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Voorwoord
Beste JS’er,
Dit is de Eerste Congreskrant voor het Buitengewoon congres te Utrecht. In deze Congreskrant lees je alles over de
procedures, de vacature voor de functie van voorzitter en andere relevante informatie voor het Buitengewoon
congres.
Tijdens het Buitengewoon congres op 8 september aanstaande zal de JS een voorzitter kiezen voor de periode tot
aan het Voorjaarscongres van 2020, zoals besloten is tijdens het afgelopen Voorjaarscongres te Rotterdam. In
aanloop naar dat Congres was er geen kandidaat voor de functie van voorzitter. De termijn van de huidige
voorzitter ad interim loopt dan ook tot aan het Buitengewoon congres van 8 september aanstaande. Kandideren
voor de functie van voorzitter van de JS kan door uiterlijk 17 augustus (23:59 uur) een motivatiebrief te mailen
naar presidium@js.nl.
In mei 2019 wordt een nieuw Europees Parlement verkozen. Het Buitengewoon congres is een uitstekende
gelegenheid om de standpunten van de JS betreffende Europa aan te scherpen. Dus ben jij voor een Europees
leger? Of wil je juist de gulden terug? Dit is je kans om een fantastische motie te schrijven! Moties en andere
congresvoorstellen kunnen tot en met 30 augustus (23:59 uur) ingediend worden door te mailen naar
presidium@js.nl.
Op het Buitengewoon congres wordt de jaarrekening van 2017 besproken. De jaarrekening kan niet worden
geamendeerd.
In de aanloop naar het Congres is er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten:
•
17 augustus (23:59 uur): sluiting kandidaatstelling voorzitter.
•
30 augustus (23:59 uur): deadline indienen gewone congresvoorstellen.
•
1 september: publicatie Tweede Congreskrant.
•
8 september: Buitengewoon congres.
De aanvangstijd van het Congres is 13:30 uur. Het definitieve programma verschijnt binnenkort op de website en
natuurlijk in de Tweede Congreskrant.
Graag zie ik je op het Congres!
Met rode groet,
Djairo Terpstra
Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Procedures Congres/Oproepen
Algemeen
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het Congres hebben alle
aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het Congres wordt de politiek-inhoudelijke en
organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de
vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten en
amendementen.
Voorstellen op het Congres
Tot 30 augustus (23:59 uur) kunnen leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar
presidium@js.nl. De volgende voorstellen komen op het Congres aan de orde:
•
•
•
•

•

•

Beslispunten.
Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR).
Moties: ingediende voorstellen die de vereniging oproepen tot het innemen van een bepaald standpunt of
oproepen tot een actie van het landelijk bestuur.
Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden
ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het Congres, aangezien er dan gekozen kan
worden tussen verschillende versies van hetzelfde voorstel.
Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel
reageren. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies
om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De
indiener van het voorstel kan ook adviseren om het amendement gewijzigd over te nemen.
Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door
individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan alleen op het Congres zelf
worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen
van moties. Het presidium besluit of een actuele motie echt actueel is of juist niet.

In aanloop naar het Congres
Het LB heeft de aankondiging van het Buitengewoon congres ten minste veertien dagen voor het Buitengewoon
congres naar alle leden van de JS gestuurd. Vervolgens hebben zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot
30 augustus (23:59 uur) om congresvoorstellen in te dienen. Amendementen kunnen mondeling worden
ingediend tijdens het Congres, in afwijking van Artikel 3.4 en Artikel 3.5. Het format voor amendementen is te
vinden op onze site.
Een week voor het Congres zal de Tweede Congreskrant worden rondgestuurd. De Tweede Congreskrant bevat:
•
Het definitieve programma;
•
Congresvoorstellen;
•
Jaarrekening over 2017;
•
Sollicitatie(s) vacature voorzitter.
Het Buitengewoon congres
Het Buitengewoon congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering van de
secretaris van het LB. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van
het Buitengewoon congres doet het presidium een voorstel voor de congresagenda. Het Buitengewoon congres
stelt deze zelf vast. Als je iets wilt veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het
agendapunt ‘Vaststellen Congresagenda’.
Spreekregels
Bij elk voorstel heeft eerst de indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden
de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea wordt het meest
verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord.
Vervolgens krijgen de leden het woord, die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij) of
het woord krijgen van het presidiumlid dat met een microfoon de zaal inloopt. Ook krijgen het LB en de indiener
van het voorstel het woord. Het laatste woord is aan de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd.
Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde
voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel
het laatste woord heeft gekregen wordt er gestemd over het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide
discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen
amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde.
Het presidium deelt zo nodig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met
de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt
dan onmiddellijk in behandeling genomen.
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Oproepen
Aan het begin van het Buitengewoon congres worden leden gekozen voor de stemcommissie. De stemcommissie is
verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. Het presidium legt vast welke voorstellen en amendementen
worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle
amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de Derde Congreskrant. De Derde Congreskrant
wordt uitgebracht door de secretaris en vastgesteld door het presidium.
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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 het ondersteunen van afdelingen tot het opzetten van 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.
Kandideren voor de functie van voorzitter van de JS kan door uiterlijk 17 augustus (23:59 uur) een
motivatiebrief te mailen naar presidium@js.nl. Wanneer er één kandidaat is voor de functie van voorzitter wordt
op het congres op papier gestemd. Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de functie van voorzitter wordt er
voorafgaand aan het congres digitaal gestemd.
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;
• 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;
• Elk bestuurslid is ten minste twee dagen in de week op kantoor aanwezig;
• Zes bestuursleden worden voor een jaar gekozen. De voorzitter wordt voor twee jaar gekozen.
Voorzitter [voor twee jaar gekozen]
• 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;
• 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;
• Contacten onderhouden met de fractie.
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Locatie
Congreslocatie

Theaterhuis de Berenkuil
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
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Overzicht namen
Landelijk Bestuur

Vertrouwenspersonen

Twan Wilmes
Voorzitter ad interim
Mobiel: +31 6 30815787
E-mail: twilmes@js.nl

Judith Lemkes
Bestuurslid Scholing
Mobiel: +31 6 53579560
E-mail: jlemkes@js.nl

Djairo Terpstra
Secretaris
Mobiel: +31 6 29177557
E-mail: dterpstra@js.nl

Friso Ages
Internationaal Secretaris
Mobiel: +31 6 13992975
E-mail: frages@js.nl

Jordy Oomem
Penningmeester & Bestuurslid Vereniging
Mobiel: +31 6 40546247
E-mail: joomen@js.nl

Bo Lemmens
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 48336227
Andrej van Hout
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 46572259

Pelle Depla
Bestuurslid Communicatie
Mobiel: +31 6 14533909
E-mail: pdepla@js.nl
Judith Lemkes
Bestuurslid Scholing
Mobiel: +31 6 53579560
E-mail: jlemkes@js.nl
Yannick Bults
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 15498819
E-mail: ybults@js.nl
Friso Ages
Internationaal Secretaris
Mobiel: +31 6 13992975
E-mail: frages@js.nl

Presidium
Andrej van Hout
Simon Putman
Bo Lemmens
Anouk Daams
Samir Ahraui
Rolf de Goeij
Djairo Terpstra (secretaris LB)
E-mail: presidium@js.nl
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Strijdliederen
Internationale

Bella Ciao!

Ontwaakt, verworpenen der aarde,
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer,
Reed’lijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
Eo ho trovato l'invasor

Sterft, gij oude vormen en gedachten,
Slaafgeborenen, ontwaakt, ontwaakt,
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt.

O partigiano porta mi via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

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

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,

Mi seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Mi seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fiore

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.

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: "Che bel fior"

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

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

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!
Tekst: Henriette Roland Holst
Muziek: Pierre de Geyter
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