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Voorwoord
Beste JS’er,

Dit is de Tweede Congreskrant voor het Buitengewoon congres te Utrecht. In deze Congreskrant lees je alles over
het programma, de procedures, de sollicitatie 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.
De deadline voor het kandideren voor de functie van voorzitter is reeds verstreken. In deze Congreskrant kan je
lezen wie zich gekandideerd heeft. Daarnaast is ook de uitspraak van de beroepscommissie inzake de
kandidaatstelling voor het voorzitterschap in haar volledigheid in deze Congreskrant opgenomen.
Het presidium heeft een aantal congresvoorstellen ontvangen. De ingediende congresvoorstellen kunnen tijdens
het Buitengewoon congres worden aangepast door het mondeling indienen van een amendement. Een
amendement is een wijzigingsvoorstel.
Op het Buitengewoon congres wordt de jaarrekening van 2017 besproken. De jaarrekening kan niet worden
geamendeerd. Ten slotte heeft het Landelijk Bestuur een beknopte verantwoording geschreven over de periode
tussen het afgelopen Voorjaarscongres en het schrijven van deze Congreskrant.
De aanvangstijd van het Congres is 13:30 uur.
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) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar het presidium. 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 hadden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot
30 augustus 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.
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.
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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Locaties
Congreslocatie

Theaterhuis de Berenkuil
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
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Programma
Zaterdag 8 september
Tijd

Activiteit

Locatie

13:30-14:00 uur

Inloop en inschrijven

14:00-14:15 uur

Opening Congres:
 Opening
 Voorstellen vertrouwenspersonen
 Vaststellen agenda
 Instellen stemcommissie

Theaterhuis de
Berenkuil

14:15-14:45 uur

Verkiezing voorzitter

14:45-16:30 uur

Inhoudelijk deel:
 Jaarrekening 2017
 Beslispunten
 HR-wijzigingen
 Moties

16:30-16:50 uur

Uitslag verkiezing voorzitter

16:50-17:00 uur

Afsluiting congres

17:00-…. uur

Borrel

Utrecht
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Vacatures
Landelijk Bestuur
Eerder maakten we in de nieuwsbrief bekend dat er onduidelijkheid was rond de kandidaatstelling voor de functie
van voorzitter. Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen. Twan Wilmes heeft zich kandidaat gesteld voor
de functie van voorzitter. Hier onder is zijn kandidaatstellingsbrief te lezen.

Voorzitter
Twan Wilmes
Lieve JS’ers,
Toen ik zes jaar geleden lid werd van de JS voelde ik me direct thuis. Ik werd lid omdat ik het schandalig vind dat
er nog zo veel mensen gediscrimineerd worden in Nederland, omdat ik zag dat jongeren met rijkere ouders veel
meer kansen krijgen om iets van hun leven te maken dan anderen en omdat ik mee wilde helpen in de strijd voor
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tegen uitbuiting van werknemers. Bij de JS kwam ik mensen tegen met
dezelfde idealen en dezelfde drive om daarvoor te vechten.
De afgelopen jaren heb ik vanuit het landelijk bestuur mee mogen helpen aan onze strijd. Dat waren jaren met
veel hoogtepunten maar, helaas, ook een groot dieptepunt. De uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.
Die uitslag is ontzettend slecht voor de invloed van de sociaaldemocratie in de Nederlandse politiek. Daarnaast
heeft de JS als vereniging ook last van de uitslag omdat die betekent dat we minder subsidie ontvangen. Als
penningmeester had ik daardoor de taak om ervoor te zorgen dat we de vereniging draaiende konden houden
ondanks dat we flink minder inkomsten hebben. En ik ben heel trots dat dat gelukt is. Ja, de bezuinigingen deden
soms pijn, toen we besloten om een ledenweekend minder te organiseren per jaar of toen we afscheid namen van
de luxe broodjes als lunch op onze congressen. Maar ik durf wel te stellen dat de halvering van onze begroting de
JS niet wezenlijk veranderd heeft.
De verkiezingsuitslag heeft er helaas ook voor gezorgd dat het voor de Jonge Socialisten lastiger is geworden om
gehoord te worden door de media. En dan is er maar één oplossing. Dat is harder schreeuwen. Als we de wereld
samen écht een stukje socialer willen maken, dan moeten we duidelijk van ons laten horen en dan moeten we de
straat op. Gelukkig heeft de JS de afgelopen jaren laten zien daar goed in te zijn. We haalden regelmatig landelijke
en internationale media, bijvoorbeeld met onze acties tegen Deliveroo, en we voerden de grootste grondcampagne
voor jonge kandidaten voor de Gemeenteraad. En hoewel we de strijd tegen Deliveroo nog niet gewonnen hebben
lieten we zien dat actievoeren werkt.
Die actiegerichte politiek, de zaaltjes uit en stap voor stap de wereld een beetje mooier maken, daar zijn we goed
in. Maar dit kan en moet nog beter. Als ik naar onze activiteitenagenda kijk schrik ik soms flink. We noemen ons
dan wel socialisten, maar soms zou je denken dat we borrelen belangrijk vinden dan een zeker inkomen, bowlen
belangrijker dan goed onderwijs een barbecue belangrijker dan goede zorg. Het is met de ervaring van de
afgelopen twee jaar en heel veel goede herinneringen in het achterhoofd, maar vooral met de wil om ervoor te
zorgen dat we als JS ons meer gaan focussen op wat er echt toe doet, dat ik besloten heb om me kandidaat te
stellen voor het voorzitterschap van onze vereniging.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik een strijd tegen de borrel ga voeren. Gezellige activiteiten zijn een prima
manier om mensen met elkaar in contact te brengen en ervoor te zorgen dat het leuk is om actief te zijn bij de JS.
Maar aan politiek mag er wel wat meer gebeuren. Met meer begeleiding wil ik ervoor zorgen dat het alle
afdelingen lukt om acties op te zetten. Zodat afdelingsbesturen aan het eind van het jaar naast op twaalf
maandelijkse borrels ook terug kunnen kijken op twaalf geslaagde politieke acties. Want niet borrelen, bowlen en
barbecueën maar gewoon de wereld mooier maken, dat is de lokale JS-agenda.
En als we het dan toch over actievoeren hebben. Natuurlijk wil ik doorgaan met onze acties tegen Deliveroo.
Zolang je als maaltijdbezorger niet zeker kan zijn van werk, van een inkomen, hopend dat het algoritme je een ritje
toebedeelt, zijn wij nog niet klaar. In de rechtszaal hebben we verloren, maar wij blijven strijden voor zekerheid.
Daarom wil ik ook de banden met Young & United weer aanhalen zodat we samen blijven werken in het gevecht
tegen de onzekerheid van flexcontracten.
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Een andere misstand die ik komend jaar wil aanpakken is de wildgroei aan werkervaringsplekken. Mensen met
een diploma op zak worden in veel sectoren afgescheept met een salaris alsof het een stage is. Ze doen werk dat
anders ook gedaan zou moeten worden door een normaal betaalde medewerker, maar dan als goedkope kracht.
Dat is gewoon een besparing voor bedrijven. We mogen het in Nederland niet accepteren dat mensen onder het
minimumloon aan het werk gezet worden. Hier moeten we ons als JS laten horen.
Een ander punt van aandacht is en blijft de diversiteit binnen onze vereniging. De JS is van oudsher een van de
meest diversie politieke jongerenorganisaties, maar als we er niet constant aandacht aan blijven besteden kan dat
zo voorbij zijn. Want of je nou wel of niet gelooft in quota, het feit dat er nog maar één vrouwelijke
afdelingsvoorzitter is en dat ook het huidige landelijk bestuur niet echt uitblinkt in diversiteit toont voor mij aan
dat aandacht voor diversiteit nodig is. Daarom wil ik specifiek proberen groepen die nu ondervertegenwoordigd
zijn bij onze actieve leden te betrekken bij de vereniging. Dus dat betekent onder andere vrouwen een keertje extra
bellen om ze uit te nodigen voor activiteiten en in onze scholentour nog vaker langsgaan bij ROC’s. Diversiteit is
onze grote kracht. Je leert zoveel meer van elkaar als je niet helemaal hetzelfde bent. Die kracht moeten we
koesteren.
Onze congressen zijn voor veel JS’ers de belangrijkste activiteiten van het jaar. Het is de plek waar je vrienden uit
het hele land tegenkomt en de interessantste sprekers langskomen. Afgelopen jaren zijn onze congressen echter
wat minder politiek geworden. Minder ruimte voor discussie, meer luisteren. Daarom wil ik een duidelijker
politiek profiel aan de congressen geven. Allereerst door weer thema’s voor de congressen te kiezen, maar vooral
door in het programma ruimte in te bouwen voor discussie. En dan niet in de vorm van ellenlange vergaderingen
over moties. Een motie verandert de wereld niet en wij hebben een motie niet nodig om de wereld te veranderen.
Maar wel de ruimte om in groepjes na te denken over hoe we de wereld beter maken en om acties op te zetten.
Voordat ik ga afsluiten is het belangrijk om in deze brief te vermelden dat ik me kandideer voor één jaar als
voorzitter. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat het een functie is voor twee jaar. Sterker nog, het feit dat het
eigenlijk twee jaar is sta ik ook absoluut achter. Maar helaas lukt het mij, om puur praktische en financiële
redenen, niet om nog langer dan een jaar in het landelijk bestuur te zitten. Dat vind ik heel erg jammer, maar
daarmee ben ik niet minder gemotiveerd om me in ieder geval dit jaar nog vol in te zetten voor de vereniging.
De JS is een prachtige vereniging. We delen allemaal dezelfde waarden en idealen, waar we samen voor strijden.
Door actief invloed uit te oefenen op de PvdA en ons te laten horen in het publieke debat kunnen we stapje voor
stapje deze idealen verwezenlijken. Maar het mooie aan de JS is dat we naast alle politiek inhoudelijke discussies
en acties ook gewoon heel veel plezier met elkaar hebben. Deze combinatie van inhoud en gezelligheid zorgt
ervoor dat ik me met volle overtuiging opnieuw kandidaat stel voor het landelijk bestuur. Ik hoop op jullie steun
bij de verkiezingen.
Mochten jullie naar aanleiding van mijn brief nog vragen hebben, aarzel dan vooral niet om me een mailtje te
sturen, te bellen of me even aan te spreken op een activiteit.
Met rode groeten,
Twan Wilmes
E-mail: twanwilmes@me.com
Tel: 0630815787
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Uitspraak
van
de
beroepscommissie
kandidaatstelling voor het voorzitterschap

inzake

de

Uitspraak
Datum uitspraak: 31 augustus 2018
BEROEPSCOMMISSIE VAN DE JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA
Uitspraak op het beroep van:
[eiser],
nader te noemen [eiser]
tegen
het presidium van de Jonge Socialisten in de PvdA,
nader te noemen [presidium].
Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: het landelijke bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA.

Verloop van de procedure
Bij besluit van 19 augustus 2018 heeft het presidium de kandidatuur voor het voorzitterschap van de Jonge
Socialisten in de PvdA (hierna: JS) van [eiser] afgewezen.
Tegen dit besluit heeft [eiser] op 22 augustus 2018 beroep ingesteld. Gelijktijdig heeft [eiser] beroep ingesteld
tegen het voornemen van het presidium om richting de leden te communiceren dat [eiser] beroep heeft
aangetekend tegen het besluit van 19 augustus 2018.
Het presidium heeft op 29 augustus 2018 een verweerschrift ingediend.
De beroepscommissie heeft de zaak op zitting behandeld op 30 augustus 2018, waar [eiser], het presidium en het
landelijk bestuur zijn verschenen.

Overwegingen
Juridisch kader
1.
De relevante bepalingen uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement Versie Voorjaarscongres 2018
(hierna: HR) zijn opgenomen in de bijlage bij deze uitspraak. Deze bijlage maakt deel uit van de
uitspraak.
Aanleiding
2.
Nadat de functie van voorzitter van de JS voor de jaren 2018-2019/2019-2020 onvervuld bleef, heeft het
congres besloten om een voorzitter ad interim te benoemen om vervolgens op een buitengewoon congres,
te houden voor de aftrap van het politiek seizoen, een voorzitter te benoemen voor de resterende termijn.
De datum van dit buitengewoon congres is later vastgesteld op zaterdag 8 september 2018. Een
kandidatuur voor het voorzitterschap moest uiterlijk 17 augustus 2018 om 23.59 via het e-mailadres
presidium@js.nl bekend zijn gemaakt. [Eiser] heeft zijn kandidatuur binnen deze termijn kenbaar
gemaakt.
3.

Bij besluit van 19 augustus 2018 heeft het presidium besloten om de kandidatuur van [eiser] af te wijzen.
Het presidium overweegt in zijn besluit dat in de vacature van voorzitter expliciet staat vermeld dat de
voorzitter voor twee jaar zal worden gekozen, conform artikel 7.2, derde lid van het HR. Deze
9

termijnstelling is volgens het presidium een randvoorwaarde. [eiser] heeft volgens het presidium niet
gesolliciteerd naar de voorgeschreven functie, aangezien [eiser] in zijn motivatiebrief schreef zich voor
één jaar te kandideren als voorzitter. Het presidium acht zich bevoegd om over kandidaatstellingen te
oordelen op grond van artikel 5.2, eerste lid, aanhef en onder b, van het HR. Tijdens de zitting heeft het
presidium toegelicht dat de afwijzing van de kandidatuur van [eiser] tevens is gebaseerd op de
vacaturetekst voor presidiumleden, inhoudende als presidiumlid ‘vervul je een coördinerende rol bij
verkiezingen voor het landelijk bestuur, stel je de functieprofielen vast en zit je het Congres zelf voor.
Ook beslecht het presidium geschillen in de vereniging’. Ook zou de bevoegdheid van het presidium zijn
gebaseerd op een jarenlang gebruik waarbij de motivatiebrieven van kandidaten naar het presidium
worden gezonden.
4.

[Eiser] kan zich niet met het besluit van 19 augustus 2018 verenigen en legt primair aan zijn beroep ten
grondslag dat het presidium niet bevoegd is om het besluit te nemen. Volgens [eiser] is geen sprake van
een voorstel in de zin van artikel 5.2, eerste lid van het HR, aangezien een uitputtende opsomming van
voorstellen in de artikelen 3.4, 3.6 en 4.3 van het HR wordt gegeven. Bovendien maakt artikel 3.1, zesde
lid van het HR expliciet onderscheid tussen voorstellen en kandidaatstellingen. Subsidiair legt [eiser] aan
zijn beroep ten grondslag dat de termijnstelling van twee jaar voor de functie van voorzitter geen
randvoorwaarde is voor de vervulling van deze functie. Tot slot meent [eiser] dat de belangenafweging
niet in redelijkheid tot stand had kunnen komen.

Beoordelingskader
5.
Op grond van artikel 8.1, eerste lid van het HR kan een lid beroep in stellen tegen een besluit dat hem of
haar persoonlijk treft en waarvoor beroep is opengesteld. Ten aanzien van het beroep van [eiser] tegen
het voornemen van het presidium om richting de leden te communiceren dat [eiser] beroep heeft
aangetekend tegen het besluit van 19 augustus 2018 geldt dat noch uit de Statuten, noch uit het HR kan
worden afgeleid dat sprake is van een besluit waarvoor beroep is opengesteld. Het beroep van [eiser]
dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. Dit heeft tot gevolg dat het beroep van [eiser] op dit
punt niet inhoudelijk zal worden behandeld.
6.

Tussen partijen is niet in geschil dat beroep open staat tegen het besluit van 19 augustus 2018. Op grond
van artikel 8.2, tweede lid van het HR vernietigt de beroepscommissie het bestreden besluit indien het
besluit is genomen in strijd met de wet, statuten of reglementen of indien men bij afweging van de
betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen. Gelet op deze bewoordingen
dient artikel 8.2, tweede lid van het HR te worden uitgelegd als een gebonden bevoegdheid van de
beroepscommissie, inhoudende dat de beroepscommissie verplicht is het bestreden besluit te vernietigen
indien sprake is van strijd met regelgeving en/of het presidium niet in redelijkheid tot het bestreden
besluit had kunnen komen.

7.

Aangezien de wet en de Statuten geen specifieke regelingen omvatten betreffende de bevoegdheden van
het presidium, blijven beide in het navolgende buiten beschouwing.

Bevoegdheid presidium
8.
Voor zover hier relevant is het presidium op grond van artikel 5.2, eerste lid, onder b van het HR bevoegd
om voorstellen die niet aan de in het HR gestelde eisen voldoen, niet toe te laten. Artikel 3.4, eerste lid
van het HR noemt als voorstellen: a. moties; b. resoluties; c. wijzigingen van het beginselmanifest; d.
beslispunten; en e. tijdelijke moties. Uit artikel 3.4, vierde lid van het HR volgt de behandeling van
financiële voorstellen, waarna artikel 3.6, eerste lid van het HR ordevoorstellen benoemt. In artikel 7.3,
derde lid van het HR worden vervolgens voorstellen tot ontslag of schorsing benoemd. Verder is nog
relevant dat voorstellen telkens in het kader van een behandeling door het congres worden genoemd.
In het HR staan kandidaatstellingen niet als voorstellen omschreven. Sterker nog, in onder andere artikel
3.5, zesde lid, van het HR wordt een onderscheid aangebracht tussen ‘voorstellen’ en
‘kandidaatstellingen’.
9.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat het presidium niet bevoegd is om op grond van artikel 5.2, eerste
lid, onder b van het HR een kandidaatstelling niet toe te laten, indien de kandidaatstelling niet aan de in
het HR gestelde eisen voldoet. Er is immers geen sprake van een voorstel.
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10.

Naar de huidige stand van het HR dient het presidium vóór 1 maart functieprofielen vast te stellen. Deze
vaststelling vindt plaats nadat leden, afdelingen en het landelijk bestuur zijn geconsulteerd. Vacatures
worden dan in de Eerste Congreskrant gepubliceerd met daarbij de profielschets en informatie over hoe
en vóór welke datum de leden zich kandidaat kunnen stellen. Leden kunnen zich dan schriftelijk
kandidaat stellen bij de secretaris met daarin hun naam, contactgegevens, de functie en hun motivatie.
De kandidaatstellingen worden ten minste zeven dagen voor het Congres gepubliceerd in de Tweede
Congreskrant. Hierna wordt op het congres over de kandidaatstelling gestemd door een schriftelijke
stemming of vindt voorafgaand aan het congres een digitale ledenstemming plaats. De bevoegdheid van
het presidium de Congreskranten vast te stellen conform artikel 5.1, vierde lid, HR ziet in het licht van
bovenstaande enkel op de voorstellen in de Congreskranten genoemd in overweging 8 en niet op
kandidaatstellingen.

11.

Anders dan het presidium meent, kan zowel de vacaturetekst als een jarenlang gebruik niet als bron van
bevoegdheid worden aangemerkt op grond waarvan het presidium een kandidatuur zou kunnen afwijzen.
Bevoegdheden kunnen slechts in de Statuten en/of in het HR worden verleend. Een besluit van het
congres is hiervoor vereist. Het is niet aan de beroepscommissie om vooruitlopend op eventuele
wijzigingen in de Statuten en/of het HR, hier uitspraak over te doen.

12.

Voorts kent de JS gelet op artikel 13, tweede lid, van het HR geen andere landelijke reglement dan het
HR. Een redelijke uitleg van artikel 13, tweede lid, van het HR heeft tot gevolg dat de interpretatie die het
presidium aan de vacaturetekst en jarenlang gebruik geeft, in strijd zou zijn met dit artikel.

13.

Wanneer het HR geen uitsluitsel biedt, verschaft artikel 13.2, derde lid, van het HR de bevoegdheid aan
het presidium en het landelijk bestuur om in samenspraak te komen tot een gezamenlijk besluit. Nu uit
voorgaande blijkt dat het HR uitsluitsel biedt over de kandidaatstellingsprocedure, kan tot slot ook via de
interpretatiebevoegdheid van het presidium en het landelijk bestuur gezamenlijk geen bevoegdheid
worden geconstrueerd.

14.

Gelet op het voorgaande is het bestreden besluit in strijd met het HR tot stand gekomen. Derhalve
vernietigt de beroepscommissie het bestreden besluit.

15.

Het beroep van [eiser] slaagt.

Voorwaarden kandidaatstelling
16.
Nu het beroep van [eiser] slaagt, behoeven de overige ingebrachte gronden en stellingen van partijen
geen behandeling meer. Ten overvloede wil de beroepscommissie echter over de voorwaarden voor de
kandidaatstelling het volgende opmerken.
17.

Voor een geldige kandidaatstelling voor het landelijk bestuur bestaan er in artikel 7, tweede lid, van de
Statuten in combinatie met artikel 6.2 van het HR slechts zes formele vereisten. Dit zijn (1) het
lidmaatschap van de JS en (2) een schriftelijke kandidaatstelling aan de secretaris die (3) binnen de
termijn en uiterlijk drie weken vóór het congres is ingediend met daarin (4) naam en contactgegevens,
(5) de functie en (6) een motivatie. Indien hieraan niet is voldaan, kan geen sprake zijn van een formele
kandidaatstelling. Overige vereisten als het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid, het voldoen aan
een zittingstermijn of het uitoefenen van een onverenigbare betrekking zijn materiële vereisten. Het
oordeel daarover is aan het congres waar de kandidaat zich heeft te verantwoorden.

Zorgvuldigheid procedure
18.
Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat tijdens deze procedure is gebleken dat communicatie
van alle partijen richting de leden, hoewel wellicht met de beste intenties, niet altijd het gewenste effect
heeft gehad en meer onrust en onduidelijkheid kan veroorzaken dan wegnemen. Zeker in het geval van
beroepszaken van individuele leden of geschillen waar de beroepscommissie bij betrokken is of kan
worden, kan het zorgvuldiger zijn pas richting leden te communiceren als een uitspraak is gedaan of een
oplossing is gevonden. Het belang van individuen en de vereniging is meer gelegen in uiteindelijke
duidelijkheid en verantwoording achteraf, dan in gedwongen communicatie vanuit de noodzaak
transparant te zijn vooraf.
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Beslissing
De beroepscommissie van de Jonge Socialisten in de PvdA:
I.

verklaart het beroep van [eiser] tegen het besluit van het presidium van 19 augustus 2018
gegrond en vernietigt het bestreden besluit;

II.

verklaart het beroep van [eiser] tegen het voornemen van het presidium om richting de leden te
communiceren dat [eiser] beroep heeft aangetekend tegen het besluit van 19 augustus 2018 nietontvankelijk;

III.

bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

IV.

draagt de secretaris en het presidium op deze uitspraak integraal op te nemen in de Tweede
Congreskrant.

Aldus vastgesteld door de beroepscommissie, bestaande uit M. Slangen BSc, mr. H.J. Dekker en mr. D.C.E. de
Haas.

Rechtsmiddelenclausule
Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.
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BIJLAGE
Statuten
Artikel 7
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
2.
De bestuursleden worden door het Congres afzonderlijk gekozen uit de leden van de vereniging. Het
huishoudelijk reglement kan echter bepalen dat een of meer bestuursleden worden gekozen door de
leden buiten vergadering, via een geheime en schriftelijke of elektronische verkiezing. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het Congres stelt het aantal bestuursleden vast.
3.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden ontslagen, en
worden geschorst in hun functie voor ten hoogste drie maanden. Het Congres besluit tot schorsing of
ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen
verstaan de periode tussen drie opeenvolgende halfjaarlijkse Congressen of twee opeenvolgende
jaarlijkse Congressen.
5.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur
niettemin bevoegd. Het bestuur en presidium zijn verplicht in dat geval zo spoedig mogelijk een Congres
bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 3.4 Congresvoorstellen – indienen
1.
Gewone voorstellen die het Congres behandelt, zijn:
a.
moties, dit zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten;
b.
resoluties, dit zijn meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema ingediend als een
lopende tekst;
c.
wijzigingen van het beginselmanifest, dit reglement of de statuten;
d.
beslispunten, dit zijn organisatorische besluiten van tijdelijke aard;
e.
tijdelijke moties, dit zijn politieke standpunten over tijdelijke onderwerpen.
Artikel 3.5 Congresvoorstellen – bekendmaking
6.
De secretaris publiceert ten minste zeven dagen voor het Congres de Tweede Congreskrant. De Tweede
Congreskrant bevat: de ingediende voorstellen, amendementen en preadviezen, kandidaatstellingen,
verslagen en alle overige te bespreken documenten, de voorgestelde agenda en het adres van de locatie
van het Congres.
Artikel 5.1 Samenstelling
4.
De secretaris stelt als lid van het presidium de Congreskranten samen en het presidium stelt deze vast.
Artikel 5.2 Bevoegdheden
1.
Het presidium heeft de bevoegdheid:
a.
een voorstel te doen voor de Congresagenda;
b.
voorstellen die niet aan de in dit reglement gestelde eisen voldoen, niet toe te laten;
c.
voorstellen van gelijke strekking samen te voegen tot één voorstel;
d.
de formulering van voorstellen te verhelderen en redactioneel te verbeteren;
e.
voorstellen te veranderen van soort;
f.
een vervaldatum te geven aan voorstellen van tijdelijke aard;
g.
de volgorde van stemming te bepalen.
2.
Het presidium stelt de dagorde vast van het Congres.
3.
Het presidium deelt de beschikbare spreektijd toe. In het belang van een goede beraadslaging kan deze
toewijzing geschieden volgens andere maatstaven dan van strikte evenredigheid.
4.
Het presidium wijst uit zijn midden voorzitters aan voor de verschillende congreszittingen. Het is een
voorzitter van een congreszitting niet toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen, die onder zijn of
haar leiding plaats hebben.
5.
Het presidium houdt een overzicht bij van de geldende Congresbesluiten van tijdelijke aard.
6.
Het presidium is bevoegd niet-leden het woord te geven tijdens het Congres.
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Artikel 6.2 Congresbenoemingen: vacatures
1.
Dit artikel is van toepassing op benoemingen door het Congres in een in dit reglement genoemde functie.
2.
Vacatures worden bekend gemaakt in de Eerste Congreskrant, met daarbij de profielschets en informatie
over hoe en vóór welke datum leden zich kandidaat kunnen stellen.
3.
Leden kunnen zich kandidaat stellen tot drie weken vóór het congres.
4.
Het presidium stelt jaarlijks vóór 1 maart de functieprofielen vast na de leden, afdelingen en het landelijk
bestuur geconsulteerd te hebben.
5.
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de secretaris met daarin:
a.
naam en contactgegevens;
b.
de functie;
c.
motivatie van de kandidaat.
Artikel 7.2 Bestuursfuncties, bestuurswisseling
1.
Het bestuur bestaat, naast de statutaire functies voorzitter, secretaris en penningmeester, uit de functies
zoals omschreven in de functieprofielen die jaarlijks door het presidium, na consultatie van de leden,
wordt vastgesteld.
2.
Een van de bestuursleden kan vicevoorzitter zijn.
3.
Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter, die voor twee
jaar wordt gekozen.
4.
Onverminderd lid 3, is het moment van aan- en aftreden van leden van het landelijk bestuur één maand
na het Voorjaarscongres.
5.
Lid zijn van het landelijk bestuur is onverenigbaar met het zijn van lid van het bestuur van een afdeling of
onderafdeling en met een andere door het Congres gekozen functie.
Artikel 7.4 Tussentijdse vacatures
1.
De vicevoorzitter treedt op als plaatsvervangend voorzitter, echter zonder de statutaire
vertegenwoordigingsbevoegdheid, de penningmeester als plaatsvervangend secretaris, en de secretaris
als plaatsvervangend penningmeester. Ieder bestuurslid kan plaatsvervanger zijn voor de andere
functies.
2.
Het landelijk bestuur kan een lid als waarnemer benoemen tot aan het volgende Congres.
3.
De functies voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet worden waargenomen. Een waarnemer
is geen bestuurslid in de zin van de statuten, heeft een adviserende stem in de bestuursvergadering en
krijgt een volmacht.
4.
Het Congres kiest een bestuurslid ad interim tot aan het volgende Congres:
a.
indien een vacature ontstaat tijdens het Congres;
b.
indien geen kandidaat gekozen wordt voor een functie;
c.
indien een vacature is ontstaan in de periode tussen publicatie van de Eerste Congres-krant en
het Congres.
5.
Een bestuurslid kan tussentijds worden gekozen tot aan het Voorjaarscongres via een digitale
ledenverkiezing.
6.
Een tussentijdse verkiezing via digitale ledenstemming vindt plaats zodra de helft of meer van de
bestuursleden ad interim is gekozen voor de functies van alle ad interim benoemde bestuursleden.
Artikel 8.1 Algemeen
1.
Een lid kan beroep instellen tegen een besluit dat hem of haar persoonlijk treft en waarvoor beroep is
opengesteld.
2.
Indien twee organen een geschil hebben over toepassing van dit reglement of de statuten, kan elk dit
voorleggen aan de beroepscommissie.
3.
Geen beroep kan worden ingesteld en geen geschil kan worden voorgelegd over Congresbesluiten.
4.
Uitspraken van de beroepscommissie zijn schriftelijk en gemotiveerd.
Artikel 8.2 Beroep
1.
De beroepscommissie beslist over een beroepschrift binnen drie weken. Ze houdt binnen die termijn een
zitting waarvoor de indiener, verweerder en het landelijk bestuur worden opgeroepen.
2.
In een beroepszaak vernietigt de beroepscommissie het bestreden besluit indien het is genomen in strijd
met de wet, statuten of reglementen of indien men bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot het besluit had kunnen komen.
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Artikel 13.2 Slotbepalingen
1.
Wijzigingen in dit reglement treden in werking na publicatie van de nieuwe tekst op de site na het
Congres. Wijzigingen in Hoofdstuk 11 (Financiën) treden in werking per boekjaar, tenzij het Congres met
tweederde meerderheid anders besluit.
2.
De JS kent geen andere landelijke reglementen dan dit reglement.
3.
Mocht dit reglement geen uitsluitsel bieden, dan besluit het presidium in samenspraak met het landelijk
bestuur.
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Moties
M 1. Een minimumloon in de gehele EU
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er niet overal in de EU een minimumloon is;

Het minimumloon in de EU niet overal gelijk is aan het bestaansminimum;
Overwegende dat:

De JS solidair is met inwoners van andere EU-lidstaten;

Het ongelijke minimumloon zorgt voor te grote verschillen tussen lidstaten;

Er een verschil in koopkracht is in de verschillende lidstaten;

Iedereen in de EU recht heeft op een loon dat rechtvaardig is;

Een minimumloon onder het bestaansminimum corruptie in de hand werkt;
Besluit dat:

Er overal in de EU een minimumloon moet komen op basis van de koopkracht;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 2. Tijd voor duurzame subsidies
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Het grootste gedeelte van het EU-budget opgaat aan subsidies voor landbouw en veehouderijen;

Landbouw en veehouderijen een enorme belasting zijn voor het milieu en het klimaat;

De EU-lidstaten het Parijs-akkoord getekend hebben;
Overwegende dat:

De EU-lidstaten snel moeten handelen om de afspraken uit het Parijsakkoord na te komen;

Het niet nakomen van het Parijsakkoord grote gevolgen kan hebben voor het leefklimaat in de EU;

Deze subsidies beter gebruikt kunnen worden;

De energietransitie een enorme kans biedt voor de economieën van de EU-lidstaten;
Besluit dat:

De EU moet stoppen met het verstrekken van subsidies aan de landbouw en veehouderijen;

De EU het geld dat hierdoor vrijkomt, moet besteden aan werkgelegenheids- en
duurzaamheidsubsidies;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 3. Stop het vliegen start het treinen
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er geen Europese belasting is op kerosine;
Overwegende dat:

Hierdoor luchtvaartmaatschappijen hun deel in de klimaattransitie niet betalen;

Vliegen zo goedkoop is dat het te vaak gedaan wordt;

Een belasting op kerosine in alleen Nederland, de Nederlandse economie kan schaden;

Vliegen extreem milieuvervuilend is;

We graag de afspraken uit het Parijsakkoord willen halen;

Belasting op kerosine leuk is voor de schatkisten van de EU-lidstaten;
Besluit dat:

Er een belasting op kerosine moet komen;

Deze belasting ingezet moet worden om alternatieve, duurzame, manieren van reizen efficiënter,
effectiever en goedkoper te maken;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 4. Rechtvaardige belastingen
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er in Europa op belastinggebied een race-to-the-bottom plaatsvindt;

In Nederland de dividendbelasting wordt afgeschaft;

De vennootschapsbelasting in veel landen naar beneden gaat;
Overwegende dat:

Dit zorgt voor een kapitaalstroom van arm naar rijk;

De JS solidariteit hoog in het vaandel heeft staan;

Belasting naar draagkracht op deze manier alleen nog maar geldt als je niet extreem rijk bent;
Besluit dat:

Er een Europese dividend- en vennootschapsbelasting moet komen;



Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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M 5. European Youth Plan
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De PES vijf jaar geleden het European Youth Plan introduceerde;

Het European Youth Plan verre van ingevoerd is;
Overwegende dat:

Het European Youth Plan, verregaande Europese solidariteit voorstelt;

De JS solidair is met andere EU-lidstaten;

De punten bepleit in het European Youth Plan ook leuk zijn voor de inwoners in Nederland;

De beginselen van de JS aansluiten bij het European Youth Plan;

De JS hier vorig jaar ook campagne voor heeft gevoerd;
Besluit dat:

Het European Youth Plan moet worden ingevoerd;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
*Het European Youth Plan is een plan geschreven door de PES (Party of European Socialists). Het plan voorziet
o.a. in de volgende punten: 1) Baangarantie voor iedereen na het genieten van onderwijs. 2) Het
Erasmusprogramma moet toegankelijk zijn voor iedereen en voor alle opleidingsniveaus. 3) Het European
childplan, dat o.a. pleit voor gratis medische zorg en betaalbaar onderwijs.

M 6. Homohuwelijk in de gehele EU
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Het homohuwelijk* nog niet in de gehele EU mogelijk is;

Het homohuwelijk niet in alle Europese lidstaten erkend wordt;
Overwegende dat:

Liefde een feestje is ongeacht seksuele voorkeur;
Besluit dat:

Het homohuwelijk in heel de EU ingevoerd en erkend moet worden;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
*Met het homohuwelijk in deze motie wordt een huwelijk tussen een andere combinatie dan man en vrouw
bedoeld. (Dus bijvoorbeeld: man-man, vrouw-vrouw, man-x, vrouw-x, x-x)
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M 7. Meer democratie 1
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Europese Commissie niet democratisch tot stand komt;
Overwegende dat:

Het nu echt tijd is om het democratisch tekort in de EU aan te pakken;

Er op de huidige manier heel veel Commissieleden zijn met functies die vaak onzinnig zijn;
Besluit dat:

De Europese Commissie gekozen moet worden door het Europees Parlement en minder leden moet
tellen dan nu het geval is;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 8. Meer democratie 2
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Europese Commissie alleen in zijn volledigheid naar huis gestuurd kan worden;
Overwegende dat:

Een falend Commissielid op deze manier dus kan blijven zitten, omdat de hele Commissie naar huis
sturen soms wat overdreven is;
Besluit dat:

Het mogelijk moet zijn om een Commissielid individueel af te zetten;

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

M 9. Meer democratie 3
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Een Europees referendum niet mogelijk is;
Overwegende dat:

Bij overdracht van macht aan de Unie de bevolking van een lidstaat hier een keuze in mag hebben;

Dit past in het zelfbeschikkingsrecht van volkeren;

Meer democratie leidt tot meer legitieme besluitvorming;
Besluit dat:

Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdAverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 10. Rustzone tijdens internationale activiteiten
Indiener: Shirodj Raghoenath
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Vorig jaar tijdens de YES (Young European Socialists) bureaumeeting een resolutie is aangenomen
omtrent de intekening van de ‘Safe Spaces’ en het ‘Trust Team’, echter omvat dit nog niet de dekking
voor alle mogelijke minderheidsgroepen en was dit afgelopen jaar niet optimaal geregeld;

Op dit moment bestaan er al twee ‘Safe Spaces’, namelijk voor vrouwen* en LGBQTI* bij grote YES
activiteiten;

Op internationale activiteiten waarbij honderden deelnemers van verschillende landen en culturen bij
elkaar komen, er meer behoefte is van het organiseren van (semi-)besloten bijeenkomsten voor andere
minderheidsgroepen of intersecties van verschillende (minderheids)groepen óf dat deelnemers zelf
behoefte hebben aan rust vanwege mentale gesteldheid, lichamelijke gesteldheid of voor het uitoefenen
van hun religie;

Afgelopen jaar de ‘Safe Spaces’ met name voor LGBTQI* aansloot aan een openbare ruimte, waardoor
sommige deelnemers die in de kast zitten/zaten een grote drempel moesten overkomen om naar deze
‘Safe Space’ te komen;
Overwegende dat:

Alle deelnemers van het YES-zomerkamp op hun gemak moeten voelen, ongeacht (gender)identiteit,
seksualiteit, afkomst, huidskleur, mentale en/of lichamelijke gesteldheid;

Deze motie betrekking heeft over de invulling van het YES-zomerkamp, waarbij deze vorm van ‘Safe
Spaces’ al bestaat en uitgebreid gedocumenteerd is;
Besluit dat:

De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit voor een
rustzone tijdens de komende YES-zomerkampen, waar verschillende groepen bijeen kunnen komen;

De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit dat de ‘Safe
Spaces’ in een discrete omgeving opgesteld zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Jaarrekening 2017
Onderstaande jaarrekening is goedgekeurd door de accountant.
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Verantwoording Landelijk Bestuur
Na het Voorjaarscongres in juni is het nieuwe bestuur direct aan de slag gegaan. Al na een week sprak de
voorzitter ad interim, Twan, samen met vier JS’ers die dit jaar in de Gemeenteraad zijn gekozen, een volle zaal toe
op het PvdA-congres over actiegerichte politiek. Zelf gaven we een voorbeeld van die actiegerichte politiek door
met een groot aantal Jonge Socialisten aanwezig te zijn bij de rechtszaak van onze Sytze tegen Deliveroo. Helaas
ving Sytze bot bij de rechter, maar die verwees door naar de politiek. Ook waren we in de zomer aanwezig bij de
demonstratie van onze Jesse samen met FNV Jong. Hij strijdt tegen de onderbetaling van werknemers van
supermarkten. Sytze en Jesse blijven we steunen, want onze strijd voor eerlijke arbeidsvoorwaarden gaat
natuurlijk door.
Het politieke seizoen sloten we af met een reünie. Na veertig jaar JS vonden we het een mooi moment om de
balans op te maken met leden en oud-leden in Utrecht. Met een prachtige opkomst en een spannende pubquiz was
deze reünie meer dan geslaagd. Dit bleek wel uit het feit dat een aantal groepjes oud-leden nog de hele avond in
Utrecht is blijven hangen om bij te praten. Hoewel het voor velen al vakantie was, waren we begin juli natuurlijk
ook met veel JS’ers aanwezig bij het bezoek van Jeremy Corbyn aan Den Haag waar we luisterden naar
inspirerende speeches en een masterclass campagnevoeren kregen van de Britse organisatie Momentum.
Negen JS’ers brachten een week van hun zomer door in het zonnige Rota in Spanje. Zij bezochten hier het
Summer Camp van onze Europese koepelorganisatie YES. Hier woonden ze een hoop interessante discussies bij
en kwamen ze zelfs even op de Spaanse televisie. Weken later waren de deelnemers hier nog niet over uitgepraat.
Een betere aanbeveling om volgend jaar mee te gaan op het Summer Camp is er natuurlijk niet.
Na een paar welverdiende weken campagne trapten we het jaar traditioneel af met de zomertour. Van Groningen
tot Maastricht en van Den Haag tot Enschede spraken we honderden nieuwe studenten waarvan een mooi aantal
ook lid is geworden van onze vereniging.
In het laatste weekend van augustus vond weer onze jaarlijkse Zomerschool samen met Jong WBS plaats. Het
onderwerp was dit jaar Democratie onder druk. Met een paar tiental aanwezigen doken we diep de inhoud in en
hadden we goede discussies over de toekomst van onze democratie. Ondanks dat het weer een beetje tegenzat, was
het weekend meer dan geslaagd.
Tussen de bedrijven door is het Landelijk Bestuur druk aan de slag gegaan met het maken van plannen voor het
komende jaar. Hiervoor sloten we ons drie dagen op in een huisje in het Limburgse Heuvelland. Met het afmaken
van die plannen wachten we nog heel even tot er een nieuwe voorzitter gekozen is zodat die er ook nog invloed op
kan hebben. Ergens in de komende weken zullen we jullie dan meer laten weten over wat wij dit jaar allemaal van
plan zijn.
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Twan Wilmes
Voorzitter ad interim
Mobiel: +31 6 30815787
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Judith Lemkes
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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 Oomen
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 Ledenbinding & Ledenbehoud
Mobiel: +31 6 15498819
E-mail: ybults@js.nl
Friso Ages
Internationaal Secretaris
Mobiel: +31 6 13992975
E-mail: frages@js.nl
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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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