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Notulen Verenigingsconferentie
1. Voorstelrondje
Junus opent de verenigingsconferentie en start het voorstelrondje. Het voorstelrondje wordt
door Junus afgesloten. Hierna loopt hij de agenda door en stelt hij deze ongewijzigd vast.
Junus legt uit dat de verenigingsconferentie niet bevoegd is om beslissingen te nemen maar
om samen de problemen te bespreken, leden over deze problemen inspraak te geven en
samen na te denken over creatieve oplossingen.
2. Terugkoppeling Ledenenquête
Edou neemt het woord en vertelt dat we een ledenenquête hebben gehouden om een beter
beeld te krijgen van onze leden en hun interesses. 234 JS’ers hebben de enquête ingevuld.
Dit geeft een betrouwbaarheid van 90%. We kunnen heel specifiek kijken wat niet-actieve
leden missen bij de JS en kijken hoe we alle JS’ers kunnen betrekken. We hebben een goed
beeld wat de motivatie is om lid te worden. Dit kunnen we toepassen op ledenwerving.
3. Uitleg begrotingsregels
Twan legt uit dat we op het voorjaarscongres de begroting aanpassen. Een groot deel van de
subsidie is afhankelijk van het aantal Kamerzetels van de PvdA. Door de uitslag van 15
maart moet de begroting van 2017 worden aangepast. In 2018 is het financiële verlies goed
te merken ten opzichte van 2016 zijn onze inkomsten zijn dan gedaald met ongeveer
100.000 euro per jaar. Vanwege de slechte peilingen was al nagedacht over eventuele
maatregelen. Een van de voorgenomen besparingen was gericht op internationaal, verder
was de resterende besparing uitgesmeerd over de andere kosten.
4. Plannen LB (bestuursvergoeding, -termijn, congres etc.)
Martijn geeft aan dat hij een aantal opties gaat doorlopen met de aanwezigen over wat
mogelijkheden zijn om te besparen op het landelijk bestuur. Martijn legt uit wat de situatie
nu is.
Het bestuur is inclusief weekenden en avonden fulltime bezig voor de JS. Ieder bestuurslid
krijgt 250 euro van het ministerie OCW en 450 euro van de JS per maand. Dit bedrag is tot
stand gekomen zodat bestuursleden zich fulltime kunnen inzetten en met 1 of 2 dagen
werken het minimumloon verdienen. De voorzitter en internationaal secretaris worden
gekozen voor twee jaar en de rest van het landelijk bestuur wordt voor 1 jaar gekozen. Voor
de landelijke bestuursleden worden de relevante reiskosten betaald.
Volgens Martijn liggen er een aantal keuzes voor:
Wanneer de bestuursvergoeding omlaag gaat is het niet logisch om te verwachten dat
mensen nog steeds fulltime werken voor de JS. We kunnen het over het aantal
bestuursleden hebben, vergoeding per bestuurslid( behouden, verlagen of afschaffen), dit

hangt volgens het landelijk bestuur samen met de termijn waarin iemand in een functie
gekozen wordt.
Victor vraagt zich af of de andere politieke jongerenorganisaties medewerkers hebben
aangezien zij hun landelijk bestuur minder vergoeding geven. Martijn geeft aan dat (bijna)
alle andere politieke jongerenorganisaties medewerkers in dienst hebben. De JS had
voorheen ook 2 en later 1 medewerker. Sinds een jaar of 3 heeft de JS geen medewerkers
meer. Dat houdt in dat het bestuur van de JS vanaf dat moment meer administratieve taken
doet dan andere politieke jongerenorganisaties die wel over medewerkers beschikken.
Daarom is op dat moment gekozen de bestuursvergoeding te verhogen.
Lieke geeft aan dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Congressen moeten
goedkoper. We zouden ervoor kunnen kiezen om de eigen bijdrage voor de congressen te
verhogen. Lieke geeft aan dat de overnachting bij het congres het duurste is. Het landelijk
bestuur gaat kijken naar mogelijkheden om voor het congres meer inkomsten te verzamelen.
De mogelijkheid bestaat om een ledenweekend minder te organiseren of om een eendaags
congres en een tweedaags congres te organiseren.
Emma vraagt zich af of het congres niet op de Paasheuvel kan in verband met de kosten.
Lieke geeft aan dat sommige sprekers eisen stellen aan de locatie en de Paasheuvel op een
onhandige locatie ligt.
Lieke geeft aan dat bij internationaal de deelnemersbijdrage al flink gestegen is. Dit zal niet
snel veranderen in de toekomst. Joachim vraagt zich af wat de hoge kosten voor
internationaal zijn. Lieke geeft aan dat dit per reis verschillend is. Soms worden de
reiskosten betaald door YES wanneer de deelnemers 50% man en 50% vrouw zijn.
Lieke vertelt dat de Politieke Café’s werden georganiseerd om leden invloed op de politieke
lijn van de JS te geven. Dit is echter nooit goed van de grond gekomen. Voorstel van het
landelijk bestuur is om de politieke café’s te schrappen.
Tevens geeft Lieke aan dat een van de opties is om de afdelingsafdracht te verlagen en de
project subsidie beschikbaar te houden. Rik stelt voor om de afdracht ook op zetel aantal
vast te leggen.
Wat de projectsubsidie betreft stelt Lieke voor om maximaal een drankje op kosten van de
vereniging te doen tijdens activiteiten. Tevens vraagt Lieke aan afdelingen kritisch te kijken
waar ze het budget voor aanvragen. Lieke geeft aan dat niet alles luxe hoeft te zijn en dat we
kritisch kunnen kijken naar alles waar we geld aan uitgeven.
Lieke geeft aan dat de Lava nu 3 keer per jaar wordt uitgegeven in plaats van 4 keer per jaar.
Dat is een grote post en nodigt iedereen uit om daar met ideeën voor te komen. Andrej geeft
aan dat dat veel geld is. Lieke geeft aan dat de Lava goed is om niet actieve leden te
betrekken. De kosten van de Lava zitten hem in de drukkosten, verpakkosten, verzendkosten
en de fotograaf.
Yannick vraagt of de fotograaf van buiten de JS is? Lieke geeft aan dat deze van buiten is en
geeft aan dat de hoofdredacteur ook de vrijheid krijgt om de Lava naar eigen inzicht in te
vullen.
Araik vraagt naar de bezuiniging op de zomertour, hij vindt dit positief. Lieke geeft aan dat
er getwijfeld wordt over de effectiviteit van de kraampjes. Edou voegt toe dat andere PJO’s

op een aantal kraampjes bezuinigen. Joachim vraagt naar de effectiviteit? Dat is volgens
Edou een aantal jaren lang onderzocht er zijn 2 stands waar we direct leden werven
Groningen en Leiden.
Rolf vraagt naar de reserve. Lieke geeft aan dat ze daar liever niet aan wil komen om
voorbereid te zijn op onvoorziene kosten en een deel van het geld is gerseresrveerd.
Thijs vraagt naar de reservering voor de nieuwe website. Twan geeft aan dat we uitgaan
voor een nieuwe website om de vijf jaar.
Anna Robin vraagt naar het financiële verschil tussen het najaarscongres en
voorjaarscongres. Lieke geeft aan dat dit zit in het financiële verschil tussen locaties in de
randstad en locaties daarbuiten. Tevens speelt de aanloop naar het zomerseizoen mee.
5. Brainstorm
Zie 6 ingaan op ideeën brainstorm
6. Ingaan op ideeën brainstorm
Stef stelt voor om 4 onderwerpen per groepje af te lopen. De onderwerpen zijn congres,
bestuursvergoeding, afdelingsafdracht en overig. Edou, Thijs, Friso en Junus doen namen
hun brainstormgroepje het woord.
Congres
In het groepje van Edou is voorgesteld om te kijken of goedkopere congreslocaties mogelijk
zijn. Bijvoorbeeld op scholen of misschien is het mogelijk om het congres op een locatie te
laten plaatsvinden(bijvoorbeeld op een kampeerboerderij). Tevens zou een progressieve
bijdrage mogelijk moeten zijn.
Thijs zijn groepje had dezelfde conclusie getrokken over goedkopere locaties en in zijn
groepje is besproken dat het najaarscongres 1 dag en het voorjaarscongres 2 dagen zou
kunnen duren. Tevens kwam het voorstel om in het Huishoudelijk Regelement op te nemen
dat er alleen in hostels zou kunnen worden overnacht.
Friso’s groepje vond dat werkende leden meer eigen bijdrage zouden moeten betalen dan
niet-werkende leden voor het congres. Congressen voor 1 of 2 dagen maakt de groep niks
uit. Martijn vult aan dat leden ook zelf eten mee zouden kunnen nemen en mee zouden
kunnen komen.
Junus geeft aan dat in zijn groepje geen andere punten over het congres naar voren zijn
gekomen.
Bestuursvergoeding en bestuurstermijnen
Edou’s groepje geeft aan dat een verhoogde bestuursvergoeding in campagnetijd geen optie
is. Het groepje van Edou vond 700 euro niet haalbaar en was voor 6 bestuursleden, het
groepje van Thijs was voor 7 bestuursleden. Thijs stelt voor dat bestuur onderling het bedrag
bepaalt wat bestuursleden krijgen.
Het groepje van Friso vond dat de voorzitterstermijn 2 jaar moet blijven. De termijn van de
internationaal secretaris zou terug kunnen naar 1 jaar. Een redelijke vergoeding zou totaal

tussen de 400 euro en 500 euro liggen voor de bestuursleden en voorzitter zou eventueel een
hoger bedrag kunnen krijgen om fulltime beschikbaar te zijn.
Het groepje van Junus had gediscussieerd over het verschil tussen meer bestuursleden of een
lagere vergoeding. 7 bestuursleden geeft de mogelijkheid om in het bestuurswerk onderling
maatwerk te verlenen. De voorzitter is belangrijk om te zorgen dat dit goed gaat. Reiskosten
naar afdelingen vanuit het landelijk bestuur kan op maat.
Anna Robin vraagt zich af of een bijbaan ethisch wenselijk is naast de bestuursfunctie.
Dus dat je als landelijk bestuurslid niet voor shell kunt werken. Stef stelt voor om dat na
afloop te bespreken.
afdelingsafdracht
Edou’s groepje vond dat de afdracht omlaag kon. Afdelingen die een afspraak hebben met
een PvdA afdeling over een lokaal PvdA pand moeten hulp krijgen bij een gepaste
oplossing.
Het groepje van Thijs vond dat de afdracht omlaag kan zolang de projectsubsidie daarmee in
balans bleef.
Binnen het groepje van Friso vond men dat er minder naar de afdeling hoefde. In het HR
zou dit aan het zetel aantal kunnen worden gekoppeld.
Het groepje van Junus vond dat de afdracht helemaal afgeschaft kon worden. Alles zou uit
de projectsubsidie kunnen worden betaald.
lava
Edou’s groepje vond de lava belangrijk. De keuze om de Lava online of op papier te
ontvangen moet veel vaker te zien zijn dan nu het geval is. Zodat meer mensen deze kunnen
maken.
Thijs zijn groepje vond dat een professionele fotograaf vragen voor de Lava niet hoefde.
De groepjes van Junus & Friso vonden dat het bedrag voor de Lava niet omlaag hoefde.
overig
Thijs zijn groepje vind dat het landelijk bestuur op zoek moet naar extra inkomsten voor de
JS
Friso zijn groepje vond dat er de mogelijkheid tot een progressieve contributie moest
komen. Minder geld naar zomertour hoeft en het afschaffen van politieke cafés is prima.
Junus vraagt zich af waar het geld voor het zomerkamp naar toe gaat. Siman geeft aan dat
dat door de deelnemers zelf betaalt wordt dit staat bij de inkomsten kant van de begroting.
Rik is benieuwd of we een ANBI-status hebben. Twan bevestigt dat dit het geval is.
Anna Robin vraagt zich af of je lokaal geld kunt ophalen bij de PvdA afdeling.
Anna Robin is tegen het afschaffen van de afdracht en stelt voor om onder de leden op zoek
te gaan naar talenten die bijvoorbeeld de fotograaf van de Lava kunnen vervangen.
7. Weg naar het congres

Stef benoemt nogmaals dat de verenigingsconferentie er niet was om beslissingen te nemen
maar dit is het vertrek punt richting 10 en 11 juni(het voorjaarscongres). Lieke benoemt dat
er tegenstrijdige punten zijn en benoemt dat in de eerste congreskrant de gewijzigde
congreskrant een gewijzigde begroting (met toelichting) te lezen zal zijn.
Lieke bedankt iedereen voor aanwezig zijn bij deze verenigingsconferentie.
Anna Robin vraagt zich af of wat er gebeurt wanneer iemand voor een functie solliciteert en
deze functie wordt weg gelaten door het congres. Lieke benoemt dat wanneer dat het geval
is dat als beslispunt al in de eerste congreskrant staat vermeld. De punten van de
verenigingsconferentie worden door het landelijk bestuur omgevormd tot beslispunten in de
eerste congreskrant.
8. Rondvraag

