd moet worden, is er behoefte aan een 
duidelijk kader dat aangeeft wat de grenzen zijn van onze verantwoordelijkheden 
als vereniging en wat er dan moet gebeuren.  Eerder dit jaar, tijdens een van de 
voorzittersoverleggen tussen het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, 
kwam deze behoefte naar duidelijkheid naar voren. Een van de kwesties die 
hierbij speelde, ging om de grens van het begin en einde van een JS -activiteit, 
waarover in dit artikel helderheid wordt geboden. 
Verder ontbreekt het op dit moment ontbreekt het aan een duidelijke afbakening 
van de rol en verantwoordelijkheden van leden bij het handhaven van de 
wettelijke verboden en beperkingen omtrent alcohol, drugs en roken binnen onze 
vereniging. Dit verlaagt de drempel voor leden om uit gemakzucht of sociale druk 
overtredingen te laten voor wat ze zijn. Door deze verantwoordelijkheden 
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HR 2. Beginselmanifest 

 

HR 3. Termijn geven preadvies 

duidelijk vast te leggen, geven we hun een grond en kaders om juist wel in te 
grijpen. 
Daarnaast geeft het ook een heldere procedure die gevolgd kan worden in geval 
een minderjarige onverhoopt toch alcohol of drugs consumeert of iemand een 
minderjarige alcohol of drugs verschaft. 
Als politieke jongerenorganisatie hebben we een maatschappelijke 
voorbeeldfunctie. Het handhaven van de beperkingen omtrent alcohol, drugs en 
tabak binnen onze vereniging zou dan ook onze prioriteit moeten hebben.  

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Wijzigen en verplaatsen van lid 

Artikel 3.4, lid 6 

Te wijzigen en verplaatsen tekst: 
Lid 6: Het beginselmanifest, als bedoeld in artikel 2 van de statuten, wordt los 
gepubliceerd. 

Voorgestelde tekst:  
Artikel 13.2: Het beginselmanifest, als bedoeld in artikel 2 van de statuten, wordt 
gepubliceerd op de website van de Jonge Socialisten en is opvraagbaar bij leden 
van het landelijk bestuur. 

Toelichting: Het lid staat niet op de juiste plaats. Door herplaatsing en 
herformulering is de status van het beginselmanifest helderder omschreven en is 
voor leden duidelijker hoe zij dit beginselmanifest te allen tijde in kunnen zien.  

Indiener: Presidium 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 3.5 lid 5 

Huidige tekst: 
Een preadvies kan tot een week na verzending van het amendement worden 
gegeven. 

Voorgestelde tekst: 
Een preadvies kan tot zes dagen na verzending van het amendement worden 
gegeven. 

Toelichting:  
Tussen de deadline voor het indienen van amendementen en de publicatie van de 
Tweede Congreskrant zit een week. Dit zorgt ervoor dat er momenteel geen 
ruimte is tussen de deadline voor het geven van een preadvies en de deadline 
voor publicatie van de Tweede Congreskrant. Om ruimte te maken voor het 
opnemen van preadviezen in de Tweede Congreskrant, is het wenselijk om in het 
HR vast te leggen dat een preadvies niet tot een week maar tot zes dagen na 
verzending van het amendement kan worden gegeven.  
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HR 4. Actuele voorstellen 

 

HR 5. Verkiezing personen bij dezelfde functies met verschillende termijnen  

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Wijzigen van bestaande tekst 

Artikel 3.7 lid 2-4 

Te wijzgen tekst:  
Lid 2 Een lid kan een actuele motie indienen tijdens het Congres tot een door het 
presidium bepaald tijdstip. 
Lid 3 Actuele moties worden bekendgemaakt tijdens het Congres op een door het 
presidium te bepalen wijze. 
Lid 4 Actuele beslispunten zijn uitspraken over een onderwerp dat actueel 
geworden is na de deadline van de Eerste Congreskrant. Het presidium beoordeelt 
de actualiteit. 

Voorgestelde tekst: 
Lid 2 Actuele beslispunten zijn organisatorische uitspraken van tijdelijke aard  
over een onderwerp dat actueel geworden is na de deadline van de Eerste  
Congreskrant. Het presidium beoordeelt de actualiteit.  
Lid 3 Een lid kan een actuele motie of actueel beslispunt indienen tijdens het  
Congres tot een door het presidium bepaald tijdstip.  
Lid 4 Actuele moties en actuele beslispunten worden bekendgemaakt tijdens het  
Congres op een door het presidium te bepalen wijze.  
 

Toelichting: 
De huidige tekst is onvolledig. Daarnaast is de voorgestelde tekst beter en 
helderder verwoord dan de huidige tekst. 

Indiener: Landelijk Bestuur 

Toevoegen van lid 

Artikel 4.10 

Voorgestelde tekst: 
Lid 2: Indien vacatures verschillende termijnen hebben, wordt steeds de 
kandidaat met de meeste stemmen benoemd voor de vacature met de langste 
termijn. Mocht een kandidaat die voor een vacature met een langere termijn is 
gekozen echter aangeven voor een vacature met een kortere termijn benoemd te 
willen worden, dan kan van dit principe worden afgeweken.  

Toelichting:  
Wij achten de kans redelijk dat in een aantal gevallen kandidaten voor een 
vacature met een kortere termijn benoemd willen worden. Daarom willen we de 
mogelijkheid dat kandidaten die voor een vacature met een langere termijn zijn 
gekozen voor een kortere termijn benoemd worden vastleggen in het 
huishoudelijk reglement. 
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HR 6. Tijdelijke commissies 1 

 

HR 7. Tijdelijke commissies 2 

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 4.11 lid 1 

Huidige tekst: 
Leden van tijdelijke commissies kunnen bij  acclamatie worden benoemd. 

Voorgestelde tekst: 
Door het Congres te benoemen leden van tijdelijke commissies kunnen bij 
acclamatie worden benoemd. 

Toelichting: 
De voorgestelde verwoording is duidelijker.  

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Toevoegen nieuw artikel 

Artikel 5 

Voorgestelde tekst:  
Artikel 5 
Lid 1. Landelijke tijdelijke commissies kunnen worden ingesteld door het Congres, 
het presidium en/of het landelijk bestuur.  
Lid 2. Het orgaan dat een tijdelijke commissie heeft ingesteld, gaat ook over de 
benoeming van de leden van deze tijdelijke commissie. In het geval van een door 
het Congres ingestelde tijdelijke commissie wordt ter plekke door het Congres 
gestemd of de leden van deze commissie op het volgende Congres of tussentijds 
door het landelijk bestuur of het presidium benoemd worden, tenzij het 
congresvoorstel hier reeds uitsluitsel over biedt.  
Lid 3.  Het orgaan dat een tijdelijke commissie heeft ingesteld gaat tev ens over de 
duur van deze tijdelijke commissie. In het geval van een door het Congres 
ingestelde tijdelijke commissie wordt ter plekke door het Congres gestemd over 
de eindigheid van deze commissie, tenzij het congresvoorstel hier reeds uitsluitsel 
over biedt. Indien niet direct over de eindigheid van de commissie gestemd kan 
worden, wordt het voorstel tot ontbinding van de tijdelijke commissie zo snel als 
mogelijk aan het Congres voorgelegd nadat de tijdelijke commissie haar taak 
heeft uitgevoerd. 
Lid 4. Indien onverhoopt geen uitsluitsel geboden kan worden over de benoeming 
van de leden van de tijdelijke commissie of de ontbinding van de tijdelijke 
commissie, heeft het presidium de bevoegdheid uitsluitsel te bieden.  

Toelichting: 
Tijdelijke commissies vervullen een belangrijke rol binnen onze vereniging. Zo 
hebben we op dit moment de 50.000-commissie en de commissie 
functieprofielen. Toch is momenteel over het instellen van een tijdelijke 
commissie en het benoemen van haar leden in het Huishoudelijk Reglem ent 
weinig tot niets vastgelegd. 



19 
 

HR 8. Bevoegdheden presidium 

 

HR 9. Aan- en aftreden Landelijk Bestuur 

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Wijzigen van artikel 

Artikel 5.2 

Te schrappen tekst: 
Artikel 5.2, lid 3 en lid 6 
Te wijzigen tekst:  
Artikel 5.1 lid 1 en lid 2 

Voorgestelde tekst:  
 Artikel 5.2 Uitvoering van bevoegdheden 
Lid 1 Het presidium stelt de dagorde vast van het Congres.  
Lid 2 Onder meer ter uitoefening van de bevoegdheid genoemd in lid 1 heeft het 
presidium tevens de bevoegdheid: 
  a. voorstellen die niet aan de in dit reglement gestelde eisen voldoen, niet 
               toe te laten; 
  b. voorstellen van gelijke strekking samen te voegen tot één voorstel;  
  c. de formulering van voorstellen te verhelderen en redactionele 
aanpassingen te doen; 
  d. voorstellen te veranderen van soort; 
  e. een vervaldatum te geven aan voorstellen van tijdelijke aard;  
  f. de volgorde van stemming te bepalen; 
  g. ter uitvoering van haar taak, te communiceren met leden;  
  h. tot het coördineren van door het Congres benoemde functies en deze                      
               kandidaatstellingen te toetsen aan de criteria genoemd in artikel 6.2 van  
               dit reglement;  
  i. beschikbare spreektijd in te delen op het Congres. In het belang van een  
              goede beraadslaging kan deze toewijzing geschieden volgens andere 
              maatstaven dan van strikte evenredigheid;  
  j. niet-leden het woord te geven tijdens het Congres;  
  k. andere aan haar toegewezen taken zoals vastgelegd in dit reglement uit  
               te voeren.  

Toelichting: Artikel 5.2 is in de loop der tijd onoverzichtelijk geworden. Door dit 
artikel te herstructureren is het wat ons betreft een stuk overzichtelijker 
geworden.  

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Wijzigen bestaande tekst 

Artikel 7.2 lid 4 

Huidige tekst: 
Het moment van aan- en aftreden van leden van het landelijk bestuur is één 
maand na het Voorjaarscongres. 

Voorgestelde tekst: 
Het moment van aan- en aftreden van leden van het landelijk bestuur is op de 
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HR 10. Financieel adviescommissie 

eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het Voorjaarscongres 
wordt gehouden. 

Toelichting: De strekking van dit artikel komt niet overeen met hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. De afgelopen jaren trad het nieuwe landelijk bestuur 
telkens officieel aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
het Voorjaarscongres werd gehouden en niet pas één maand na het 
Voorjaarscongres. In de praktijk trad het nieuwe landelijk bestuur de afgelopen 
jaren altijd aan op 1 juli, maar omstandigheden als de uitbraak van het 
coronavirus kunnen ertoe leiden dat het nieuwe landelijk bestuur in een andere 
maand dan juli aantreedt. Vandaar dat is gekozen voor de wat algemenere  
formulering ‘op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het 
Voorjaarscongres wordt gehouden’ en niet voor 1 juli. Het presidium acht het 
wenselijk om de praktijk en de reglementen op elkaar aan te laten sluiten. 
Vandaar dat een wijziging van dit artikel noodzakelijk is. 

Indiener: JS Groningen, JS Rijnmond, JS Limburg en JS Den Haag-Leiden 

Toevoegen nieuw artikel 

Artikel 11.10 

Voorgestelde tekst:  
Artikel 11.10 Financieel adviescommissie  
Lid 1. De financieel adviescommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf 
leden. Leden van het landelijk bestuur, het presidium en de beroepscommissie 
mogen geen zitting nemen in de financieel adviescommissie.  
Lid 2. De financieel adviescommissie wordt ieder jaar op het Najaarscongres voor 
de duur van één jaar benoemd.  
Lid 3. De financieel adviescommissie heeft als taak het landelijk bestuur van 
advies te voorzien omtrent de begroting, de jaarrekening en het financieel beleid 
van de vereniging.  
Lid 4. Het landelijk bestuur dient bij niet in begrote bedragen vanaf € 500, - de 
financieel adviescommissie om advies te vragen. Van het advies kan enkel 
gemotiveerd afgeweken worden. Bij niet in begrote uitgaven vanaf € 1.000, - dient 
het landelijk bestuur toestemming te vragen aan de financieel adviescommissie.  
Lid 5. Bij uitgaven van boven de € 3.000,- die begroot zijn dient het landelijk 
bestuur de financieel adviescommissie te raadplegen. De financieel 
adviescommissie voorziet het landelijk bestuur vervolgens van een gemotiveerd 
advies.  
Lid 6. De financieel adviescommissie rapporteert tijdens ieder Congres 
voorafgaand aan de bestuursverantwoording over alle door haar relevant geachte 
financiële zaken. 

Toelichting:   
De Jonge Socialisten is een jongerenvereniging waar behoorlijk veel geld in 
omgaat. Niet alleen onze contributie, maar ook geld van de belastingbetaler. Het 
is dan ook niet meer dan logisch dat dit geld op een verantwoorde manier 
besteed wordt. Tijdens congressen stellen wij besturen aan en keuren wij 
begrotingen goed. Dit betekent echter niet dat wij als vereniging een bestuur 
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HR 11. Toegankelijkheid 1 

 

HR 12. Toegankelijkheid 2 

 

 

  

moeten ondersteunen bij de uitgaven die in grote lijnen worden goedgekeurd en 
uitgaven die gedaan moeten worden maar niet zijn begroot. Om deze reden 
zouden wij graag de financieel adviescommissie in het leven roepen. Om het 
bestuur bij grotere uitgaven te ondersteunen in afwegingen en keuzes die 
gemaakt moeten worden. 

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Toevoegen tekst 

Artikel 2.1 

Voorgestelde tekst: 
Lid 2 Het Congres, overige activiteiten georganiseerd door het landelijk bestuur 
en algemene ledenvergaderingen van afdelingen zijn (rolstoel)toegankelijk  indien 
de aard van de activiteit dit toelaat.  
Lid 3 Bij het Congres, overige activiteiten georganiseerd door het landelijk bestuur 
en algemene ledenvergaderingen van afdelingen kunnen op aanvraag een 
gebarentolk, begeleiding voor slechtzienden of andere aanpassingen geregeld 
worden. 
Lid 4 Het landelijk bestuur kiest uit haar midden een functionaris 
toegankelijkheid. Deze functionaris ziet toe op de toegankelijkheid van de 
vereniging en haar activiteiten en is het aanspreekpunt voor leden en afdelingen 
aangaande toegankelijkheid. De naam en contactgegevens van deze functionaris 
worden op de website gepubliceerd. 

Toelichting:  
De JS is een vereniging voor iedereen. Op dit moment zijn veel activiteiten in de 
praktijk echter nog niet toegankelijk genoeg. Het landelijk bestuur organiseert 
activiteiten en die moeten door elk lid bezocht kunnen worden. Dit artikel 
voorziet in die mogelijkheid.  

Indiener: Landelijk Bestuur en Presidium 

Toevoegen tekst 

Artikel 7.5 lid 2 

Voorgestelde tekst: 
d. een functionaris toegankelijkheid.  

Toelichting:  
Om vast te leggen dat het landelijk bestuur uit haar midden een functionaris 
toegankelijkheid moet aanwijzen, moet dit artikel worden toegevoegd aan ons 
huishoudelijk reglement. 
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HR 13. Redactionele wijzigingen 

Indiener: Presidium 

Wijzigen bestaande tekst 

 Artikel 2.3, derde lid: 'Bij acties kan het landelijk bestuur korting geven' 
wordt veranderd in 'Door middel van acties kan het landelijk bestuur 
korting geven op de contributie'.  

 Artikel 2.4, eerste lid: 'Huishoudelijk Regelement' wordt veranderd in 
'huishoudelijk reglement'.  

 Artikel 2.4, derde lid: 'In het geval grove overtredingen met verregaande 
consequenties adviseren de vertrouwenspersonen het Landelijk Bestuur 
over de te nemen stappen' wordt veranderd in 'In het geval van grove 
overtredingen met verregaande consequenties adviseren de 
vertrouwenspersonen het landelijk bestuur over de te nemen stappen'.   

 Artikel 3.1, derde lid: 'amenderen' wordt veranderd in 'kunnen 
amenderen'.  

 Artikel 3.2: 'Die is tevens de Eerste Congreskrant' wordt veranderd in 'Die 
dient tevens als Eerste Congreskrant'.   

 Artikel 3.3, eerste lid: 'Congres,' wordt veranderd in 'Congres'.   
 Artikel 3.4, vierde lid: 'Een amendement is ontoelaatbaar, indien het een 

strekking heeft, tegengesteld aan die van het voorstel,' wordt veranderd in 
'Een amendement is ontoelaatbaar indien deze een strekking heeft 
tegengesteld aan die van het voorstel'.   

 Artikel 3.4, vijfde lid: 'de kosten 'wordt veranderd in 'kosten'.   
 Artikel 3.4, achtste lid: 'congres' wordt veranderd in 'Congres'.  
 Artikel 3.4, negende lid: 'congres' wordt veranderd in 'Congres'.   
 Artikel 3.5, achtste lid: 'er voor 'wordt veranderd in 'ervoor'.   
 Artikel 3.5, negende lid onder a: 'daarover' wordt veranderd in 'over deze 

voorstellen'.  
 Artikel 3.5, negende lid onder b: 'derde congreskrant' wordt veranderd in 

'Derde Congreskrant'.  
 Artikel 3.7, tweede lid: 'bepaald' wordt veranderd in 'vastgesteld'.   
 Artikel 3.7, vierde lid: 'Het Presidium beoordeelt de actualiteit' wordt 

veranderd in 'Het presidium beoordeelt de actualiteit van deze 
beslispunten'.  

 Artikel 4.1, derde lid: 'een afdeling en een onderafdeling' wordt veranderd 
in 'afdelingen en onderafdelingen'.  

 Artikel 4.2, vierde lid: 'Indien het voorstel inhoudt het kiezen uit meerdere 
opties, en er bij de eerste stemming op geen van de opties meer dan de 
helft van de stemmen is uitgebracht' wordt veranderd in 'Indien een 
voorstel het kiezen uit meerdere opties inhoudt en bij de eerste stemming 
op geen van de opties meer dan de helft van de stemmen is uitgeb racht'.  

 Artikel 4.2, vierde lid: 'Zo nodig wordt een tussenstemming gehouden 
indien op twee mogelijke besluiten evenveel stemmen zijn uitgebracht' 
wordt veranderd in 'Indien op twee mogelijke opties evenveel stemmen 
zijn uitgebracht, dan wordt een tussenstemming gehouden'.  

 Artikel 4.2, vijfde lid: 'Bij stemming over voorstellen van orde en zaken,' 
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wordt veranderd in 'Bij stemming over voorstellen van orde en zaken'.   
 Artikel 4.2, vijfde lid: 'wordt gezien als het meest verstrekkend' wordt 

veranderd in 'als het meest verstrekkend wordt gezien'.   
 Artikel 4.5, eerste lid: 'Blanco stemt men' wordt veranderd in 

'Stemgerechtigde leden kunnen blanco stemmen door'.   
 Artikel 4.5, derde lid: 'kandidaten' wordt veranderd in 'namen van 

kandidaten'.  
 Artikel 4.7: 'Indien er voor een functie slechts één kandidaat is gesteld' 

wordt veranderd in 'Indien voor een functie slechts één lid zich kandidaat 
heeft gesteld'.  

 Artikel 4.7: 'Iedere stemgerechtigde kruist aan: voor, tegen of blanco op 
het stembiljet' wordt veranderd in 'Ieder stemgerechtigd lid kruist op het 
stembiljet aan: voor, tegen of blanco'.   

 Artikel 4.8, eerste lid: 'dan stemt men door de naam van een kandidaat aan 
te kruisen, of blanco' wordt veranderd in 'dan kunnen stemgerechtigde 
leden de naam van een kandidaat aankruisen of blanco stemmen'.  

 Artikel 4.8, tweede lid: 'verkiezing' wordt veranderd in 'een verkiezing'.   
 Artikel 4.8, derde lid: 'verkiezing' wordt veranderd in 'een verkiezing'.   
 Artikel 4.8, derde lid: 'tweede' wordt veranderd in 'twee'.   
 Artikel 4.9: '4:7' wordt veranderd in '4.7'.   
 Artikel 4.9: '4:8' wordt veranderd in '4.8'.   
 Artikel 4.9: '3:2' wordt veranderd in '3.2'.   
 Artikel 4.10: 'dan stemt men door de namen van ten hoogste zoveel 

kandidaten aan te kruisen als er vacatures zijn, of b lanco' wordt veranderd 
in 'dan kunnen stemgerechtigde leden de namen van ten hoogste zoveel 
kandidaten als er vacatures zijn aankruisen of blanco stemmen'.   

 Artikel 4.11, tweede lid: 'Congres,' wordt veranderd in 'Congres'.   
 Artikel 4.11, tweede lid: 'stemgerechtigden' wordt veranderd in 

'stemgerechtigde leden'.  
 Artikel 4.16, vijfde lid: '4:8' wordt veranderd in '4.8'.   
 Artikel 4.16, vijfde lid: '4:9' wordt veranderd in '4.9'.   
 Artikel 4.16, zevende lid: 'Bij een tussentijdse verkiezing via een digitale 

ledenstemming wordt de vacature zes weken voor sluiting van de stemming 
bekendgemaakt, elk lid kan zich kandideren voor één functie tot en met 
twee weken voor sluiting van de stemming, de stemperiode is zeven dagen' 
wordt veranderd in 'Bij een tussentijdse verkiezing via een digitale 
ledenstemming wordt de vacature zes weken voor sluiting van de stemming 
bekendgemaakt. Elk lid kan zich kandideren voor één functie tot en met 
twee weken voor sluiting van de stemming. De stemperiode is zeven 
dagen'.  

 Artikel 5.1, eerste lid: 'congres' wordt tweemaal veranderd in 'Congres'.   
 Artikel 5.2, eerste lid, onder g: '.' wordt veranderd in ';'.   
 Artikel 5.2, zevende lid: 'Presidium' wordt veranderd in 'presidium'.   
 Artikel 6.2, vijfde lid: ‘Presidium’ wordt veranderd in ‘presidium’.  
 Artikel 6.3: ‘Functies waarin men wordt benoemd door het Congres’ wordt 

veranderd in ‘Door het Congres benoemde functies’.   
 Artikel 6.4: ‘het Huishoudelijk Reglement’ wordt veranderd in ‘dit 
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reglement’.  
 Artikel 6.5: ‘Niet voorgedragen’ wordt veranderd in ‘niet-voorgedragen’.  
 Artikel 7.2, eerste lid: ‘de leden’ wordt veranderd in ‘de leden, afdelingen 

en het landelijk bestuur’.  
 Artikel 7.3, tweede lid: ‘7:1’ wordt veranderd in ‘7.1’.   
 Artikel 7.5, zesde lid: ‘Leden’ wordt veranderd in ‘leden’ .  
 Artikel 7.5, zesde lid: ‘suggesties,’ wordt veranderd in ‘suggesties’.   
 Artikel 7.5, zesde lid: ‘Presidium’ wordt veranderd in ‘presidium’.   
 Artikel 7.6, eerste lid: ‘vertrouwenspersoon, dit zullen twee mannen en 

twee vrouwen zijn’ wordt veranderd in ‘vertrouwenspersoon’.  
 Artikel 7.6, tweede lid: het woord ‘er’ wordt geschrapt.   
 Artikel 7.6, tweede lid: ‘dan benoemen de organisatoren’ wordt veranderd 

in ‘dan benoemt het landelijk bestuur’.   
 Artikel 8.1, tweede lid: ‘kan elk’ wordt veranderd in ‘dan kan elk van de 

organen’.  
 Artikel 8.2, eerste lid: ‘De beroepscommissie beslist over een beroepschrift 

binnen drie weken’ wordt veranderd in ‘De beroepscommissie beslist 
binnen drie weken over een beroepschrift’.   

 Artikel 8.2, tweede lid: het woord ‘men’ wordt  geschrapt.  
 Artikel 8.4, eerste lid: ‘De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor 

een termijn van twee jaar worden gekozen door het Congres, op 
voordracht’ wordt veranderd in ‘De beroepscommissie bestaat uit leden die 
op voordracht voor een termijn van twee jaar worden gekozen door het 
Congres’.  

 Artikel 9.1, tweede lid: ‘goed,’ wordt veranderd in ‘goed’.   
 Artikel 9.1, tweede lid: ‘regelement daar aan’ wordt veranderd in 

‘reglement daaraan’.  
 Artikel 9.1, derde lid: ‘worden,’ wordt veranderd in ‘worden’.  
 Artikel 9.1, vierde lid: ‘andere afdeling’ wordt veranderd in ‘andere 

afdeling.’  
 Artikel 9.2, eerste lid: ‘gemeentes’ wordt veranderd in ‘gemeenten’.   
 Artikel 9.2, derde lid: ‘Leden zijn lid van de afdeling in welk gebied ze 

wonen’ wordt veranderd  in ‘Leden zijn lid van de afdeling waar de 
gemeente waarin ze wonen onderdeel van uitmaakt’.   

 Artikel 9.3, derde lid: ‘worden gekozen door de ALV uit de leden van de 
afdeling’ wordt veranderd in ‘worden door de ALV uit de leden van de 
afdeling gekozen’.  

 Artikel 9.3, vierde lid: ‘bijeen, dit’ wordt veranderd in ‘bijeen. Dit’.   
 Artikel 9.3, vijfde lid: ‘bestuur, is’ wordt veranderd in ‘bestuur is’.   
 Artikel 9.3, vijfde lid: ‘op een termijn’ wordt veranderd in ‘binnen een 

termijn’.  
 Artikel 9.3, zesde lid: ‘Indien het afdelingsbestuur geen gehoor geeft aan 

het verzoek binnen twee weken, kan het landelijk bestuur de ALV 
organiseren’ wordt veranderd in ‘Indien het afdelingsbestuur binnen twee 
weken geen gehoor geeft aan het verzoek mag het landelijk bestuur de ALV 
organiseren’.  

 Artikel 9.3, zevende lid: ‘Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn,’ 
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wordt veranderd in ‘Alle niet-geschorste leden van de afdeling’.   
 Artikel 9.3, achtste lid: het woord ‘er’ wordt geschrapt.   
 Artikel 9.4, eerste lid: ‘Het landelijk bestuur kan besluiten tot een fusie van 

één of meerdere afdelingen met instemming van de betrokken besturen, 
indien’ wordt veranderd in ‘Het landelijk bestuur kan met instemming van 
de betrokken besturen besluiten tot een fusie van één of meerde 
afdelingen indien’.  

 Artikel 9.4, eerste lid: ‘Als het voornemen tot fuseren bekend wordt 
gemaakt hebben leden van de betreffende afdelingen het recht om 
bezwaar te maken tegen de fusie bij de beroepscommissie tot vier weken 
na de publieke aankondiging’ wordt veranderd in ‘Als het voornemen tot 
fuseren bekend wordt gemaakt hebben leden van de betreffende 
afdelingen tot vier weken na de publieke aankondiging het recht om bij de 
beroepscommissie bezwaar te maken tegen de fusie’.   

 Artikel 9.4, tweede lid: ‘Het  landelijk bestuur kan een afdeling opheffen 
met voorafgaande instemming van het Congres’ wordt veranderd in ‘Het 
landelijk bestuur kan met voorafgaande instemming van het Congres een 
afdeling opheffen’.  

 Artikel 9.4, tweede lid: ‘ALV’ wordt veranderd in ‘algemene 
ledenvergadering (ALV)’.  

 Artikel 9.5, tweede lid: ‘JS binnen de lokale of regionale PvdA versterkt..’ 
wordt veranderd in ‘vereniging binnen de PvdA op lokaal of regionaal 
niveau versterkt’.  

 Artikel 9.5, tweede lid: ‘Goedkeuring tot de oprichting  van een 
onderafdeling wordt verleend door het afdelingsbestuur in samenspraak 
met het landelijk bestuur’ wordt veranderd in ‘Goedkeuring voor oprichting 
van een onderafdeling wordt door het afdelingsbestuur in 
overeenstemming met het landelijk bestuur ver leend’.  

 Artikel 9.5, vierde lid: ‘door middel van landelijke subsidie..’ wordt 
veranderd in ‘door middel van landelijk subsidie.’.   

 Artikel 9.5, zesde lid: ‘gezamenlijk’ wordt veranderd in ‘in samenspraak’.   
 Artikel 9.6, derde lid: ‘mogen worden gebruikt’  wordt veranderd in 

‘gebruikt mogen worden’.  
 Artikel 9.6, vierde lid: ‘uitspreken voor kandidaten voor landelijke functies 

op persoonlijke titel’ wordt veranderd in ‘op persoonlijke titel uitspreken 
voor kandidaten voor landelijke functies’.   

 Artikel 10.1: ‘Werkgroepen zijn autonoom, binnen de grenzen van de 
statuten, reglement, het beginselmanifest en politiek programma’ wordt 
veranderd in ‘Werkgroepen zijn binnen de grenzen van de statuten, dit 
reglement, het beginselmanifest en congresuitspraken’ autonoom.  

 Artikel 10.2, derde lid: ‘Het landelijk bestuur kan werkgroepen 
samenvoegen. Het landelijk bestuur kan opheffing van de werkgroep 
wegens te weinig leden constateren’ wordt veranderd in ‘Het landelijk 
bestuur kan werkgroepen samenvoegen en werkgroepen opheffen wegens 
te weinig leden’.  

 Artikel 10.3: ‘thema,’ wordt veranderd in ‘thema’.   
 Artikel 10.6: ‘werkgroepen, deze’ wordt veranderd in ‘werkgroepen. Deze’.   
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 Artikel 11.1, derde lid: ‘De penningmeester besluit over declaraties, een lid 
kan bezwaar indienen bij het landelijk bestuur en tegen afwijzing daarvan 
in beroep gaan bij de beroepscommissie’ wordt veranderd in ‘De 
penningmeester besluit over declaraties. Bij afwijzing van een declaratie 
kan een lid bezwaar aantekenen bij het landelijk bestuur. Ind ien een lid 
geen gehoor vindt bij het landelijk bestuur kan deze tegen afwijzing van 
een declaratie in beroep gaan bij de beroepscommissie’.   

 Artikel 11.2, tweede lid: ‘Reiskosten worden vergoed op basis van tweede 
klas openbaar vervoer, ten hoogste de daadwerkelijk gemaakte kosten, 
alleen binnenlandse reizen, boetes worden niet vergoed’ wordt veranderd 
in ‘Binnenlandse reiskosten met het openbaar vervoer worden vergoed op 
basis van tweedeklastarieven. Boetes worden niet vergoed’.   

 Artikel 11.2, derde lid: ‘het lid’ wordt veranderd in ‘één of meerdere 
landelijk bestuursleden’.  

 Artikel 11.3, eerste lid onder b: ‘minder’ wordt veranderd in ‘bij een 
termijn van minder’.  

 Artikel 11.3, tweede lid: ‘afmelding,’ wordt veranderd in ‘afmelding’.   
 Artikel 11.3, derde lid: ‘De penningmeester kan afwijken van dit artikel in 

voordeel van het lid’ wordt veranderd in ‘De penningmeester kan in 
voordeel van het lid afwijken van dit artikel’.   

 Artikel 11.3, vierde lid: ‘Leden die via de JS naar het buitenland gaan met 
een vliegtuig zijn verplicht om de gecreëerde CO2-uitstoot te compenseren, 
de kosten hiervoor worden meegenomen in de eigen bijdrage’ wordt 
veranderd in ‘Leden die via de JS met het vliegtuig naar het buitenland 
gaan, zijn verplicht om de gecreëerde CO2-uitstoot te compenseren. De 
kosten hiervoor worden meegenomen in de eigen bijdrage’.   

 Artikel 11.4, eerste lid: ‘Om een activiteit of project te organiseren kan 
subsidie worden aangevraagd bij het landelijk bestuur door: werkgroepen, 
afdelingen, leden’ wordt veranderd in ‘Om een activiteit of project te 
kunnen financieren kan door werkgroepen, afdelingen en leden subsidie 
worden aangevraagd bij het landelijk bestuur’.   

 Artikel 11.4, vierde lid: ‘Het landelijk bestuur kan afwijken van dit artikel 
ten gunste van de aanvrager’ wordt veranderd in ‘Het landelijk bestuur kan 
in het voordeel van de aanvrager afwijken van dit artikel’.   

 Artikel 11.5, tweede lid: ‘bestuur’ wordt veranderd in ‘landelijk bestuur’.   
 Artikel 11.5, vierde lid: ‘de aanvragers zijn gehoord en één week 

gelegenheid hebben gehad voor verbetering van de aanvraag’ wordt 
veranderd in ‘de aanvrager is gehoord en één week de gelegenheid heeft 
gehad om de aanvraag te verbeteren’.   

 Artikel 11.6, eerste lid: ‘Dit gebeurt pas nadat de aanvrager is gehoord en 
één week gelegenheid heeft gehad voor verbetering en wordt gemotiveerd’ 
wordt veranderd in ‘Dit gebeurt pas nadat de aanvrager is gehoord, de 
aanvrager de gelegenheid heeft gehad om de aanvraag te verbeteren en 
het lager uitgevallen bedrag wordt gemotiveerd’ .  

 Artikel 11.7, tweede lid: ‘uitbetaald,’ wordt veranderd in ‘uitbetaald’.   
 Artikel 11.7, tweede lid: ‘ALV’ wordt veranderd in ‘algemene 

ledenvergadering (ALV)’.  
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 Artikel 11.7, tweede lid: ‘voorgaande’ wordt veranderd in ‘voorafgaande’.   
 Artikel 11.7, derde lid: ‘De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn 

ontvangen: de begroting en de jaarrekening’ wordt veranderd in ‘De 
afdracht wordt pas uitbetaald als het landelijk bestuur de begroting en de 
jaarrekening van een afdeling heeft ontvangen’.   

 Artikel 11.8, eerste lid: ‘presentje’ wordt veranderd in ‘cadeau’.   
 Artikel 11.8, tweede lid: ‘Presidiumleden’ wordt veranderd in 

‘presidiumleden’.  
 Artikel 11.9, eerste lid: ‘lasten’ wordt veranderd in ‘lasten,’.   
 Artikel 12.2 onder c: ‘bestuur’ wordt veranderd in  ‘het landelijk bestuur’.  
 Artikel 12.2 onder d: ‘discussieplatform voor de lezers’ wordt veranderd in 

‘het zijn van een discussieplatform voor haar lezers’.   
 Artikel 12.3, eerste lid: ‘De redactie bestaat uit: een gekozen 

hoofdredacteur (door congres) en redacteuren’ wordt veranderd in ‘De 
redactie bestaat uit een door het Congres gekozen hoofdredacteur en 
redacteuren’.  

 Artikel 12.3, tweede lid: ‘congres’ wordt veranderd in ‘Congres’.   
 Artikel 12.3, derde lid: ‘hoofdredacteur’ wordt veranderd in 

‘hoofdredacteur LAVA’.  
 Artikel 12.4, eerste lid: ‘volgens doelstelling’ wordt veranderd in ‘aan de 

hand van de doelstellingen van het blad’.   
 Artikel 12.4, derde lid: ‘hoofdredacteur’ wordt veranderd in 

‘hoofdredacteur LAVA’.  
 Artikel 12.4, vierde lid: ‘hoofdredacteur’ wordt veranderd in 

‘hoofdredacteur LAVA’.  
 Artikel 12.4, vierde lid: ‘De hoofdredacteur legt zo nodig (als het Congres 

erom vraagt) verantwoording af aan het Congres’ wordt veranderd in ‘De 
hoofdredacteur LAVA legt verantwoording over het gevoerde be leid af als 
het Congres hierom vraagt’.  

 Artikel 12.5, eerste lid: ‘blad’ wordt veranderd in ‘ledenblad’.   
 Artikel 12.5, vijfde lid: ‘landelijk bestuur’ wordt veranderd in ‘landelijk 

bestuur in het ledenblad’. 
 Artikel 13.2, derde lid: 'Presidium' wordt veranderd in 'presidium'. 

 

Toelichting: Deze redactionele wijzigingen dienen ertoe de leesbaarheid en de 
taalkundige juistheid van het huishoudelijk reglement te bevorderen. Zij bevatten 
geen inhoudelijke wijzigingen. 
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Beslispunten 
 

B 1. Besteding geld motie-Jetten 2020 

Indiener: Landelijk Bestuur 

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

- De in de Tweede Kamer aangenomen motie-Jetten aan politieke partijen en 

hun neveninstellingen meer geld heeft toegekend;  

- De verdeling van dit geld via de moederpartijen loopt; 

- Over de hoeveelheid van dit geld ten tijde van de behandeling van de 

begroting voor 2020 nog veel onduidelijkheid was;  

- Wij hierdoor €50.000,- meer aan inkomsten binnenkrijgen dan op de 

begroting opgenomen; 

- De eerder toegezegde extra donateursactie, die diende ter compensatie 

van de gemiste donateursactie van 2018, geen doorgang vindt, waardoor 

we waarschijnlijk ongeveer €8.000,- euro tekort komen op onze huidige 

begroting. 

Overwegende dat:  
- €50.000,- op de begroting van de Jonge Socialisten een aanzienlijk bedrag 

is; 

- September van het betreffende boekjaar een erg laat moment is om een 

nieuwe begroting te behandelen; 

- We naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 grote 

bezuinigingen hebben moeten doorvoeren en er daardoor flink bezuinigd 

werd op onze kerntaken; 

- Het van groot belang is dat dit geld besteed wordt aan onze kerntaken,  

- Er toen ook bezuinigd is op de bestuursvergoedingen van het landelijk 

bestuur. 

- Er van landelijk bestuursleden dertig uur beschikbaarheid in de week wordt 

verwacht, maar dit ook regelmatig hoger uitvalt;  

- Deze beschikbaarheid en inzet met een hogere bestuursvergoeding ook 

logischerwijs makkelijker van landelijk bestuursleden kan worden 

verwacht. 

- Bij de bezuinigingen de portefeuille internationaal zwaar getroffen is.  

Besluitende dat: 
- We voornemens zijn dat het geld wat we hebben gekregen uit de motie -

Jetten als volgt te besteden: 

o €8.000,- aan het compenseren voor de gemiste donateursactie;  

o €3.000,- aan de niet in de vorige begroting opgenomen verhoging 

van de afdelingsafdracht, 

o €7.500,- aan het verhogen van de bestuursvergoedingen van het 
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landelijk bestuur naar 800,-per maand per landelijk bestuurslid, 

indien beslispunt 2 aangenomen wordt door het Congres; 

o €10.000,- aan het verhogen van de post internationaal, zodat de 

eigen bijdrages voor de nog gepland staande grote reis omlaag 

kunnen 

o €15.500,- aan het verhogen van de post Ledenwerving en promotie, 

waardoor er extra budget is om te investeren in professioneel online 

promotiemateriaal en verdere uitbouw van onze Uitgewoond-

campagne, met bijvoorbeeld een abri campagne en verdere online 

activiteiten, 

o €2.000,- aan de ledenweekenden, omdat deze al vrij krap in hun 

budget zaten en er door corona extra kosten gemaakt moeten 

worden om ze doorgang te laten vinden. 

o €4.000,- aan het congres, omdat congressen altijd al vrij krap in de 

begroting zaten en er nu door corona extra kosten gemaakt moeten 

worden om het congres doorgang te laten vinden. Denk hierbij 

onder andere aan een grotere zaal, techniek voor de livestream en 

extra kosten voor de lunch. 

Toelichting: 

Eind 2019 heeft Rob Jetten van D66 een motie ingediend om meer geld te geven 
aan politieke organisaties. Hierna heeft het ministerie nog een tijd nodig gehad 
om een verdeelsleutel op te stellen aan de hand waarvan het geld over de 
organisaties, zoals jongerenorganisaties, wetenschappelijke bureaus en 
internationale organisaties, verdeeld zou worden. Uiteindelijk is besloten dat dit 
geld in eerste instantie naar de moederpartijen zou gaan, die zelf een verdeling 
mochten maken van het geld. Na een onderhandelingstraject van twee maanden 
is uiteindelijk overeengekomen dat de JS van dit geld 50.000 euro zou krijgen voor 
2020.  

De 12.000 euro voor het compenseren van de donateursactie zijn opgenomen, 
omdat er dit jaar 12000 euro aan inkomsten is misgelopen doordat we één 
donateursactie minder hebben gekregen dan oorspronkelijk gepland.  

Een van de belangrijkste kerntaken van de JS is het op de kaart zetten van onze 
idealen en teweegbrengen van maatschappelijke verandering. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat daar een groot deel van de Jettengelden aan besteed zou 
worden. Om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen onze 
onderwerpen, zoals de problemen op de woningmarkt, hoog op de publieke 
agenda te zetten is juist nu het moment om hierin te investeren. Om zoveel 
mogelijk verschillende mensen te bereiken en bekendheid te creëren voor onze 
campagne is het belangrijk om in te zetten op veel verschillende campagne 
methoden. Daarbovenop draagt de aanwezigheid in de publieke ruimte bij aan de 
legitimiteit die mensen aan onze campagne toekennen. Door ook groter in te 
zetten op ledenwerving investeren we in de toekomst van de Jonge Socialisten. 
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B 2. Verhoging bestuursvergoeding 
 

Indiener: Landelijk Bestuur 

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

- De in de Tweede Kamer aangenomen motie-Jetten aan politieke partijen en 

hun neveninstellingen meer geld heeft toegekend;  

- Over de hoeveelheid van dit geld ten tijde van de behandeling van de 

begroting voor 2020 nog veel onduidelijkheid was; 

- Wij hierdoor €50.000,- meer aan inkomsten binnenkrijgen dan op de 

begroting opgenomen. 

- We naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 grote 

bezuinigingen hebben moeten doorvoeren en er daardoor flink bezuinigd 

werd op onze kerntaken 

- Er toen ook bezuinigd is op de bestuursvergoedingen van het landelijk 

bestuur. 

Overwegende dat: 
- Er van landelijk bestuursleden dertig uur beschikbaarheid in de week wordt 

verwacht, maar dit regelmatig hoger uitvalt;  

- Deze beschikbaarheid en inzet met een hogere bestuursvergoeding ook 

logischerwijs makkelijker van landelijk bestuursleden kan worden 

verwacht. 

- Het op dit moment voor veel JS-leden financieel niet mogelijk is om een 

bestuursfunctie uit te oefenen. 

- Bestuurservaring voor veel mensen veel toegevoegde waarde 

- Door de komst van deze gelden het financieel haalbaar is de 

bestuursvergoeding te verhogen.  

Besluitende dat: 
- €7.500,- van de Jetten-gelden wordt besteed aan het verhogen van de 

bestuursvergoedingen van het landelijk bestuur naar 800,- per maand per 
landelijk bestuurslid.  

Toelichting: 
Op dit moment is de bestuursvergoeding voor landelijk bestuursleden, minus de 
voorzitter, 400 euro per maand. Dit is niet genoeg om van rond te komen zonder 
bij te lenen via DUO, bij hun ouders te blijven/gaan wonen of gebruik te maken 
van spaargeld. Aangezien het landelijk bestuurswerk dertig uur in de week is en 
dit in de praktijk regelmatig hoger uitvalt, is dit een probleem.  
Als vereniging staan we voor gelijke kansen in de maatschappij. Door de hoogte 

We maken op dit moment een enorme ledengroei door, door juist nu op een 
moment dat we als politieke jongerenorganisatie weer beter in de markt liggen 
nog verder in te zetten op ledenwerving versterken we dit proces en profiteren 
we maximaal van dit toegenomen potentieel.  
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van deze bestuursbeurzen is het alleen voor veel leden niet, of slechts onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk om het landelijk bestuur in te gaan. Alleen 
wanneer zij blijven studeren en gebruik maken van hun studielening, als ze bij hun 
ouders blijven wonen of gebruik maken van hun spaargeld, is het voor hen 
mogelijk om een bestuursfunctie uit te oefenen. 
  
Dit is noch goed voor mogelijke bestuursleden, noch voor de vereniging. 
Uiteindelijk is het ook in het belang van de vereniging dat zo veel mogelij k leden 
zich kunnen kandideren, dat mensen de mogelijkheid hebben voor een tweede 
jaar te gaan en dat bestuursleden zich tijdens hun bestuursjaar ook vol op de 
vereniging kunnen richten, wat de kwaliteit van bestuur alleen maar ten goede 
komt. Daarnaast biedt een bestuursjaar voor veel mensen een kans om nieuwe 
ervaring op te doen en kan het ook op de arbeidsmarkt mensen extra kansen 
bieden. Door de bestuursbeurzen naar €800,- per maand te verhogen, bieden we 
wel iedereen de kans om bestuurservaring op te doen en zich vol op de vereniging 
te focussen. 
  
Zoals bij de functieprofielen van dit jaar al vermeld stond, staat tegenover deze 
verhoging wel dat er een hogere inzet en flexibiliteit van bestuursleden mag 
worden verwacht. 
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Resoluties 
 

R 1. Alternatieve studiefinanciering 
 

Indiener:  Werkgroep onderwijs 

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

- Op het najaarscongres van 2019 is besloten dat de JS tegen het huidige 

leenstelsel is; 

- De werkgroep onderwijs is opgedragen om een alternatief systeem te 

bedenken voor de studiefinanciering; 

- Er drie voor iedereen toegankelijke sessies ‘Leenstelselpraat’ zijn 

georganiseerd om input te verzamelen voor dit systeem; 

- Er een enquête is gehouden over de invulling van een nieuw 

studiefinancieringsstelsel met 68 deelnemers;  

- De gemiddelde studieschuld volgens het CPB tussen de 28 (ex-vwo) en 

24 (ex-havo) duizend euro ligt; 

- Sinds de invoering van het leenstelsel de doorstroming van mbo naar 

hbo met 10% is afgenomen (bron LSVb); 

- Studenten minder vaak vrijwilligerswerk, een bestuursjaar of andere 

extracurriculaire activiteiten ondernemen; 

- Mensen met veel (meer dan 3000 uur in totaal) vrijwillige 

extracurriculaire activiteiten 52% vaker worden benaderd voor een 

baan; 

- Uitwonend studeren per maand exclusief collegegeld (de JS is reeds voor 

het afschaffen van het collegegeld voor de eerste tien jaar, zie resolutie 

1 “Onderwijs” van najaarscongres 2015) 1044 euro kost in 2020 (bron: 

Nibud); 

- Studenten bijna altijd in aanmerking komen voor zorgtoeslag van 104 

euro in 2020; 

- €1044 - €104 = €940; 

- Thuiswonend studeren per maand naar schatting 466 euro (min 181 euro 

boodschappen en 417 euro huur volgens Nibud, plus 132 euro kostgeld 

volgens de WUR) minder kost dan uitwonend,  

- €940 - €466 = €474; 

- De kosten voor uitwonend en thuiswonend studeren dus verschillen;  

- 42% van studenten geen financiële bijdrage krijgen van hun ouders 

(bron: LSVb); 

- De groep studenten van wie de ouders gezamenlijk tussen de 49.000 en 

69.000 euro verdienen ontvangen per jaar ruim 700 tot 1.200 euro 
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minder aan ouderbijdrage en aanvullende beurs dan hun medestudenten 

met minder draagkrachtige ouders (bron: ISO);  

- Studenten wiens ouders meer dan honderdduizend euro verdienen 

ontvangen jaarlijks ruim 1000 euro meer dan studenten met ouders uit 

de andere inkomensklassen (bron: ISO);  

- Voornamelijk de middenklasse wordt geraakt door het huidige stelsel;  

- 72% van studenten niet nominaal afstudeert (bron: LSVb);  

- Nederland volgens de vermogens-Gini het meest ongelijke land ter 

wereld is (bron: Credit Suisse); 

- De rijkste 1% van Nederland 32% van het totale private vermogen van 

Nederland bezit (bron: ESB, Volkskrant; 

- Uitwonende studenten momenteel zelf tussen de 88.452 (wo) en 63.508 

(hbo) euro betalen aan hun studie (bron: LSVb);  

- Thuiswonende studenten momenteel zelf tussen de 55.312 (wo) en 

39.713 (hbo) euro betalen aan hun studie (bron: LSVb);  

- De overheid op dit moment 7500 euro per student per jaar betaalt voor 

het onderwijs, dat is voor de gemiddelde studieduur 46.275 euro voor 

wo-studenten en 33.225 euro voor hbo-studenten (bron: LSVb); 

Overwegende dat: 
- Volgens de enquête van de werkgroep onderwijs 83,8% van de JS van 

oordeel is dat een studiebeurs voor een grote meerderheid van de 

studenten beschikbaar moet zijn; 

- Uit de ‘Leenstelselpraat’ sessies naar voren kwam dat een ouderbijdrage 

wel sociaal en wenselijk is, mits deze naar draagkracht is en wanneer 

deze verplicht is ook daadwerkelijk betaald wordt;  

- Volgens de enquête van de werkgroep onderwijs de JS verdeeld is over 

het vraagstuk of het aangaan van een studieschuld aanvaardbaar is;  

- Studeren volgens de enquête van de werkgroep onderwijs een 

investering in de maatschappij (93%) en in jezelf (71%) is;  

- Volgens de enquête van de werkgroep onderwijs het aflossen van een 

studieschuld naar draagkracht (91%) en met 0% rente (90%) alsnog 

wenselijk is; 

- Volgens de enquête van de werkgroep onderwijs opstromen 

gestimuleerd moet worden (76%); 

- Er uit de sessies van ‘Leenstelselpraat’ kwam dat er ruimte moet zijn 

voor extracurriculaire activiteiten zodat iedereen kans maakt op deze 

ervaringen en voordelen; 

- Volgens de enquête van de werkgroep onderwijs bedrijven financieel 

moeten bijdragen aan de hoogopgeleide bevolking (56% tegenover 27%);  
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Besluitende dat: 
- De JS een nieuw studiefinancieringsstelsel bepleit met de volgende 

uitgangspunten: 

- Uitwonende studenten worden voor 600 euro per maand 

tegemoetgekomen met een van de hoogte van het inkomen van 

de ouders afhankelijke beurs die de gehele middenklasse, ouders 

met minder dan honderdduizend euro verzamelinkomen, dekt (ca 

64% van het totale benodigde budget); 

- Thuiswonende studenten worden voor 300 euro per maand 

tegemoetgekomen met een inkomensafhankelijke beurs die de 

gehele middenklasse (ouders met minder dan honderdduizend 

euro verzamelinkomen) dekt (circa 64% van het totale door hen 

gemiddeld benodigde budget om rond te komen);  

- Studenten deze bedragen met een lening nog aan kunnen vullen 

tot de hoogte van het maandelijks leenbare bedrag onder het 

huidige leenstelsel exclusief het collegegeldkrediet.  

- De beurs loopt geleidelijk af vanaf een verzamelinkomen van de 

ouders van honderdduizend euro tot een verzamelinkomen van de 

ouders van 110.000 euro; 

- Deze bedragen worden jaarlijks naar inflatie gecorrigeerd;  

- Ouders wiens verzamelinkomen boven de grens van 

honderdduizend euro ligt worden verplicht om bij te dragen aan 

de financiering van de studie van hun kinderen;  

- De extra kosten worden voor de helft gedekt door extra belasting 

op grote bedrijven en de andere helft door extra belasting op 

hoge vermogens; 

- De rente op studieleningen 0% zal blijven, tot in elk geval een 

volgende stelselwijziging, 

- Studenten het recht op de studiebeurs gedurende een periode 

één jaar langer dan de nominale studieduur van de gevolgde 

studie behouden. Tijdens het hierop volgende jaar  ontvangen ze 

de helft van de beurs die ze anders zouden hebben ontvangen. 

Hierna hebben ze alleen nog, gedurende het restant van de tien 

collegegeldvrije jaren, de mogelijkheid tot een studielening met 

0% rente onder dezelfde voorwaarden als het huidige leenstelsel. 

- De periode van lenen wordt verlengd met de lengte van de 

nieuwe studie bij het opstromen van niveaus; 

- Het beleid om je studieschuld af te lossen uit het huidige 

leenstelsel blijft behouden. Hierbij heeft men na een aanloopfase 

van 2 jaar maximaal 35 jaar de tijd om de lening af te lossen, 

wordt bij de aflossing rekening gehouden met de draagkracht van 
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het individu en heeft men 60 aflosvrije maanden. 

- Het eerdere besluit over het JS-standpunt over collegegeld van 

het najaarscongres van 2015 van kracht blijft;  

- Dit nieuwe stelsel voor alle studenten moet gelden, niet alleen 

nieuwe studenten; 

- Er een compensatieregeling moet komen voor de studenten die 

hogere schulden hebben gemaakt door het afschaffen van de 

oude basisbeurs ter hoogte van de gemiddelde basisbeurs over 

hun studiejaren; 

- Het JS-standpunt over het studentenreisproduct niet wijzigt;  

- De JS actie gaat voeren en gaat lobbyen om dit stelsel in de 

praktijk te brengen; 

- De JS zich blijft inspannen voor de verdere verbetering van sociale 

voorzieningen voor studenten, zoals beter betaalbare 

huurwoningen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: Afgelopen congres heeft de werkgroep onderwijs de opdracht 
gekregen om een nieuw JS-standpunt te formuleren over studiefinanciering 
waar de JS achter kan staan. Om dit zo representatief mogelijk te laten zijn van 
de opvattingen binnen de JS, zijn daarvoor verschillende discussieavonden 
georganiseerd. Na drie discussiebijeenkomsten en een online enquête onder 
alle leden is deze resolutie hieruit voortgekomen. De uitgangspunten zullen we 
hier nog toelichten: 
 

- Uitwonende studenten worden voor 600 euro per maand 

tegemoetgekomen met een van de hoogte van het inkomen van 

de ouders afhankelijke beurs die de gehele middenklasse,  ouders 

met minder dan honderdduizend euro verzamelinkomen, dekt (ca 

64% van het totale benodigde budget); 

- Thuiswonende studenten worden voor 300 euro per maand 

tegemoetgekomen met een inkomensafhankelijke beurs die de 

gehele middenklasse (ouders met minder dan honderdduizend 

euro verzamelinkomen) dekt (circa 64% van het totale door hen 

gemiddeld benodigde budget om rond te komen);  

- De beurs loopt geleidelijk af vanaf een verzamelinkomen van de 

ouders van honderdduizend euro tot een verzamelinkomen van de 

ouders van 110.000 euro; 

 
Er is gekozen voor een beurs die minstens de helft van de kosten 
tegemoet komt. In veel gevallen kun je van zeven à acht honderd 
euro leven en uit de enquête kwam de wens naar voren dat 
studenten ook zelf moeten investeren in hun studie. In deze vorm 
worden de studiekosten inkomensafhankelijk tegemoetgekomen. 
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Volgens onderzoek van de LSVb hebben studenten met ouders in 
de inkomensgroep van 49 tot 69 duizend euro bruto jaarinkomen 
het minste te besteden vanwege de aanvullende beurs die bij een 
relatief laag inkomen ophoudt, voordat het punt bereikt is waar 
ouders dat kunnen dekken. Pas na een inkomen van meer dan 
honderdduizend euro gaat de ouderbijdrage significant omhoog 
en hebben studenten veel meer te besteden. Ook is de huidige 
aanvullende beurs laag, waardoor kinderen uit armere gezinnen 
alsnog veel moeten lenen om rond te komen. Dit willen wij met de 
verhoging rechttrekken.  

 
- Ouders wiens verzamelinkomen boven de grens van 

honderdduizend euro ligt worden verplicht om bij te dragen aan 

de financiering van de studie van hun kinderen;  

 
Er is gekozen voor een vorm van verplichte bijdrage om studenten 
niet de dupe te laten zijn van ouders die niet willen bijdragen. Dat 
iemand rijke ouders heeft, geeft iemand weliswaar veel 
voorrechten in de jeugd, maar dat betekent niet dat ze per se 
willen bijdragen in de studietijd. Volgens onderzoek van de LSVb 
gebeurt dat in 42% van de gevallen zelfs helemaal niet, niet eens 
een beetje. Daarom, en dat was ook de mening van de sessies 
leenstelselpraat, gaat de voorkeur van de werkgroep uit naar een 
verplichte bijdrage, naar draagkracht. Dit kan worden geregeld 
door een nieuwe wet. De uitvoering zou liggen bij de 
belastingdienst. 
 

- De extra kosten worden voor de helft gedekt door extra belasting 

op grote bedrijven en de andere helft door extra belasting op 

hoge vermogens; 

 
Dit plan kost extra geld, naar schatting zo’n 3 à 4 miljard (een 
toename van max 9% op de onderwijsbegroting). Op dit moment is 
er veel te halen bij Nederlands rijken, de rijkste 1% van Nederland 
bezit 32% van het private vermogen en de vermogens-Gini van 
Nederlands staat op 90,2%, de hoogste ter wereld. Nederland mag 
qua inkomens relatief egalitair zijn, maar qua vermogen is dat een 
ander verhaal. Ook bedrijven mogen bijdragen. Het Nederlands 
onderwijs heeft grote focus op een goede waardering van de 
exacte wetenschappen, en het Nederlands onderwijs (en dan bij 
uitstek het mbo en hbo) zijn heel erg arbeidsmarktgericht. Het is 
niet gek dat bedrijven een deel van deze investering in de 
maatschappij dragen. Zij profiteren enorm van onze goed 
opgeleide bevolking, daaraan bijdragen is een kwestie van 
wederkerigheid. 
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- De rente op studieleningen 0% zal blijven, tot in elk geval een 

volgende stelselwijziging, 

- Het beleid om je studieschuld af te lossen uit het huidige 

leenstelsel blijft behouden. Hierbij heeft men na een aanloopfase 

van 2 jaar maximaal 35 jaar de tijd om de lening af te lossen, 

wordt bij de aflossing rekening gehouden met de draagkracht van 

het individu en heeft men 60 aflosvrije maanden. 

 
Mohammed Mohandis zei in een van de sessies Leenstelselpraat 
dat hij trots was op een aantal zaken, zoals de versoepelde 
aflosregelingen. Dat zijn grote goeden, en zorgen ervoor dat men 
minder last heeft van een bestaande studieschuld. Laten we het 
goede vooral behouden. 
 

- Studenten het recht op de studiebeurs gedurende een periode 

één jaar langer dan de nominale studieduur van de gevolgde 

studie behouden. Tijdens het hierop volgende jaar ontvangen ze 

de helft van de beurs die ze anders zouden hebben ontvangen. 

Hierna hebben ze alleen nog, gedurende het restant van de tien 

collegegeldvrije jaren, de mogelijkheid tot een studielening met 

0% rente onder dezelfde voorwaarden als het huidige leenstelsel.  

 
Er moet ruimte zijn voor extracurriculaire activiteiten maar 
tegelijkertijd is eeuwig studeren niet meer reëel met de steeds 
maar toenemende hoeveelheid studenten. Er blijft ruimte voor en 
langstudeerders zullen hiermee alsnog beter af zijn, maar er wordt 
geen grote ruimte geschapen voor de extreme langstudeerders.  

 
- De periode van lenen wordt verlengd met de lengte van de 

nieuwe studie bij het opstromen van niveaus; 

 
Opstromen moet toegankelijk zijn, vinden JS’ers volgens de 
raadpleging overtuigend. 

 
Omdat dit stelsel beter is voor studenten en om nieuwe 
compensatiemaatregelen voor te zijn, pleit deze motie voor onmiddellijke 
invoering voor alle studenten.  
De compensatieregeling is meegenomen omdat dit de komende 
verkiezingscyclus vrijwel zeker een onderwerp van debat gaat worden nu bijna 
elke partij het leenstelsel wil aanpassen dan wel afschaffen. Op dit vraagstuk 
moet de JS een antwoord hebben. Het voorstel in het besluit is een s impele 
manier om daar invulling aan te geven en is goedkoper dan het voorgestelde 
stelsel met terugwerkende kracht in te vullen én eerlijker dan het 
kwijtschelden van studieschulden. 
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Naast het studiefinancieringsstelsel is het leven van de Nederlandse jon gere 
door meer beleid getekend. Het leenstelsel staat nog los van de stapeling van 
falend woningbeleid, falend arbeidsbeleid en falend nivelleringsbeleid. Daarom 
moet ons standpunt over studiefinanciering werken in de wereld die nu bestaat 
en niet slechts onze idealistische utopie met eerlijke spreiding van kennis, 
macht, vermogen en inkomen.  
Desalniettemin is het wel belangrijk om ons ook voor die onderwerpen in te 
zetten. Je lost niet alles op met betere studiefinanciering maar het helpt met 
het nodige fundament neerzetten. Daarom moet tijdens acties rondom 
studiefinanciering ook altijd het bredere plaatje in acht genomen worden.  
 
Bronnen: 
LSVb/FNV: Rapport Raadpleging en onderzoek NietMijnSchuld 
I&O Research: De ouderbijdrage voor studenten 
https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/ 
https://www.cpb.nl/publicatie/gemiddelde-aflossing-en-inkomenseffecten-
sociaal-leenstelsel 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/uw-studerende-zoon-of-dochter-blijft-
bij-u-wonen/  
https://esb.nu/cookiewall?target=%2F20059998 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/experts-selecte-groep-van-
rijkste-nederlanders-bezit-nog-meer-dan-gedacht~b93a05a0/ 
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-
us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/viii -
onderwijs-cultuur-en-wetenschap-rijksbegroting-2020 

  

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren/
https://www.cpb.nl/publicatie/gemiddelde-aflossing-en-inkomenseffecten-sociaal-leenstelsel
https://www.cpb.nl/publicatie/gemiddelde-aflossing-en-inkomenseffecten-sociaal-leenstelsel
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/uw-studerende-zoon-of-dochter-blijft-bij-u-wonen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/uw-studerende-zoon-of-dochter-blijft-bij-u-wonen/
https://esb.nu/cookiewall?target=%2F20059998
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/experts-selecte-groep-van-rijkste-nederlanders-bezit-nog-meer-dan-gedacht~b93a05a0/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/experts-selecte-groep-van-rijkste-nederlanders-bezit-nog-meer-dan-gedacht~b93a05a0/
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-databook-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/viii-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-rijksbegroting-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/viii-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-rijksbegroting-2020
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Begroting 2021 
 

  Begroting 2020 Begroting 2021 

Inkomsten     

Overheidssubsidie € 70.300,00 € 135.000,00 

   Bedrag (zetels) € 34.000,00 € 47.000,00 

   Bedrag (leden)  € 36.300,00 € 38.000,00 

   Subsidie motie-Jetten   € 50.000,00 

      

Donateursactie € 24.000,00 € 19.500,00 

Contributie € 18.500,00 € 15.000,00 

Deelnemersbijdrage € 18.500,00 € 9.500,00 

   Nationaal € 7.500,00 € 5.500,00 

   Internationaal € 11.000,00 € 4.000,00 

      

PvdA bijdrage     

   huisvesting     

   onkostenvergoeding     

      

Rentebaten     

      

Incidentele inkomsten € 2.000,00 € 3.000,00 

   projectsubsidie € 2.000,00 € 3.000,00 

      congressubsidie € 2.000,00 € 3.000,00 

      bijdrage campagne     

   fondsen     

   overige inkomsten     

      

Onttrekking aan reserves € 45.500,00 € 15.000,00 

   verkiezingsfonds   € 6.000,00 

   Continuïteitsreserve € 45.500,00 € 9.000,00 

Totaal inkomsten € 178.800,00 € 197.000,00 

      

Uitgaven    

Subsidiabele uitgaven     

Congres € 22.000,00 € 36.500,00 

   voorjaar € 12.000,00 € 13.500,00 

   najaar € 10.000,00 € 23.000,00 
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Verenigingsactiviteiten     

Nieuwe Ledenweekenden € 6.500,00 € 8.000,00 
Activiteiten diverse € 1.500,00 € 4.500,00 
   Politiek Café € 500,00 € 500,00 
   Feest      
   Anders € 1.000,00 € 4.000,00 
Opening en sluiting politiek seizoen     
      
Ledenwerving/promotie     
Permanente Campagne € 55.000,00 € 10.800,00 
Zomertour € 3.000,00 € 3.500,00 
Nieuwe Ledendagen € 900,00 € 1.200,00 

      
Afdelingen     
Afdracht € 6.000,00 € 8.000,00 
Projectsubsidie € 14.500,00 € 14.500,00 
      
Internationale betrekkingen     
YES € 5.000,00 € 8.500,00 
   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 € 4.500,00 € 1.000,00 

   Contributie € 1.000,00 € 1.000,00 
   Reiskosten     
   Zomerkamp € 3.500,00   
Internationaal € 5.000,00 € 7.000,00 
   Brusselstage     

   Andere reizen     
      
Verkiezingen   € 8.000,00 
      
Scholing € 2.500,00 € 3.000,00 
      
LAVA € 5.000,00 € 5.000,00 

Totaal Subsidiabele uitgaven € 131.400,00 € 119.500,00 

      
Organisatiekosten     
Bestuur € 29.200,00 € 59.200,00 
   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 € 46.200,00 
      
Presidium € 100,00 € 100,00 
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Beroepscommissie € 100,00 € 100,00 

      
Communicatie & website     
Website € 6.000,00 € 2.000,00 
   Onderhoud € 2.000,00 € 2.000,00 
   Investeringen € 4.000,00   
      
Donateursactie     
      
Kantoor & administratie € 3.000,00 € 5.100,00 
   Huisvesting     
   Medewerker     

      salarissen en sociale lasten     
      reis-en verblijfkosten     
      overige (o.a. scholing     
   Administratie € 3.000,00 € 5.100,00 
      Accountantskosten € 3.000,00 € 5.100,00 
      Ledenadministratie     
      Inningskosten     
Onvoorzien € 2.000,00 € 2.000,00 
Totaal Organisatiekosten € 40.400,00 € 68.500,00 

Totaal Uitgaven € 171.800,00 € 189.000,00 

      
Reserveringen     

Gemeenteraadsverkiezingen € 3.000,00 € 3.000,00 
Europese verkiezingen € 1.000,00 € 1.000,00 
Tweede Kamerverkiezingen € 2.000,00   
Provinciale Staten € 1.000,00 € 1.000,00 
Reservering voor nieuwe website   € 4.000,00 
Continuïteitsreserve     

Totaal Reserveringen € 7.000,00 € 9.000,00 

      

Totaal Uitgaven en Reserveringen € 178.800,00 € 197.000,00 
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Toelichting begroting 2021 
 

Inkomsten 

Overheidssubsidie 

De hoeveelheidoverheidssubsidie 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). Komend jaar 

zijn er Tweede Kamerverkiezingen, waardoor het zetelaantal van de PvdA 

waarschijnlijk wijzigt. Omdat in verkiezingsjaren de hoeveelheid subsidie voor de 

tweede helft van het jaar opnieuw wordt bepaald, is dit van invloed op de 

hoeveelheid subsidie die we komend jaar ontvangen. Op dit moment lijkt het 

realistisch dat de PvdA hierbij een zetelaantal van ongeveer vijftien zetels behaalt 

en er negentien zetels zullen worden ingenomen door partijen die geen 

jongerenorganisatie hebben. Op basis van deze veronderstellingen is het bedrag dat 

wij voor het zetelaantal van onze moederpartij ontvangen gebaseerd.  

Voor het bedrag dat we ontvangen op basis van ons ledenaantal gaan we uit van 

een lichte stijging. Op basis van de huidige groei van ons ledenaantal en de stijging 

van het subsidie dat we de afgelopen paar jaar hiervoor hebben ontvangen, lijkt dit 

een gegronde veronderstelling.  

Het tweede wat hier opvalt is de toevoeging van het kopje ‘subsidie motie -Jetten’. 

Zoals bij het vorige congres al besproken is, is er eind 2019 in de Tweede Kamer een 

motie aangenomen die pleitte voor de verhoging van de subsidies voor politieke 

partijen, wetenschappelijke bureaus, jongerenorganisaties en andere 

neveninstellingen van politieke partijen. Toentertijd was er nog de nodige 

onzekerheid over de hoogte van het bedrag dat we op basis hiervan zouden 

ontvangen.  

Sindsdien is door het ministerie van BZK bepaald dat dit geld in zijn geheel aan de 

moederpartijen wordt overgemaakt, die dit vervolgens over de verschillende 

organisaties moeten verdelen. Na een onderhandelingsproces is daar €50.000, - uit 

gekomen voor 2020, met de mogelijkheid dat dit bedrag in 2021 verder zal 

toenemen. Over de hoogte van het bedrag voor 2021 zullen alleen nog nieuwe 

onderhandelingen moeten worden gevoerd. Vanwege deze onzekerheid wordt voor 

deze begroting nog uitgegaan van het bedrag dat we voor 2020 toegezegd hebben 

gekregen. 

Internationaal 

In de begroting zijn enkele correcties te zien die de verschillende bedragen meer in 

lijn brengen met de uitkomsten van de afgelopen paar jaar. Bij de 

deelnemersbijdragen voor internationaal is een grotere verandering zichtbaar. 
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Doordat we meer geld te besteden hebben door de motie-Jetten, hebben we ervoor 

gekozen om te investeren in de toegankelijkheid van buitenlandse reizen. Na het 

verlies bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen is er besloten veel te bezuinigen op 

de portefeuille internationaal. Sindsdien dienen leden voor alle buitenlandse reizen 

zelf de kosten te dragen. Doordat deze vaak vrij hoog uitvallen, vormt dat voor veel 

leden een hoge drempel om deel te nemen aan internationale reizen. Omdat we alle 

leden de kans willen bieden om voor een redelijke prijs naar het buitenland te gaan, 

gebruiken we een deel van deze extra financiële middelen om weer terug te keren 

naar het oude beleid. Dit beleid hield in dat leden voor ten minste één reis per jaar 

een verminderde deelnemersbijdrage mogen betalen. Gebaseerd op de begrotingen 

van vóór de recente bezuinigingen is €4000,- voor de internationale 

deelnemersbijdragen een realistische inschatting. 

Congressen 

Door corona is ons Voorjaarscongres is uitgesteld naar september, waardoor het 

niet mogelijk is om ons Najaarscongres in november te houden. Omdat congressen 

een belangrijke functie binnen onze vereniging vervullen, lijkt het ons goed om het 

Najaarscongres niet te af te gelasten, maar slechts uit te stellen naar begin 2021. 

Om dit congres te financieren, reserveren we €9.000,-, het bedrag dat normaal 

gesproken voor de organisatie van het Najaarscongres uit de inkomsten opzij zou 

zijn gezet, om dit in 2021 te houden. De laatste €1000,- die begroot stond voor het 

Najaarscongres wordt gedekt door de €1000,- congressubsidie, die hierdoor ook pas 

in 2021 binnenkomt. Al is de uiteindelijke hoogte van de congressubsidie afhankelijk 

van de lokale PvdA-afdeling. 

Verkiezingen 

Er wordt €6000,- uit het verkiezingsfonds onttrokken voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. Doordat er ieder jaar €2000 wordt gereserveerd voor deze 

verkiezingen, leidt dit, met het geld van komend jaar erbij, tot een totaal budget 

van €8000,-. 

Uitgaven 

Activiteiten, congressen en ledenweekenden 

Door de toegenomen inkomsten als gevolg van de motie-Jetten, is er ruimte om de 

vaak tekortschietende budgetten van de ledenweekenden en congressen te 

verhogen. Daarnaast bieden de extra inkomsten de mogelijkheid aan de JS om meer 

activiteiten te organiseren. Dit zouden nieuwe activiteiten kunnen zijn, maar ook 

activiteiten die sinds de bezuinigingen niet meer georganiseerd worden. De keuze 

aan de exacte besteding is aan het nieuwe bestuur. 

Ledenwerving/promotie 

Een van de meest fundamentele taken van de JS is het organiseren van inhoudelijke 

campagnes en het onder de aandacht brengen van maatschappelijke problemen. 
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Het is dan ook niet meer dan logisch dat een groot deel van ons extra budget hierin 

wordt geïnvesteerd. Door meer geld te investeren in de permanente campagne is 

het mogelijk om regelmatig campagnes op te zetten rondom maatschappelijke 

thema’s. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor voortzetting van de 

Uitgewoond-campagne, of voor nieuwe campagnes.  

Daarnaast hebben we afgelopen jaar met de zomertour sterk ingezet op sociale 

mediareclame, waardoor we veel jongeren hebben kunnen bereiken. Om dit ook in 

toekomstige jaren voort te zetten en zelfs uit te breiden, willen we hier extra geld 

voor reserveren.  

Afdracht 

De afdracht is in deze begroting verhoogd ten opzichte van vorig jaar, omdat op het 

vorige congres, waar ook de vorige begroting is aangenomen, een HR-wijziging werd 

aangenomen om de afdracht verder te verhogen dan begroot. Dit kon toen niet 

meer in de begroting worden verwerkt waardoor hier nu een verhoging te zien is. 

Internationale betrekkingen 

Zoals hierboven al gesteld, is er meer budget vrijgemaakt voor internationale 

activiteiten. Naast het verminderen van de deelnemerskosten, wordt  er ook extra 

budget vrijgemaakt om te investeren in de internationale activiteiten zelf. Dit zou 

kunnen gaan naar bijvoorbeeld de grote reis of sprekersavonden. Wel dient er 

rekening gehouden te worden met toenemende kosten voor de JS. Door de 

verlaging van de deelnemersbijdragen is te verwachten dat er een toename zal zijn 

in de deelnemersaantallen voor internationale activiteiten, waardoor hier meer geld 

zal worden uitgegeven. 

Bestuursvergoeding 

Landelijk bestuursleden, behalve de voorzitter, krijgen op dit moment, inclusief een 

bestuursbeurs vanuit DUO, ongeveer €400,- per maand als bestuursvergoeding. De 

voorzitter krijgt op dit moment als enige €700,- per maand.  

Als vereniging staan we voor gelijke kansen in de maatschappij. Door hoogte van 

deze bestuursbeurzen is het alleen voor veel leden niet, of slechts onder bepaalde 

voorwaarden mogelijk om het landelijk bestuur in te gaan. Alleen wanneer zij 

blijven studeren en gebruik maken van hun studielening, als ze bij hun ouders 

blijven wonen of gebruik maken van hun spaargeld, is het voor hen mogelijk om een 

bestuursfunctie uit te oefenen. Dit is noch goed voor mogelijke bestuursleden, noch 

voor de vereniging. Uiteindelijk is het ook in het belang van de vereniging dat zo 

veel mogelijk leden zich kunnen kandideren, dat mensen de mogelijkheid hebben 

voor een tweede jaar te gaan en dat bestuursleden zich tijdens hun bestuursjaar 

ook vol op de vereniging kunnen richten, wat de kwaliteit van bestuur alleen maar 

ten goede komt. Door de bestuursbeurzen naar €800, - per maand te verhogen, 

bieden we wel iedereen de kans om bestuurservaring op te doen en zich vol op de 

vereniging te focussen. Zoals bij de functieprofielen van dit jaar al vermeld stond, 
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staat tegenover deze verhoging wel dat er een hogere inzet en flexibiliteit van 

bestuursleden mag worden verwacht. 

Kantoor & administratie 

Doordat dit jaar de afdelingsafdracht verhoogd is, wil de accountant dat wij met 

ingang van dit jaar de jaarrekeningen van afdelingen gaan opnemen in onze 

landelijke jaarrekening. Dit heeft als gevolg dat het de accountant meer tijd kost om 

deze goed te keuren, wat tot hogere accountantskosten zal leiden.  

Site 

Vorig jaar was besloten om de €4.000,- die normaal apart wordt gezet om iedere vijf 

jaar een nieuwe site aan te schaffen, te gebruiken om de nieuwe huisstijl fatsoenlijk 

in onze huidige site te verwerken, enkele nieuwe functies te voegen en de site een 

onderhoudsbeurt te geven. Onze websitebouwer Bolster gaf daarnaast aan dat  aan 

de techniek achter de meeste sites niet heel veel meer verandert, waardoor er 

minder noodzaak is om iedere paar jaar een nieuwe site aan te schaffen.  

Nu we deze grote update hebben doorgevoerd, zien wij voor komend jaar geen 

noodzaak voor nog een grote onderhoudsbeurt, waardoor wij toch hebben besloten 

om dit geld apart te zetten in onze reserves. Dit wil echter niet zeggen dat onze site 

‘af’ is. Er zijn nog steeds punten die mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. 

Mocht het nieuwe bestuur er wel voorstander van zijn dit geld te gebruiken om de 

site te verbeteren, dan zou daar ook goede redenen voor zijn aan te voeren. 
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Jaarrekening 2019 
Onderstaande jaarrekening kan niet worden geamendeerd. Het volledige jaarverslag, 

inclusief de accountantsverklaring is te vinden via https://js.nl/over-de-js/anbi/ 

 

 

https://js.nl/over-de-js/anbi/


47 
 

 

 



48 
 

Overzicht namen 
Landelijk Bestuur 

 

Luna Koops 

Voorzitter 

Mobiel: +31 6 83229892 

E-mail: jkoops@js.nl 

 

Roberto Kist 

Secretaris 

Mobiel: +31 6 38309153 

E-mail: rkist@js.nl  

 

Patrick Schmiermann 

Penningmeester & Bestuurslid 

Vereniging 

Mobiel: +31 6 48123066 

E-mail: pschmiermann@js.nl 

 

Stan Peters 

Bestuurslid Communicatie 

Mobiel: +31 6 25172856 

E-mail: speters@js.nl 

 

Presidium 

Andrej van Hout 

Bas Scholten 

Bo Lemmens 

Iris Vrolijks 

Samir Ahraui 

Simon Putman 

Patrick Schmiermann (LB)  

 

E-mail: presidium@js.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Bollen 

Bestuurslid Scholing 

Mobiel: +31 6 44237752 

E-mail: sbollen@js.nl 

 

Lotte Demarteau 

Bestuurslid Leden  

Mobiel: +31 6 46014930 

E-mail: ldemarteau@js.nl  

 

Nino de Lange 

Internationaal Secretaris  

Mobiel: +31 6 23004772 

E-mail: ndelange@js.nl  
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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” 

 


