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Voorwoord
Beste JS’er,
Dit is de Derde Congreskrant voor het Voorjaarscongres in Rotterdam. In deze Congreskrant lees je alles over de
verkiezingen en vind je de aangenomen, ingetrokken en verworpen beslispunten, wijzigingen van het
Huishoudelijk Reglement (HR) en moties.
Op het Voorjaarscongres werd tevens een nieuw landelijk bestuur gekozen. Daarnaast werden er vier nieuwe
presidiumleden, één lid van de beroepscommissie en een nieuwe hoofdredacteur LAVA gekozen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres.
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres op 9 en 10 juni 2018. De tekst is vastgesteld door
het presidium op 26-06-2018.
Met rode groet,
Djairo Terpstra
Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA

3

Verkiezingen
Landelijk Bestuur
Voorzitter ad interim
Twan Wilmes is via een schriftelijke stemming met 78 stemmen verkozen voor de functie Voorzitter ad interim.
Daarnaast ontving Twan “Twannieboy”, “#Twannekoek”, “#waarissimon”, “<3Held”, “Voorzitter ad melkert”,
“Veel geluk lieveheersbeestjes”, “<3”, “Twannekoekjes”, “Kusjes van Simon #bestuursliefde”, “Topper”, “Fortuna
Olé”, “break a leg”, “101 piemels” en “10.108 hartjes.”
Roberto Kist is via een schriftelijke stemming met 10 stemmen niet verkozen voor de functie Voorzitter ad
interim. Daarnaast ontving Roberto “Roro 4 Vovo”.
Hajar Caraman is via een schriftelijke stemming met 8 stemmen niet verkozen voor de functie Voorzitter ad
interim.
Karl Marx was geen kandidaat, maar ontving desalniettemin één stem.
Er is één stem blanco uitgebracht.

Secretaris
Djairo Terpstra is via een schriftelijke stemming met 57 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 stemmen blanco
verkozen voor de functie Secretaris. Daarnaast ontving Djairo “Friesland Boppe”, “<3” en “Altijd op tijd komen,
hè?”.

Penningmeester & Bestuurslid Vereniging
Jordy Oomen is via een schriftelijke stemming met 55 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 stemmen blanco
verkozen voor de functie Penningmeester & Bestuurslid Vereniging. Daarnaast ontving Jordy “België”, “Vo Vo
Jordy”, “Mooiste functie” en “<3 Brabant”.

Bestuurslid Communicatie
Pelle Depla is via een schriftelijke stemming met 59 stemmen voor en 3 stemmen tegen verkozen voor de functie
Bestuurslid Communicatie. Daarnaast ontving Pelle “#partijkartel”, “#Breda”, “#Pellebelle”, “Bier elke 15 min.”,
“2 smileys” en “2 hartjes”.

Bestuurslid Scholing
Judith Lemkes is via een schriftelijke stemming met 60 stemmen voor en 2 stemmen tegen verkozen voor de
functie Bestuurslid Scholing. Daarnaast ontving Judith “Super vogeltje”, “Welkom terug op het partijbureau” en
“Een roos”.

Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud
Yannick Bults is via een schriftelijke stemming met 50 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 3 stemmen blanco
verkozen voor de functie Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud. Daarnaast ontving Yannick “Assen
represent”, “Vo voor de leden”, “2 hartjes”, “#Drenthepride” en “#kniepertjes”.

Internationaal Secretaris
Friso Ages is via een schriftelijke stemming met 53 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 stemmen blanco
verkozen voor de functie Internationaal Secretaris. Daarnaast ontving Friso “Vogel”, “Mestreech <3” en “Herenig
met de Vlamingen”.
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Presidium
Voor het presidium waren vier vacatures en vijf kandidaten. Drie vacatures waren voor een termijn van twee jaar.
Er was één vacature voor een termijn van één jaar.
Andrej van Hout is via een schriftelijke stemming met 53 stemmen verkozen tot lid van het presidium voor een
termijn van twee jaar.
Simon Putman is via een schriftelijke stemming met 49 stemmen verkozen tot lid van het presidium voor een
termijn van twee jaar.
Bo Lemmens is via een schriftelijke stemming met 46 stemmen verkozen tot lid van het presidium voor een
termijn van twee jaar.
Anouk Daams is via een schriftelijke stemming met 40 stemmen verkozen tot lid van het presidium voor een
termijn van één jaar.
Anna van den Assem is via een schriftelijke stemming met 26 stemmen niet verkozen tot lid van het presidium.

Beroepscommissie
Maren Slangen is via een schriftelijke stemming met 56 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 stemmen blanco
verkozen tot lid van de beroepscommissie voor een termijn van twee jaar. Eén stem was ongeldig. Daarnaast
ontving Maren “Ik heb je lief habibi”, “Mestreech”, “Kisssss” en “Tekening van een slang”.

Hoofdredacteur LAVA
Jasper Kars is via een schriftelijke stemming met 59 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco verkozen tot
Hoofdredacteur LAVA. Eén stem was ongeldig. Daarnaast ontving Jasper “Maak LAVA great again”.
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Beslispunten
B 1. Opheffing afdeling Haarlem
Indiener: LB
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De afdeling Haarlem niet meer actief is;
Overwegende dat:

Het bestuur van de afdeling Haarlem aan het bestuurslid afdelingen heeft laten weten dat de afdeling
zichzelf wil opheffen;
Besluit dat:

De afdeling Haarlem op te heffen;

De leden van de afdeling onder te brengen bij de afdeling Amsterdam.
En gaat over tot de orde van de dag.

B 2. Vestigingsplaats
Indiener: LB
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Jonge Socialisten in de PvdA inmiddels in Den Haag en niet meer in Amsterdam gevestigd zit;
Overwegende dat:

Elke wijziging in de statuten bij de notaris moet worden vastgelegd;

Een notaris duur is;

De Jonge Socialisten in de PvdA momenteel niet zwemt in het geld;
Besluit dat:

Bij een volgende wijziging van de statuten de volgende wijziging in Artikel 1, Lid 2 wordt doorgevoerd:
De huidige tekst “Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam” vervangen door “Zij heeft haar zetel
in de gemeente Den Haag”.
En gaat over tot de orde van de dag.

B 3. Ontzetting uit het lidmaatschap
Indiener: LB
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er HR-wijzigingen voorliggen om de royementsprocedure uit het huishoudelijk reglement te halen;

De statuten voor uitwerking naar het huishoudelijk reglement verwijzen;

Deze uitwerking ook in het huidige huishoudelijk reglement ontbreekt;
Overwegende dat:

De tekst over opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en ontzetting uit lidmaatschap in de
statuten, in tegenstelling tot die in het huishoudelijk reglement, juridisch juist is en minder verwarring
schept;

Elke wijziging in de statuten bij de notaris moet worden vastgelegd;

Een notaris duur is;

De Jonge Socialisten in de PvdA momenteel niet zwemt in het geld;
Besluit dat:

Bij een volgende wijziging van de statuten de volgende wijziging in Artikel 5, Lid 4 wordt doorgevoerd:
De huidige tekst “Ontzetting uit het lidmaatschap […] Ontzetting geschiedt door het bestuur, na het lid
in de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in
het huishoudelijk reglement […] vervangen door “Ontzetting uit het lidmaatschap […] Ontzetting
geschiedt door het bestuur, na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden […]”.
En gaat over tot de orde van de dag.
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B 4. Ledenlijsten
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Ledenlijsten momenteel niet maandelijks worden opgestuurd;
Overwegende dat:

Ledenlijsten van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van de afdelingen;

Het niet tijdig en regelmatig opsturen van ledenlijsten afdelingen belemmert om tijdig contact op te
nemen met de nieuwe leden en ze te binden aan de betreffende afdeling;
Besluit dat:

Ledenlijsten op de eerste van de maand door het Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud worden
opgestuurd naar de betreffende afdeling.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 4. Ledenlijsten
Indiener: LB
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:

Ledenlijsten op de eerste van de maand door het Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud worden
opgestuurd naar de betreffende afdeling.
Voorgestelde tekst:

Ledenlijsten maandelijks door het Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbehoud worden opgestuurd naar
de contactpersoon van de afdeling, mits de privacyovereenkomst getekend is.

B 5. Informeren/Inventariseren
Indiener: JS Groningen
Verworpen.

B 6. Ochtendgymnastiek
Indiener: Rik Dekker en Sander Blank
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De JS steeds duurzamer wordt, onder meer tijdens het (Nieuwe) Ledenweekend. Geen vlees meer, afval
scheiden, etc.;

JS-leden gemiddeld gezien steeds ouder worden en langer blijven doorwerken;

Er door enorme sociale druk lichamelijk en geestelijk meer en meer van ons wordt verwacht;

De gemiddelde hoeveelheid alcohol die door JS-leden wordt geconsumeerd vrij hoog is, wat niet
bevorderlijk is voor de conditie en gezondheid;

Sommige JS-leden weinig tot geen conditie/energie hebben (zoals bleek uit het laatste Ledenweekend);

Er weinig kritische vragen gesteld worden;
Overwegende dat:

Wij een fitte en duurzame organisatie willen zijn;

Je door sporten energie krijgt en wakker wordt;

Door energievoller te zijn je beter na kunt denken en er meer en betere kritischere vragen gesteld
kunnen worden;
Besluit dat:

Tijdens alle JS-activiteiten met een overnachting, zoals het (Nieuwe) Ledenweekend en het Congres,
ochtendgymnastiek gegeven wordt;

Dit op het niveau van het tv-programma “Nederland in beweging”, zodat iedereen mee kan doen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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AM 6. Ochtendgymnastiek
Indiener: LB
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:

Tijdens alle JS-activiteiten met een overnachting, zoals het (Nieuwe) Ledenweekend en het Congres,
ochtendgymnastiek gegeven wordt.
Voorgestelde tekst:

Tijdens alle JS-activiteiten met een overnachting, zoals het (Nieuwe) Ledenweekend en het Congres,
ochtendgymnastiek gegeven wordt door Rik Dekker, ook als hij geen JS-lid meer is.
Toelichting: De JS vindt maatwerk een feestje en ziet graag dat personen ingezet worden op het terrein waar ze
uitblinken.

B 7. Vertrouwenspersonen
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er altijd minstens één vertrouwenspersoon aanwezig is tijdens landelijke JS-activiteiten;

De Jonge Socialisten in de PvdA een veilige sfeer wil creëren tijdens JS-activiteiten;

Alcohol het beoordelings- en handelingsvermogen van een individu (negatief) beïnvloedt;

Er tijdens het afgelopen (Nieuwe) ledenweekend geen nuchter vertrouwenspersoon aanwezig was;
Overwegende dat:

Een nuchter vertrouwenspersoon belangrijk is om incidenten te voorkomen;

Een nuchter vertrouwenspersoon belangrijk is voor leden om anoniem en vertrouwelijk te kunnen
vertellen over incidenten die zijn voorgevallen tijdens JS-activiteiten;

Een dronken vertrouwenspersoon deze functie niet kan vervullen;
Besluit dat:

Vertrouwenspersonen nuchter moeten zijn tijdens landelijke JS-activiteiten.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 7. Vertrouwenspersonen
Indieners: Mees ten Hooven, Jelle Jaspar, Martijn Otten, Jules Claessens, Omar El-Attal en
Zakaria Bouders
Verworpen.

B 8. Voorzitterschap
Indiener: Presidium
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er momenteel geen kandidaat is voor de functie van voorzitter;

Hiermee de vacature onvervuld blijft;

Het Huishoudelijk Reglement voorschrijft (op het congres) een ad interim te benoemen tot aan het
volgende congres;
Overwegende dat:

Het voor de continuïteit en bestuurbaarheid van de JS wenselijk is zo snel mogelijk een voorzitter te
benoemen;

De periode tot aan het najaarscongres in november erg lang is;
Besluit dat:

Het presidium voorafgaand aan de opening van het politiek seizoen een buitengewoon congres
organiseert;

De JS tijdens dit buitengewoon congres een nieuwe voorzitter kiest.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Huishoudelijk Reglement
HR 1. Afdelingsroyement
Indiener: LB
Schrappen bestaande tekst
Artikel 2.4
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten op verzoek van het bestuur van de afdeling
waartoe het lid behoort. Het landelijk bestuur geeft het lid gelegenheid gehoord te worden.
Toelichting
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten.

HR 2. Beroep einde lidmaatschap
Indiener: LB
Schrappen bestaande tekst
Artikel 2.5
Huidige tekst:
Een lid wiens het lidmaatschap wordt opgezegd door het landelijk bestuur om een andere reden dan de
leeftijdsgrens kan binnen vier weken beroep instellen bij de beroepscommissie.
Toelichting
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten.

HR 3. Ontzetting lidmaatschap
Indiener: LB
Schrappen bestaande tekst
Artikel 2.6
Huidige tekst:
Bij een besluit tot ontzetting neemt het bestuur hoor en wederhoor in acht. De brief waarmee het besluit tot
ontzetting wordt medegedeeld, vermeldt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
Toelichting
Schorsing en ontzetting van het lidmaatschap zijn afdoende opgenomen in onze statuten.

HR 4. Schriftelijke stemming
Indiener: LB
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 4.3
Huidige tekst:
Over benoeming in een functie, en schorsing en ontslag van personen wordt besloten bij geheime schriftelijke
stemming. Over schorsing van leden of ontzetting uit het lidmaatschap van leden wordt besloten bij geheime
schriftelijke stemming.
Voorgestelde tekst:
Besluiten over personen, zoals benoeming in een functie, vinden altijd plaats bij geheime schriftelijke stemming.
Toelichting
De voorgestelde tekst is pakkender en dekt de lading.

HR 5. LAVA 1
Indiener: LB
Schrappen bestaande tekst
Artikel 12.4, lid 5
Huidige tekst:
De medewerker geeft ondersteuning aan redactioneel beleid en de samenstelling van het blad, onderhoudt het
contact met de vormgever en drukker, corrigeert de proeven etc.
Toelichting
We hebben geen medewerker meer.

HR 6. LAVA 2
Indiener: JS Groningen
Verworpen.
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Moties
M 1. Vrouwelijke leden
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
 Het aantal vrouwelijke leden aanzienlijk lager is dan het aantal mannelijke leden;
Overwegende dat:
 Het minder aantrekkelijk wordt voor potentiële nieuwe vrouwelijke leden om zich aan te sluiten bij
onze vereniging als geheel door dit gebrek aan huidige vrouwelijke leden;
Besluit dat:
 Het landelijk bestuur zich meer moet inzetten om vrouwelijke leden te werven.
En gaat over tot de orde van de dag.

AM 1. Vrouwelijke leden
Indiener: LB
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:

Het landelijk bestuur zich meer moet inzetten om vrouwelijke leden te werven.
Voorgestelde tekst:

Het landelijk bestuur en afdelingen zich meer moeten inzetten om vrouwelijke leden te werven.
Toelichting: Het landelijk bestuur en afdelingen zijn samen verantwoordelijk voor het werven van meer
vrouwelijke leden.
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M 2. Doortrappers
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
 Fietsplannen nu vaak versnipperd op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd;
 Fietsen in steden vaak onveilig is of heel vervelend door het grote aantal kruisingen, scherpe bochten en
obstakels en op het platteland of in kleine dorpen fietspaden gewoonweg ontbreken;
 De enkele bestaande snelfietspaden als resultaat een stevige toename in het aantal fietsers zien;
Overwegende dat:
 Fietsen gezond, ruimte-efficiënt en milieuvriendelijk is met het Parijse klimaatakkoord in het
achterhoofd;
 De benodigde investeringen vergeleken met andere vervoersmiddelen zeer gering zijn;
 De fietschaos in veel steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag nu groot is door de vele fietsers en
intergemeentelijke coördinatie noodzakelijk is;
 Door het verschijnen van snellere fietsvormen als de elektrische fiets en de speedelec de fiets een steeds
belangrijker concurrent voor de auto wordt en met de aanleg het autogebruik aanzienlijk kan worden
teruggedrongen;
Besluit dat:
 Een vanuit de provincie gecoördineerd hoofdnet voor snelfietspaden ontworpen wordt in elke provincie
waarin alle plaatsen redelijk tot goed bereikbaar zijn per fiets;
 Er kwaliteitsstandaarden worden vastgesteld voor het net als weinig kruisingen, bochten en obstakels,
maar ook voor de omgeving en faciliteiten langs de route;
 Al het gemotoriseerde verkeer geweerd wordt van deze paden, zeker als zij op fossiele brandstoffen
rijden;
 De JS gaat lobbyen om een hoofdnet van snelfietspaden op de agenda te krijgen bij de Provinciale
Staten en de landelijke PvdA.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 3. Solidaire campagne
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:
 Er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, waarvan de resultaten teleurstellend waren;
 Het LB in hun campagne exclusief huis-aan-huis-acties ondersteunde;
 Dit soort acties niet toegankelijk zijn voor mindervaliden;
Overwegende dat:

We in deze electoraal moeilijke periode graag gesteund worden door elkaar;

Er echter leden zijn die niet door het LB zijn geïnspireerd mee te doen, of dat überhaupt niet konden
vanwege hun persoonlijke situatie;
Besluit dat:
 Liefde binnen de vereniging gestimuleerd moet worden (met consent);
 Er bij campagneactiviteiten rekening dient te worden gehouden met onze mindervalide leden en hun
wensen en capaciteiten, zodat ook zij voltallig mee kunnen doen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 4. De wederopleving van de ‘verbindende’ sector
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De afgelopen zes jaar flink is gekort op cultuur, de sluiting van duizenden kunstzinnige en culturele
instellingen een realiteit is en vele banen binnen deze sector verloren zijn gegaan;

De kloof tussen verschillende culturen in Nederland groter is geworden, onder andere door deze
bezuinigingen, waardoor instellingen die binding zoeken binnen de samenleving gesloten werden;
Overwegende dat:

De economie weer aantrekt en er geen noodzaak meer is voor bezuinigingen;

Cultuurinstellingen als theaters, musea en orkesten ten goede komen aan de saamhorigheid binnen een
maatschappij;
Besluit dat:

De bezuinigingen in de cultuursector teruggedraaid dienen te worden.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 5. Geschiedenisonderwijs
Indiener: JS Den Haag-Leiden
Verworpen.

M 6. Massamoord
Indiener: JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De systematische slachtingen op Armeniërs en andere minderheden in het Ottomaanse rijk nog steeds
niet erkend worden door de Turkse staat;

De Tweede Kamer deze slachtingen heeft erkend als genocide;

De JS in onze ogen blijft spreken van “massamoorden”;
Overwegende dat:

Wij als organisatie het progressieve voorbeeld dienen te geven voor de maatschappij;

Het vreemd zou zijn om een conservatiever standpunt in te nemen dan het officiële standpunt van de
Tweede Kamer;

De discussie rondom de kwestie niet (meer) hoofdzakelijk draait om wel of niet gebeurd, maar
systematisch of niet-systematisch;
Besluit dat:

De JS als officieel standpunt opneemt dat de JS de Turkse staat oproept om de genocide op de
Armeniërs te erkennen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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