Eerste Congreskrant
De Toekomst van Werk
Leiden, 15 en 16 juni 2019

Voorwoord
Beste JS’er,
Voor je ligt de Eerste Congreskrant van het Voorjaarscongres in Leiden. In deze Congreskrant lees je alles
over de vacatures, procedures, ingediende congresvoorstellen en andere relevante informatie voor het
Congres.
Moties en andere congresvoorstellen konden tot en met 4 mei (23:59 uur) ingediend worden. Amendementen kunnen nog ingediend worden tot 1 juni (23:59 uur) door te mailen naar presidium@
js.nl.
Op het Voorjaarscongres wordt de jaarrekening van 2018 besproken. De jaarrekening kan niet worden geamendeerd. In aanloop van het Congres is er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten:
• 24 mei (23:59 uur): sluiting kandidaatstelling landelijk bestuur, presidium en beroepscommissie.
• 1 juni (23:59 uur): deadline indienen amendementen.
• 8 juni: publicatie Tweede Congreskrant.
• 12 juni: deadline aanmelden Voorjaarscongres.
• 15-16 juni: Voorjaarscongres.
De aanvangstijd van het Congres is 10:00 uur. Het definitieve programma verschijnt binnenkort op de website en natuurlijk in de Tweede Congreskrant.
Met rode groet,
Djairo Terpstra
Secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Procedures Congres
Algemeen
Het Congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt twee keer 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.
Voorstellen
Tot 4 mei (23:59 uur) konden leden congresvoorstellen indienen door ze te mailen naar presidium@
js.nl. De volgende voorstellen komen op het Congres aan de orde:
•

Beslispunten: organisatorische voorstellen van tijdelijke aard;

•

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR) en de statuten (S);

•

Moties: ingediende voorstellen die de vereniging oproepen tot het innemen van een bepaald
standpunt of oproepen tot een actie van het landelijk bestuur;

•

Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets politiek-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 actuelemotie echt actueel is of juist niet.

De ingediende voorstellen zijn te lezen vanaf bladzijde 18 van deze Congreskrant.

In aanloop van het Congres: tot en met 1 juni 23:59

Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het Congres amendementen in te dienen. Dit kan tot 1 juni (23:59 uur), door deze te mailen naar presidium@js.nl. Meer uitleg over het indienen
van een amendement vind je op op de website onder het kopje ‘downloads’.
Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en
voorzien van een preadvies. Daarvoor hebben de indieners tot 8 juni (23:59 uur) de tijd. Een week voor
het Congres wordt Tweede Congreskrant rondgestuurd.
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De Tweede Congreskrant bevat:
•

Het definitieve programma;

•

Congresvoorstellen en amendementen;

•

Jaarverslag van het landelijk bestuur;

•

Jaarrekening over 2018.

Het presidium
Het 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
Congres doet het presidium een voorstel voor de congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je
iets wilt veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorsteldoen bij het agendapunt ‘Vaststellen
Congresagenda’
Procedure verkiezingen
Hoe stel ik me kandidaat?
Je hebt tot 24 mei (23:59 uur) de tijd om je kandidaat te stellen voor het landelijk bestuur, het presidium of
de beroepscommissie. Dat doe je door een mail te sturen naar presidium@js.nl. In deze mail moet je de volgende dingen vermelden: (1) je naam en contactgegevens, (2) de functie waar je naar solliciteert, en (3) je
motivatie. We zijn op zoek naar 7 landelijke bestuursleden (zie onderstaande vacatures), 3 presidiumleden
en 3 beroepscommissieleden. Landelijke bestuursleden worden voor 1 jaar verkozen. Presidiumleden en
beroepscommissieleden worden voor 2 jaar verkozen.
Hoe wordt er gestemd op kandidaatleden van het Landelijk Bestuur?
Als er meerdere kandidaten zijn dezelfde functie, dan wordt er digitaal gestemd. Zo niet, wordt er altijd op
het Congres gestemd. Alle leden kunnen tussen 2 juni (10:00 uur) en 16 juni (10:00 uur) stemmen. De uitslag
wordt op het congres bekend gemaakt. Voor digitale stemmingen geldt dat minimaal 10% van de leden gestemd moet hebben. Als er een kandidaat is wordt er op het Congres gestemd over de betreffende kandidaat.
Bij 2 kandidaten voor dezelfde functie kan je als stemmer kiezen uit drie opties: (1) kandidaat A, (2) kandidaat B, en (3) blanco.
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Om gekozen te worden moet je meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. De blanco
stemmen tellen mee in het totale aantal stemmen. Dit kan dus betekenen dat geen kandidaat meer dan de
helft van alle stemmen krijgt. In dat geval komt er geen winnaar uit de digitale stemming. Dan zal er tijdens
het Congres op papier gestemd moeten worden. Voor de papieren stemming gelden dezelfde regels als de
digitale stemming.
Bij 3 of meer kandidaten voor dezelfde functie wordt er gestemd volgens het “alternative vote systeem”. Bij
dit systeem maak je een rangschikking van alle kandidaten. Je zet bijvoorbeeld kandidaat A op 1, kandidaat
B op 2 en kandidaat C op 3. Je stem is alleen geldig als je alle kandidaten opneemt in je rangschikking. Het is
dus niet voldoende om alleen kandidaat A op 1 te zetten, je moet alle kandidaten een nummer geven. Je kan
ook blanco stemmen. In dat geval maak je helemaal geen rangschikking.
De winnaar is de kandidaat die meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Het kan zijn
dat dat niet in 1 ronde bereikt wordt. Dan valt de kandidaat met de minste stemmen af.
Stel dat jij kandidaat A op plek 1 hebt gezet, kandidaat B op plek 2 en kandidaat C op plek 3, in dit voorbeeld
is er in ronde 1 geen meerderheid van stemmen gehaald door kandidaat A, B of C. Kandidaat A heeft de minste stemmen gekregen. Jij hebt kandidaat A op 1 gezet, kandidaat B op 2 en kandidaat C op 3. Aangezien kandidaat A na 1 ronde afvalt, gaat jouw stem naar de kandidaat die je op 2 hebt gezet. In dit geval gaat je stem
in ronde 2 dus naar kandidaat B. Zo blijven er kandidaten afvallen tot een kandidaat meer dan de helft stemmen krijgt. Als geen kandidaat meer dan de helft van de stemmen behaalt (omdat heel veel mensen blanco
hebben gestemd), dan wordt de gehele stemming over alle kandidaten opnieuw gedaan tijdens het Congres.
Dit zal dan een papieren stemming zijn. Voor de papieren stemming gelden dezelfde regels als de digitale
stemming. Alle kandidaten die in de digitale stemming zijn afgevallen doen dan dus weer mee.
Hoe wordt er gestemd op overige, door het Congres benoemde functies?
Er is geen digitale stemming voor de verkiezingen voor het Presidium, de Beroepscommissie en de hoofdredacteur van de LAVA. Dit betekent dat deze functies op het Congres gekozen worden. Op het Congres aanwezige leden hebben de mogelijkheid om te stemmen voor de verkiezingen. De verkiezing is schriftelijk en
geheim.
Je kan bij de verkiezingen voor deze functies kiezen op een of meerdere kandidaten. De kandidaten die het
meeste stemmen hebben zijn verkozen.
Stel er zijn vier kandidaten voor het Presidium, dan kan je kiezen op bijvoorbeeld kandidaat 1,2,3 en 4, maar
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ook alleen op kandidaat 1 en 2 of alleen op kandidaat 1. Je kan er ook voor kiezen om volledig blanco te
stemmen. De kandidaten met de meeste stemmen worden gekozen, ook als alle kandidaten minder dan
helft van de uitgebrachte stemmen halen.
Spreekregels
Bij elk Congresvoorstel heeft de eerste indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven.
Daarna worden de eventuele amendementen behandeld. Mochten er geen amendementen zijn, krijgen na
de indiener van het voorstel de aanwezige leden de beurt om in te spreken. Diegene die wenst in te spreken,
meldt zich daarvoor bij de daarvoor betreffende microfoon in de zaal. De zogenaamde sprekersrij. Na de leden krijgt het landelijk bestuur het woord om een advies te geven over het ingediende voorstel. Tot slot krijgt
de indiener van de motie de kans op te reageren op alles wat er gezegd is en wordt er gestemd.
Mocht er wel een amendement zijn ingediend op het voorstel geldt er een andere procedure. Namelijk, de
indiener van het Congresvoorstel geeft een inleiding van het voorstel, vervolgens krijgt de indiener van het
amendement het woord. Mochten er meerdere amendementen zijn ingediend begint de behandeling van de
amendementen bij het meest verregaande amendement. Na de inleiding van het Congresvoorstel krijgt de
indiener van het amendement het woord om het amendement toe te lichten. Vervolgens krijgt de indiener
van het Congresvoorstel dekans om te reageren op het amendement. De indiener van het voorstel geeft dan
eveneens een preadvies. Mocht het preadvies positief zijn, dan wordt het amendement overgenomen. Mocht
het preadvies negatief zijn, krijgen de leden de beurt om in te spreken over het amendement. De indiener
van het amendement kan daarna reageren op alles wat gezegd is, waarna het landelijk bestuur een advies
geeft over het amendement om tot slot tot stemming over te gaan. Na het behandelen van de amendementen wordt de motie, inclusief amendementen, in stemming gebracht. De indieners krijgen hierbij nog wel de
mogelijkheid om de motie inclusief amendementen in te trekken.
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 inbehandeling
genomen.
Oproepen
Aan het begin van het 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 deaangenomen 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 permanente campagnes.
Dit is slechts een kleine selectie, maar zoals je al kan zien, is het geen bezigheid die je er even bij doet. Hoe
meer tijd je er in steekt, hoe meer je zelf uit het bestuursjaar kunt halen. Ook is het belangrijk dat je al wat
ervaring hebt binnen de JS.
Bij elke bestuursfunctie horen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Maar er zijn ook enkele zaken
die voor het gehele bestuur gelden:
• Elk bestuurslid is minimaal 30 uur per week beschikbaar en streeft ernaar ten minste drie dagen in de
week op kantoor aanwezig te zijn;
• het bestuur zet de politieke lijn van de JS uit en houdt de actualiteit in de gaten;
• het bestuur organiseert meerdere keren per jaar (ludieke) acties om de politieke lijn van de JS onder de
aandacht te brengen;
• het bestuur maakt aan het begin van het jaar een jaarplan en aan het einde van het jaar een jaarverslag;
• het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter;
• het bestuur zorgt voor een goede overdracht naar het volgende bestuur;
• om die overdracht goed te laten verlopen, houdt iedereen maandelijks een archief bij van relevante
zaken en worden activiteiten geëvalueerd;
• het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en evalueren van een open en diverse
verenigingscultuur;
• het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het zich welkom laten voelen van nieuwe leden;
• alle bestuursleden worden voor een periode van één jaar gekozen.
Voorzitter
• Het gezicht van de JS naar buiten toe;
• verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de overige bestuursleden;
• samen met de secretaris verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de voortgang van het jaarplan;
• samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor het verspreiden van de politiek inhoudelijke boodschappen van de JS;
• verantwoordelijk voor de inhoudelijke opzet van het Congres;
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•
•
•

opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties;
adviserend lid partijbestuur PvdA;
onderhoudt contacten met de fractie.

Secretaris
• Contactpersoon voor de PvdA voor organisatorische aangelegenheden;
• verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de donateursactie;
• coördineert het opstellen van het jaarplan en het maken van een jaarverslag;
• samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de voortgang van het jaarplan;
• coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van activiteiten);
• stelt de agenda voor bestuursvergaderingen op en beheert de notulen;
• verantwoordelijk voor archiefbeheer;
• verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
• houdt de algemene e-mailaccounts van de JS bij en beantwoordt (externe) vragen;
• samen met het bestuurslid communicatie verantwoordelijk voor de organisatie van een permanente
JS-campagne, met als doel om de JS te profileren, de politiek te beïnvloeden en nieuwe leden aan te
trekken.
Penningmeester en bestuurslid vereniging:
• Lid van het presidium;
• verantwoordelijk voor het organiseren van twee congressen;
• verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de organisatie;
• verantwoordelijk voor het financieel beheer van de organisatie inclusief begroting en jaarrekening;
• draagt zorg voor financiën van landelijke activiteiten en afhandeling aanvragen voor de activiteitensubsidie;
• zorgt dat declaraties en facturen worden verwerkt en betaald;
• onderhoudt contacten met andere relevante organisaties, zoals PvdA, BZK, DUO en andere PJO’s, over
financiële zaken;
• verantwoordelijk voor het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen door middel van externe
financiering van activiteiten;
• beheert de bezittingen van de JS;
• • Verantwoordelijk voor het versturen van de organisatorische nieuwsbrief;
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•
•
•
•
•

verantwoordelijk voor het versturen van de organisatorische nieuwsbrief;
verzorgt de afdelingsrekeningen en contacten met afdelingspenningmeesters;
verantwoordelijk voor het ondersteunen en motiveren van groepen leden die (op lokaal niveau) buiten
bestaande twee structuren om activiteiten willen organiseren;
onderhoudt contacten met alle afdelingen, is op de hoogte van wat daar gebeurt en ondersteunt waar
nodig;
samen met het bestuurslid scholing verantwoordelijk voor het trainen van afdelingsbesturen.

Bestuurslid communicatie
• Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het verspreiden van de politiek inhoudelijke boodschappen van de JS;
• verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de website js.nl;
• verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media en de ontwikkeling van sociale mediacampagnes;
• verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie;
• verantwoordelijk voor het versturen van de ledennieuwsbrief en de nieuwsbrief voor mensen die geïnteresseerd zijn in de JS;
• zorgt ervoor dat leden informatie ontvangen gebaseerd op hun interesses;
• verantwoordelijk voor de ondersteuning van de hoofdredacteur van de LAVA vanuit het landelijk bestuur;
• samen met de secretaris verantwoordelijk voor de organisatie van een permanente JS-campagne, met
als doel om de JS te profileren, de politiek te beïnvloeden en nieuwe leden aan te trekken.
Bestuurslid scholing
• Organiseert twee (Nieuwe) Ledenweekenden;
• organiseert meeloopstages voor leden op plekken waar PvdA-politici actief zijn;
• organiseert inhoudelijke scholingsactiviteiten, zowel voor beginnende als gevorderde leden; Bij scholingsactiviteiten kan worden gedacht aan de JS Academie, werkbezoeken en de stoomcursus sociaaldemocratie;
• verantwoordelijk voor de training en coördinatie van JS-trainers;
• verantwoordelijk voor de scouting en mogelijke doorstroom van leden in verschillende geledingen van
de vereniging;
• verantwoordelijk voor het opzetten van intervisiegroepen voor nieuwe JS-Statenleden;
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• samen met het bestuurslid vereniging verantwoordelijk voor het trainen van afdelingsbesturen.
Bestuurslid leden
• Aanspreekpunt voor leden over hun lidmaatschap en hoe ze actief kunnen worden;
• verantwoordelijk voor het verwelkomen van nieuwe leden door o.a. welkomstmails, -pakketten en –telefoontjes en nieuwe ledendagen;
• verantwoordelijk voor het motiveren, activeren en werven van leden om deel te nemen aan acties;
• verantwoordelijk voor het bijhouden van relevante informatie over actieve leden binnen de JS;
• samen met de ondersteuning vanuit de PvdA verantwoordelijk voor het opzetten van ledenwerfcampagnes en gerichte ledenwerfactiviteiten, eventueel in samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties;
• verantwoordelijk voor de uitvoering van de zomertour 2019 en de organisatie van de zomertour 2020
langs introductieweken van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten;
• verantwoordelijk voor de organisatie van de scholentour langs middelbare scholen en mbo-instellingen;
• verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement.
Internationaal secretaris
• Onderhoudt contacten met organisaties en personen in het buitenland en internationale en internationaal georiënteerde organisaties binnen Nederland;
• organiseert samen met de werkgroep Internationaal internationale en internationaal georiënteerde
activiteiten voor leden, zowel in binnen- als buitenland;
• verantwoordelijk voor het op de hoogte houden en betrekken van alle leden bij internationale bijeenkomsten, zoals seminars en congressen;
• vertegenwoordigt de JS tijdens activiteiten van YES en IUSY;
• bereidt YES/IUSY-activiteiten voor in samenwerking met de werkgroep Internationaal;
• houdt de vereniging op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen YES en IUSY;
• organiseert bezoeken voor leden bij het Europees Parlement en andere Europese instellingen.
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Presidium

Voor het presidium komen 3 functies vrij. Presidiumleden worden voor twee jaar gekozen. Als presidiumlid
ondersteun je het landelijk bestuur onder meer met het samenstellen van de congreskranten, vervul je een
vertrouwensrol op het Congres bij eventuele problemen, heb je een coördinerende rol bij verkiezingen voor
het landelijk bestuur, stel je de functieprofielen vast en zit je het Congres zelf voor. Kandideren voor het
presidium kan door uiterlijk 18 mei (23:59 uur) een brief te sturen naar presidium@js.nl.
Beroepscommissie
Binnen de JS is er een beroepscommissie die kan helpen bij het oplossen van conflicten (zie HR hoofdstuk
8). De commissie bestaat uit drie leden. Momenteel zijn we op zoek naar drie nieuwe leden voor de beroepscommissie. Een lid wordt gekozen voor een termijn van een jaar en twee leden worden gekozen voor een
termijn van twee jaar. Leden die zich kandidaat willen stellen voor de beroepscommissie kunnen uiterlijk
18 mei (23:59 uur) een e- mail sturen naar de voordrachtscommissie, bestaande uit Lieke Kuiper, Yunus van
der Wal en Dominique de Haas. Kandidaten melden in deze e-mail, die gericht kan worden aan voordrachtscommissie@js.nl, hun naam en contactgegevens, de functie waarvoor gesolliciteerd wordt en de motivatie.
De voordrachtscommissie zal één kandidaat voordragen voor de beroepscommissie, waarna het Congres
hierover zal stemmen volgens de gebruikelijke procedure (zie HR hoofdstuk 4). Kandidaten die niet worden
voorgedragen hebben het recht om hun kandidaatstelling te handhaven.
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Locaties
Congreslocatie

Feest- en eetlocatie

Danscentrum Dos Bailadores
Perzikweg 2, Leiden

Club Jaune
Hogewoerd 18, Leiden

Slaaplocatie

Ibis Leiden Centrum
Stationsplein 240-242, Leiden
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Verslag Commissie Duidelijkheid
en Transparantie
Kameraden,
Op het Buitengewoon Congres in september is besloten dat wij tot stand zouden moeten komen. De precieze invulling van deze ‘wij’ heeft u besloten op het Najaarscongres te Groningen. Op voordracht
van het Landelijk Bestuur en het Presidium, met instemming van het Congres, bestondde Commissie op dat
moment uit Sham Ahmed, Lester von Meijenfeldt, Iris Vrolijks, Twan Wilmes (namens het Landelijk Bestuur)
en Bo Lemmens (namens het Presidium). Helaas heeft Sham Ahmed wegens privéomstandigheden snel
afscheid moeten nemen van deze commissie.
Wij hebben enkele keren bij elkaar gezeten en met behulp van veel voorbereiding, mail- &
whatsappcontact deze wijzigingen tot stand kunnen brengen. Daarnaast hebben we ook input
gekregen van enkele leden die met ons meedachten en deze per mail hebben toegestuurd aan ons .Deze
plaats willen we gebruiken om hen hartelijk te danken.
De actuele motie noemt geen einddatum voor de commissie. De commissie zal dan ook per
beslispunt opgeheven moeten worden. Zoals u ziet is dit beslispunt niet opgenomen in de Eerste Congreskrant. In een van onze voorstellen tot wijziging van het HR is opgenomen dat we graag toegevoegd
zien worden dat actuele beslispunten toegelaten moeten worden op het Congres.
Indien deze wijziging het haalt en wij na behandeling van al onze voorstellen tot de conclusiekomen dat wij (gelukkig!) overbodig zijn geworden, dienen wij zelf dit beslispunt in. Zo niet, gaan wij vrolijk
door na het Voorjaarscongres met onze avonden gevuld met wetboeken, het HR en wijn en zullen wij ons te
zijner tijd opheffen.
We zijn trots op het eindresultaat en leggen het dan ook met plezier aan het Congres voor. We zijn benieuwd naar jullie opinie.
Met vriendelijke groet,Iris, Lester, Twan en Bo
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Verslag Commissie Duidelijkheid
en Transparantie
P.S.: Ten slotte willen wij benadrukken dat de naam Commissie Duidelijkheid en Transparantie niet door
onszelf is verzonnen. Het is de naam die ons gegeven is in de aangenomen actuele motie op het Buitengewoon Congres. Als laatste noot willen we het Landelijk Bestuur en het Congres verzoeken of we de
geschiedenis in mogen gaan als de HR-commissie. Dat klinkt een stuk gezelliger.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 1. Haagse zetel
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 1, tweede lid
Huidige tekst:
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Voorgestelde tekst:
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
Toelichting:
De JS is verhuisd van Amsterdam naar Den Haag.
S 2. Herindelingsverkiezingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 1, derde lid
Huidige tekst:
Leden en organen van de vereniging hebben niet het recht onder de naam Jonge Socialisten
of JS een rechtspersoon op te richten of onder die naam deel te nemen aan de verkiezingen
bedoeld in de Kieswet.
Voorgestelde tekst:
Leden en organen van de vereniging hebben niet het recht onder de naam Jonge Socialisten
of JS een rechtspersoon op te richten of onder die naam deel te nemen aan de verkiezingen
bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling.
Toelichting:
Herindelingsverkiezingen zijn formeel gezien geen verkiezingen als bedoeld in de Kieswet.
Volledigheidshalve is daarom de Wet Arhi toegevoegd.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 3. Schrappen overbodige tekst
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen tekst
Artikel 5, zesde lid
Huidige tekst:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Toelichting:
De verschuldigdheid van contributie is reeds geregeld in artikel 6, tweede lid.

S 4. Schrappen foute verwijzing
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen tekst
Artikel 5, vierde lid
Huidige tekst:
en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement
Toelichting:

op het Voorjaarscongres 2018 in Rotterdam is een beslispunt aangenomen om bij de volgende
statutenwijziging deze zinsnede te schrappen. Hier wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement, maar dat bevat geen bepaling meer die over ontzetting uit het lidmaatschap gaat.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 5 . Te r m i j n i n b e r o e p g a a n
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst / toevoegen aan tekst
Artikel 5, vierde lid
Huidige tekst:
Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan
bij de beroepscommissie.
Voorgestelde tekst:
Het betrokken lid kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij
de beroepscommissie.
Toelichting:
We hebben een maand veranderd in vier weken omdat niet elke maand even lang is.
S 6 . Te r m i j n s c h o r s i n g
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5, vijfde lid
Huidige tekst:
Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste
drie maanden. Op het besluit tot schorsing is lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen.
Voorgestelde tekst:
Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste
twaalf weken. Op het besluit tot schorsing is lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
Toelichting:
We hebben 3 maanden veranderd in 12 weken, omdat niet elke maand even lang is.
S 7 . Te r m i j n s c h o r s i n g o f o n t s l a g
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7, derde lid
Huidige tekst:
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.
Voorgestelde tekst:
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden ontslagen, en worden geschorst in hun functie voor ten hoogste twaalf weken. Het Congres besluit tot schorsing of ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Toelichting:
We hebben 3 maanden veranderd in 12 weken, omdat niet elke maand even lang is.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 8 . Ta a k b e s c h r i j v i n g p re s i d i u m
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen van een eerste lid, onder vernummering van de huidige tekst tot een tweede lid
Artikel 10, eerste lid
Voorgestelde tekst:
Het Presidium heeft tot taak het leiden van de vergadering van het congres en het zorgdragen voor een goed verloop van deze vergadering, zowel tijdens de vergadering als in de
voorbereiding daarvan.
Toelichting:
Een taakbeschrijving voor het Presidium ontbrak in de statuten.
S 9 . B e v o e g d h e d e n p re s i d i u m
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen nieuw lid
Artikel 10, derde lid
Voorgestelde tekst:
De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van het Presidium worden nader geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Toelichting:
Dit gebeurt bij andere gekozen organen van de vereniging ook.
S 1 0 . Ta a k b e s c h r i j v i n g b e r o e p s c o m m i s s i e
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw eerste lid, onder vernummering van overige leden
Artikel 16, eerste lid
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
Voorgestelde tekst:
De beroepscommissie heeft tot taak het doen van bindende uitspraken in beroep in geval
van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten of
het huishoudelijk reglement aan haar is opgedragen. De beroepscommissie doet uitspraak
over de voorgelegde kwestie en kan daarbij een uitspraak doen over de procedure die gevolgd is. De beroepscommissie motiveert haar uitspraak.
Toelichting: De taak van de beroepscommissie is op dit moment niet in de statuten beschreven.
S 1 1 . Ta a k b e s c h r i j v i n g a f d e l i n g e n
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw eerste lid, onder vernummering van de overige leden
Artikel 17, tweede lid
Voorgestelde tekst:
Een afdeling heeft tot taak de doelen van de vereniging, bedoeld in artikel 2, op lokaal of regionaal niveau na te streven.
Toelichting: De taak van afdelingen is op dit moment niet in de statuten beschreven.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 12. Instellen en opheffen afdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 17, vijfde lid
Voorgestelde tekst:
De instelling en opheffing van een afdeling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Toelichting: Dit biedt een grondslag om de instelling en opheffing te regelen in het HR.
S 13. Goedkeuring statutenwijzigingen door partijbestuur PvdA
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 18, vijfde lid
Huidige tekst:
Wijzigingen van de statuten behoeven goedkeuring van het partijbestuur van de Partij van
de Arbeid.
Voorgestelde tekst:
Voorstellen tot wijzigingen van de statuten worden door het bestuur ter advies voorgelegd
aan het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Een afschrift van dit advies wordt overeenkomstig het tweede lid voor de leden ter inzage gelegd.
Toelichting:
de JS is een onafhankelijke organisatie gelieerd aan de PvdA. Enige invloed van het partijbestuur van de PvdA op de statuten van de JS is wat de HR-commissie betreft niet onwenselijk. Goedkeuring is echter een zwaar middel. Daarom willen wij voorstellen om in
de toekomst alleen nog maar om advies te vragen en dit advies op te nemen in de Tweede
Congreskrant. De reglementen van de PvdA bevatten geen bepaling die van hun zijde deze
goedkeuring verplicht stelt.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Statuten
S 14. Redactionele wijzigingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
1. In artikel 6, tweede lid wordt “jaar” veranderd in “boekjaar”;
2. In artikel 12, vijfde lid wordt “een reglement” veranderd in “het huishoudelijk reglement”;
Toelichting: Bovenstaande wijzigingen zijn redactioneel van aard.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
HR 1. Gedragscode
Indiener: Gedragscodecommissie
Toevoegen tekst
Art. 2.4 Gedragscode
Voorgestelde tekst:
Lid 1. De gedragscode is een bijlage van het Huishoudelijk Reglement.
Lid 2. De vertrouwenspersonen zien toe op naleving van de Gedragscode.
Lid 3. In het geval grove overtredingen met verregaande consequenties adviseren de vertrouwenspersonen het Landelijk Bestuur over de te nemen stappen.
Toelichting:
Op het najaarscongres is een motie aangenomen over het opstellen van een gedragscode
en deze als bijlage toe te voegen aan het HR. Om deze code een rechtsgeldige basis te geven
wordt deze ook opgenomen in een nieuw artikel in het HR.
HR 2. In s amenspraak wordt raadplegen (1)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4, zesde lid
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur bepaalt in samenspraak met de organiserende afdeling welke thema’s centraal staan op het Congres.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur bepaalt, na raadpleging van de organiserende afdeling, welke thema’s centraal staan op het Congres.
Toelichting:
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
HR 3. In s amenspraak wordt raadplegen (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4, zevende lid
Huidige tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor het Congres kan het Presidium in samenspraak met het lande
lijk bestuur besluiten dat in afwijking van het tweede en derde lid moties op het Congres
kunnen worden ingediend en geamendeerd. De wijze waarop op het Congres moties kunnen
worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het Presidium, in samenspraak met
het landelijk bestuur.
Voorgestelde tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor het Congres kan het Presidium, na raadpleging van het landelijk bestuur, besluiten dat, in afwijking van het tweede en derde lid, moties op het Congres
kunnen worden ingediend en geamendeerd. Het Presidium bepaalt, na raadpleging van het
landelijk bestuur, de wijze waarop op het Congres moties kunnen worden ingediend en geamendeerd.
Toelichting:
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
HR 4. In s amenspraak wordt raadplegen (3)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4, achtste lid
Huidige tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor een Congres kan het Presidium in samenspraak met het lande
lijk bestuur besluiten dat in afwijking van het derde lid resoluties op het Congres kunnenwor
den geamendeerd. De wijze waarop op het Congres kan worden geamendeerd wordt bepaald
door het Presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.
Voorgestelde tekst:
Tot uiterlijk acht weken voor een Congres kan het Presidium, na raadpleging van het landelijk
bestuur, besluiten dat, in afwijking van het derde lid, resoluties op het Congres kunnen worden geamendeerd. Het Presidium bepaalt, na raadpleging van het landelijk bestuur, de wijze
waarop op het Congres kan worden geamendeerd.
Toelichting:
Het gebruik van “in samenspraak” heeft in het verleden discussie opgeleverd wat dit precies
betekent. Raadplegen biedt meer duidelijkheid wat de bedoeling achter de tekst is.
H R 5 . C o n g re s k r a n t e n n i e t l a n g e r n a a r a l l e l e d e n m a i l e n
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Tranparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, eerste lid
Huidige tekst:
Publicatie houdt in: plaatsing op de site en het versturen van een e-mail met link daarnaar
aan alle leden.
Voorgestelde tekst:
Publicatie houdt in: plaatsing op de site en het versturen van een e-mail met link daarnaar
aan alle leden die geabonneerd zijn op de landelijke nieuwsbrief.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Toelichting:
In de huidige tekst moeten de congreskranten naar alle leden gestuurd worden, dus ook
leden die zich voor alle nieuwsbrieven van de JS hebben afgemeld. Wij menen dat de congreskranten niet voldoende interessant zijn voor deze groep leden om ze alsnog te mailen.
Te veel mails van de JS kan voor deze groep als onprettig worden ervaren en dat willen we
voorkomen. Deze groep kan nog steeds de congreskranten inzien via de website van de JS.
De aankondiging (met de data van de publicatie van de congreskranten) wordt nog wel naar
alle leden gemaild.
H R 6 . S e c re t a r i s w o r d t h e t p re s i d i u m ( 1 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, tweede lid
Huidige tekst:
De secretaris publiceert vijf weken voor het Congres de Eerste Congreskrant, met daarin de
ingediende voorstellen.
Voorgestelde tekst:
Het Presidium publiceert vijf weken voor het Congres de Eerste Congreskrant.
Toelichting:
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk
gremium verantwoordelijk is. Voor het overige redactioneel.
H R 7 . A m e n d e e r b a re c o n g re s v o o r s t e l l e n w o r d e n i n g e d i e n d e g e w o n e v o o r s t e l l e n
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, derde lid
Huidige tekst:
De Eerste Congreskrant is de oproeping en bevat alle amendeerbare Congresvoorstellen.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Voorgestelde tekst:
De Eerste Congreskrant is de oproeping en bevat alle ingediende gewone voorstellen.
Toelichting:
Het HR maakt een duidelijk onderscheid in soorten voorstellen. Door het gebruik van ‘gewone’ in plaats van ‘amendeerbare’ wordt dit onderscheid onderstreept.
H R 8 . S e c re t a r i s w o r d t h e t p re s i d i u m ( 2 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, vierde lid
Huidige tekst:
De secretaris zendt ingediende amendementen naar de indiener van het voorstel met het
verzoek erover een preadvies te geven.
Voorgestelde tekst:
Het Presidium zendt ingediende amendementen naar de indiener van het voorstel met het
verzoek erover een preadvies te geven.
Toelichting:
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk
gremium verantwoordelijk is.
H R 9 . S e c re t a r i s w o r d t h e t p re s i d i u m ( 3 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, zesde lid
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Huidige tekst:
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.
Voorgestelde tekst:
Het Presidium 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.
Toelichting:
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat de secretaris lid is
van het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk
gremium verantwoordelijk is.
H R 1 0 . S e c re t a r i s w o r d t h e t p re s i d i u m ( 4 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.5, achtste lid
Huidige tekst:
De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er voor dat:
a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpuntendatabase op de website;
b. de uit aangenomen resoluties voortvloeiende standpunten worden verwerkt in de standpuntendatabase;
c. op de site een overzicht staat van de door het Congres gekozen personen en geldende beslispunten.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Voorgestelde tekst:
Het Presidium publiceert de Derde Congreskrant en het landelijk bestuur zorgt er
voor dat:
a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpuntendatabase op de website;
b. de uit aangenomen resoluties voortvloeiende standpunten worden verwerkt in de standpuntendatabase;
c. op de site een overzicht staat van de door het Congres gekozen personen en geldende beslispunten.
Toelichting:
De gedachte achter de originele tekst is dat de secretaris dit doet omdat hij/zij/x lid is van
het Presidium. Door de wijziging blijft de praktijk hetzelfde, maar is het duidelijker welk
gremium verantwoordelijk is.
H R 1 1 . O m s c h r i j v i n g D e r d e C o n g re s k r a n t
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst
Artikel 3.5, negende lid
Voorgestelde tekst:
De Derde Congreskrant bevat:
a. alle behandelde voorstellen, inclusief de toelichting daarbij, en de uitkomst van de stemming daarover;
b. alle toezeggingen gedaan door de door het Congres gekozen organen.
Toelichting:
Het is onduidelijk in het HR waar de Derde Congreskrant uit moet bestaan. Door de toevoeging van dit lid wordt dit duidelijk. Daarnaast zorgt het voor een duidelijk overzicht van toezeggingen en beslissingen omtrent behandelde voorstellen.
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
HR 12. Actuele beslispunten
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst als nieuw lid
Artikel 3.7
Voorgestelde tekst:
Actuele beslispunten zijn organisatorische uitspraken over een onderwerp dat actueel
geworden is na de deadline van de Eerste Congreskrant. Het Presidium beoordeelt de actualiteit.
Toelichting:
Uit het verleden is gebleken dat het af en toe nodig is een actueel beslispunt te kunnen toestaan op het Congres. Toevoeging van dit lid maakt dit mogelijk.
R 13. Actuele moties wordt actuele voorstellen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.7, titel
Huidige tekst:
Actuele moties
Voorgestelde tekst:
Actuele voorstellen
Toelichting:
Indien vorige wijziging aangenomen is, dekt deze titel het artikel beter.
HR 14. Stemcommissie
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
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Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 4.4
Huidige tekst:
Voorafgaand aan een schriftelijke stemming wordt, in ieder geval tijdens het Congres, een
stemcommissie van ten minste twee personen ingesteld die belast is met het tellen van de
stemmen. De stemcommissie deelt de stembiljetten uit en neemt deze weer in, telt de uitgebrachte stemmen, maakt hiervan een overzicht en geeft dit aan de voorzitter van de vergadering. De stembiljetten worden vernietigd nadat de uitslag is vastgesteld.
Voorgestelde tekst:
De voorzitter van de vergadering stelt aan het begin van een Congres een stemcommissie
in van ten minste twee personen die belast is met het tellen van de stemmen. De stemcommissie deelt de stembiljetten uit en neemt deze weer in, telt de uitgebrachte stemmen,
maakt hiervan een overzicht en geeft dit overzicht aan de voorzitter van de vergadering. De
stembiljetten worden vernietigd nadat de uitslag door de voorzitter van de vergadering is
vastgesteld en bekendgemaakt.
Toelichting:
Door de wijziging van de tekst wordt de wijze van instellen van een stemcommissie begrijpelijker en getrouwer aan de werkelijkheid beschreven.
H R 1 5 . S e c re t a r i s w o r d t h e t l a n d e l i j k e b e s t u u r
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.1, eerste lid
Huidige tekst:
Het Presidium bestaat uit zes leden gekozen door het congres en de secretaris. De secretaris
mag niet het Congres voorzitten.
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Voorgestelde tekst:
Het Presidium bestaat uit zes leden gekozen door het Congres en een lid van het landelijk
bestuur. Het lid van het landelijk bestuur zit het Congres niet voor.
Toelichting:
Omdat van oudsher de secretaris het Congres organiseerde, was hij/zij/x het Landelijk Bestuurslid die ook deel uitmaakte van het Presidium Door wijzigingen in de functieprofielen
is het niet meer gebruikelijk dat de secretaris het Congres organiseert. Door wijziging van
dit artikel sluit de huidige praktijk meer aan bij het HR.
H R 1 6 . P re s i d i u m i s o n v e re n i g b a a r m e t b e r o e p s c o m m i s s i e
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.1, tweede lid
Huidige tekst:
Op een Voorjaarscongres kiest het Congres drie Presidiumleden voor twee jaar. De gekozen
Presidiumleden mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur, een afdelingsbestuur of een
onderafdelingsbestuur.
Voorgestelde tekst:
Op een Voorjaarscongres kiest het Congres drie Presidiumleden voor twee jaar. De gekozen
Presidiumleden mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur, de beroepscommissie, een
afdelingsbestuur of een onderafdelingsbestuur.
Toelichting:
In het hoofdstuk betreffende de beroepscommissie is de onverenigbaarheid van functie met
het Presidium opgenomen. Echter, door wijziging van de tekst zijn wij ervan overtuigd dat
HR duidelijker wordt.
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H R 1 7 . S e c re t a r i s w o r d t P re s i d i u m ( 5 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.1, vierde lid
Huidige tekst:
De secretaris stelt als lid van het Presidium de Congreskranten samen en het Presidium stelt
deze vast.
Voorgestelde tekst:
Het lid van het landelijk bestuur stelt als lid van het Presidium de Congreskranten
samen en het Presidium stelt deze vast.
Toelichting:
Omdat van oudsher de secretaris het Congres organiseerde, was hij/zij/x het landelijk bestuurslid die ook deel uitmaakte van het Presidium Door wijzigingen in de functieprofielen
is het niet meer gebruikelijk dat de secretaris het Congres organiseert. Door wijziging van
dit artikel sluit de huidige praktijk meer aan bij het HR.
H R 1 8 . B e v o e g d h e d e n P re s i d i u m
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Onderdeel toevoegen, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een
puntkomma
Artikel 5.2, eerste lid, onder h
Voorgestelde tekst:
h. ter uitvoering van zijn taak, te communiceren met de leden;
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Toelichting:
In het verleden is onenigheid geweest of het Presidium de bevoegdheid had om te communiceren met de leden binnen de kaders van diens bevoegdheden. Door toevoeging van deze
tekst wordt de bevoegdheid van het Presidium vastgelegd.
H R 1 9 . B e v o e g d h e d e n P re s i d i u m ( 2 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst
Artikel 5.2, eerste lid, onder i
Voorgestelde tekst:
i. tot het coördineren van kandidaatstellingen van door het Congres benoemde functies en
deze kandidaatstellingen te toetsen aan de criteria genoemd in artikel 6.2.
Toelichting:
Door toevoeging van deze tekst wordt recht gedaan aan de uitspraak van de beroepscommissie. Door de toevoeging worden de bevoegdheden van het Presidium duidelijker vastgelegd binnen de kaders die altijd gehanteerd werden.
H R 2 0 . B e v o e g d h e d e n P re s i d i u m ( 3 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 5.2, eerste lid
Huidige tekst:
Het Presidium heeft de bevoegdheid:
a. een voorstel te doen voor de Congresagenda;
Voorgestelde tekst:
Het Presidium heeft de bevoegdheid:
a. de dagorde vast te stellen van het Congres;
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Toelichting:
Door de verplaatsing van artikel 5.2 lid 2 HR naar het rijtje bevoegdheden van het Presidium
genoemd in artikel 5.2 lid 1 HR wordt het HR een stuk overzichtelijker. Daarnaast is de tekst
dubbelop en is de voorgestelde tekst een stuk helderder dan de originele tekst.
H R 2 1 . Wa a r n e m e n i n g P re s i d i u m
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen aan tekst
Artikel 5.2, zevende lid
Voorgestelde tekst:
Het Presidium voorziet in zijn eigen waarneming.
Toelichting:
Bij tussentijdse vacatures heeft het Presidium altijd voorzien in haar eigen waarneming.
Door toevoeging van dit lid vindt deze handeling ook zijn weerslag in het HR.
H R 2 2 . S e c re t a r i s w o r d t P re s i d i u m ( 6 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.2, vijfde lid
Huidige tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de secretaris met daarin: a. naam en contactgegevens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
Voorgestelde tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij het Presidium met daarin: a. naam en contactgegevens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
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Toelichting:
De kandidaatstelling vindt plaats bij het Presidium, omdat zij ook de profielen voor de kandidaatstelling maken.
HR 23. Motivatie kandidaatstelling
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.2, vijfde lid
Huidige tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij de secretaris met daarin: a. naam en contactgegevens; b. de functie; c. motivatie van de kandidaat.
Voorgestelde tekst:
Een lid stelt zich schriftelijk kandidaat bij het Presidium met daarin: a. naam en contactgegevens; b. de functie.
Toelichting:
De criteria van toetsing op een eventueel aanwezige motivatie wordt door de commissie als
gek bevonden, daar deze normaliter op vrijwillige basis is en de commissie deze gedachte
onderstreept.
H R 2 4 . Ve r p l a a t s e n a r t i k e l
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Eerste lid verplaatsen naar artikel 12.3, tweede lid, onder vernummering van de overige
leden
Artikel 6.4, eerste lid
Huidige tekst:
Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres
de hoofdredacteur LAVA.
Voorgestelde tekst:
Het congres kiest, op voordracht, tijdens het Najaarscongres de hoofdredacteur LAVA voor
een termijn van twee jaar.
Toelichting:
Dit artikel hoort daar thuis.
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H R 2 5 . Wa a r n e m i n g t u s s e n t i j d s v a c a t u re
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.4, tweede lid
Huidige tekst:
Bij een tussentijdse vacature voorziet het landelijk bestuur in waarneming van de functie.
Het landelijk bestuur kan een lid benoemen als waarnemer tot aan het volgende gewone
Congres.
Voorgestelde tekst:
Bij een tussentijdse vacature voorziet het landelijk bestuur in waarneming van de functie.
Het landelijk bestuur kan een lid benoemen als waarnemer tot aan het volgende gewone
Congres. Dit lid treedt alleen in werking wanneer het Huishoudelijk Reglement niet voorziet
in de waarneming van de functie.
Toelichting:
De waarneming van enkele door het Congres benoemde functies is geregeld in het HR. Een
oplossing voor wanneer dit niet geregeld is, is geformuleerd in dit artikel. Door de wijziging
wordt dit helder.
H R 2 6 . Wa a r n e m i n g t u s s e n t i j d s v a c a t u re ( 2 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen van tekst
Artikel 6.4, titel
Huidige tekst:
Congresbenoemingen functies
Voorgestelde tekst:
Tussentijdse waarneming
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Toelichting:
Deze titel past beter wanneer de wijzigingen in art. 6.4 HR zijn aangenomen.
HR 27. Aantal bestuursfuncties
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Toevoegen nieuw lid
Artikel 7.2, zesde lid
Voorgestelde tekst:
Een wijziging van het aantal bestuursfuncties wordt besloten door het Congres.
Toelichting:
Het Congres moet kunnen besluiten over het aantal bestuursfuncties van zijn vereniging.
H R 2 8 . Wa a r n e m i n g b e s t u u r s f u n c t i e s
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.4, eerste lid
Huidige tekst
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.
Voorgestelde tekst:
Ieder bestuurslid kan plaatsvervanger zijn voor de andere functies.
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Toelichting:
Het artikel was onleesbaar en onbegrijpelijk. De vertegenwoordigingsbevoegdheid volgt al
uit de statuten.
H R 2 9 . Wa a r n e m i n g b e s t u u r s f u n c t i e s ( 2 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.4, derde lid
Huidige tekst:
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.
Voorgestelde tekst:
De functies voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet worden waargenomen.
Een waarnemer is geen bestuurslid in de zin van de statuten en heeft enkel een adviserende
stem in de bestuursvergadering.
Toelichting:
In het lid wordt aangegeven dat het waarnemende bestuurslid geen bestuurslid is volgens
de statuten, daarom kan er ook geen volmacht worden verkregen. In de praktijk zijn er genoeg bestuursleden die wel over de volmacht beschikken.
HR 30. Online platform
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.5, zesde lid

42

Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Huidige tekst:
De JS kent een online platform waar leden het landelijk bestuur van ideeën en suggesties
voor politieke actie kunnen voorzien. Op ieder Congres legt het bestuur verantwoording af
over de op dit platform ingediende voorstellen die de door het Presidium bepaalde drempelwaarde voor steun hebben gehaald.
Voorgestelde tekst:
Leden kunnen het landelijk bestuur van ideeën en suggesties voor politieke actie voorzien.
Op ieder Congres legt het bestuur verantwoording af over aangedragen ideeën en suggesties, die de door het Presidium vastgestelde drempelwaarde voor steun hebben gehaald.
Toelichting:
In de praktijk gaat het voorzien van ideeën en suggesties niet via een online platform, maar
via verschillende andere kanalen.
H R 3 1 . Ve r t r o u w e n s p e r s o n e n
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 7.6, eerste lid
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur en Presidium benoemen, in goed overleg, elk twee leden uit hun midden als vertrouwenspersoon, dit zullen twee mannen en twee vrouwen zijn.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur en Presidium benoemen, in goed overleg, elk een vrouw en een man
uit hun midden als vertrouwenspersoon.
Toelichting:
In de praktijk is het al zo dat uit het Presidium en het landelijk bestuur twee leden zijn, waarvan een man en een vrouw. Nu hebben we dit ook zo vastgelegd.
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HR 32. In beroep gaan
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 8.1, eerste lid
Huidige tekst:
Een lid kan beroep instellen tegen een besluit dat hem of haar persoonlijk treft en waarvoor
beroep is opengesteld.
Voorgestelde tekst:
Een lid kan schriftelijk beroep instellen tegen een besluit dat hem of haar persoonlijk treft
en waarvoor beroep is opengesteld.
Toelichting:
Een beroep is pas geldig wanneer deze schriftelijk ingediend is.
HR 33. Beroepscommissie
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 8.4, eerste lid
Huidige tekst:
De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden
gekozen door het Congres, op voordracht. Lidmaatschap van de beroepscommissie is onverenigbaar met enige andere functie waarin men wordt benoemd door het Congres en lidmaatschap van het bestuur van een afdeling of een onderafdeling.
Voorgestelde tekst:
De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden gekozen door het Congres, op voordracht.
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Toelichting:
De onverenigbaarheid van de functie is elders geregeld in het HR. Door wijziging van de
tekst wordt het HR overzichtelijker en leesbaarder.
HR 34. Omschrijving afdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw artikel (onder doornummering van de volgende artikelen)
Artikel 9.1
Voorgestelde tekst:
Afdelingen voeren politiek op lokale en regionale niveau binnen hun afdelingsgrenzen.
Toelichting:
Onze reglementen bevatten op dit moment geen bepaling die aangeeft wat afdelingen doen.
Om conflicten tussen het landelijk bestuur en afdelingen te voorkomen stelt de commissie
voor om zo’n bepaling toe te voegen voor wat betreft de politieke lijn. Waar het landelijk bestuur zich bezighoudt met de landelijke en Europese politiek bemoeien afdelingen zich met
de lokale en regionale politiek binnen hun afdelingsgrenzen.
HR 35. Oprichten afdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.1, tweede lid
Huidige tekst:
Het verzoek tot oprichting van een afdeling wordt goedgekeurd door het landelijk bestuur als
deze leden aannemelijk kunnen maken dat de afdeling zal voldoen aan alle vereisten die dit
reglement daaraan stelt.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur keurt een verzoek tot oprichting van een afdeling goed, indien de verzoekende leden aannemelijk maken dat de afdeling voor meerdere jaren kan voldoen aan
alle vereisten die dit reglement daaraan stelt.
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Toelichting:
Ook als een afdeling op korte termijn een aantal activiteiten kan organiseren kan er twijfel
zijn over bestaanszekerheid van een afdeling op langere termijn. Als het landelijk bestuur
verwacht dat een afdeling niet voor meerdere jaren zal bestaan is het handig als zij een mogelijkheid heeft om oprichting van een afdeling tegen te houden. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een beperkt aantal leden of de leeftijd van de kartrekkers van de nieuwe afdeling
zijn. Onderafdelingen zijn makkelijker op te richten en op te heffen. Daarom kan zo’n toets
daar weggelaten worden.
HR 36. Lidmaatschap afdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.2, derde lid
Huidige tekst:
Een lid kan aan het landelijk bestuur verzoeken om van een andere afdeling lid te zijn.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur kan een lid op verzoek indelen in een andere afdeling.
Toelichting:
De huidige tekst laat ruimte over voor interpretatie. Hiervan wordt misbruik gemaakt door leden die vlak voor een afdelingsvergadering van een afdeling waar ze geen lid van zijn een verzoek naar het landelijk bestuur sturen om lid te worden van die afdeling, vervolgens meestemmen in de vergadering en na afloop weer verzoeken om lid te worden van hun oorspronkelijke
afdeling. Om dit misbruik onmogelijk te maken wil de commissie voorstellen om duidelijker in
het huishoudelijk reglement op te nemen dat het landelijk bestuur beslist over het indelen in
een andere afdeling.

46

Congresvoorstellen
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
HR 37. Naam afdeling
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Verplaatsen lid
Artikel 9.2, vijfde lid naar artikel 9.1, vierde lid
Tekst:
Het landelijk bestuur stelt de naam van een afdeling vast, gehoord de betrokken afdelingen. De
naam van een afdeling mag niet conflicteren met de naam van een andere afdeling.
Toelichting:
Dit lid gaat over de naam van een afdeling en is niet op z’n plek in een artikel over afdelingsgrenzen. Omdat de naam wordt vastgesteld bij de oprichting stelt de commissie voor om dit lid
te verplaatsen naar het artikel dat de oprichting van afdelingen regelt.
HR 38. Onderafdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 9.2, zesde lid
Voorgestelde tekst:
Dit artikel is ook van toepassing op onderafdelingen.
Toelichting:
Op dit moment is in het reglement niet vastgelegd hoe de grenzen van een onderafdeling bepaald worden. De commissie stelt voor om dit op dezelfde manier te doen als voor afdelingsgrenzen.
H R 3 9 . U i t r o e p e n A LV
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.3, vierde lid
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Huidige tekst:
Het afdelingsbestuur roept ten minste eenmaal per jaar de ALV bijeen, dit kan per e-mail. Hierop wordt ten minste de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Voorgestelde tekst:
Het afdelingsbestuur roept ten minste eenmaal per jaar de ALV bijeen. Dit gebeurt door middel van een e-mail aan alle leden van de afdelingen. Op deze ALV wordt in ieder geval de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Toelichting:
In de praktijk maken we geen gebruik van de post om vergaderingen aan te kondigen. Met
deze wijzigingen willen we vastleggen dat de aankondiging van een ALV altijd per e-mail
gebeurt naar alle leden. Hiermee wordt direct uitgesloten dat een ALV alleen wordt aangekondigd in de reguliere nieuwsbrief. Dit omdat niet alle leden geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.
H R 4 0 . U i t r o e p e n A LV ( 2 )
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid (onder doornummering van de volgende leden)
Artikel 9.3, vijfde lid
Voorgestelde tekst:
Een ALV waarop een verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal dertig dagen van tevoren aangekondigd. In de aankondiging worden de vacatures geplaatst waarvoor verkiezingen plaatsvinden. De kandidaatstelling voor deze vacatures sluit veertien dagen voor de ALV. Zeven dagen
voor de ALV worden de ontvangen kandidaatstellingen gecommuniceerd naar de leden van
de afdeling. Een ALV waarop geen verkiezing plaatsvindt, wordt minimaal veertien dagen van
tevoren aangekondigd.
Toelichting:
Deze termijnen lagen nergens vast.
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H R 4 1 . G e l d i g h e i d A LV
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.3, achtste lid
Huidige tekst:
Een ALV is pas geldig als er ten minste vier leden aanwezig zijn, waarbij zittende bestuursleden
niet worden meegeteld.
Voorgestelde tekst:
Een ALV is pas geldig als er ten minste vier leden fysiek aanwezig zijn, waarbij zittende bestuursleden en bestuursleden die tussentijds zijn afgetreden niet worden meegeteld.
Toelichting:
Van deze bepaling werd misbruik gemaakt als afdelingen het minimum aantal aanwezigen
niet dreigden te halen. Dan trad een aantal bestuursleden vlak voor de ALV af zodat zij wel mee
telden voor het minimum. Deze wijziging zorgt ervoor dat het minimum aantal aanwezigen
niet meer op die manier omzeild kan worden en beschermt daarmee het belang van de leden
die niet aanwezig kunnen zijn bij een ALV.
HR 42. Onderafdelingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid
Artikel 9.3, negende lid
Voorgestelde tekst:
Dit artikel is ook van toepassing op onderafdelingen.
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Toelichting:
In het huishoudelijk reglement is op dit moment niks geregeld over de organisatie van onderafdelingen. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat leden van een onderafdeling geen verzoek tot
het organiseren van een ALV kunnen indienen. Door dit artikel ook van toepassing te maken op
onderafdelingen wordt dit geregeld.
HR 43. Onderafdelingen (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.4, eerste lid
Huidige tekst:
Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur en de bestuursleden van
de afdeling, indien de beroepscommissie geen gegrond bezwaar heeft ontvangen binnen de
daarvoor vastgestelde periode.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur kan besluiten tot een fusie van één of meerdere afdelingen met instemming van de betrokken besturen, indien de beroepscommissie geen bezwaar hiertegen heeft
ontvangen binnen de daarvoor vastgestelde periode of geen van de tijdig ontvangen bezwaren gegrond heeft verklaard.
Toelichting:
Het is wat de commissie betreft onduidelijk wat wordt bedoeld met instemming van de bestuursleden van de afdeling. Met deze wijziging willen we duidelijker opschrijven dat de besturen van de betrokken afdelingen akkoord moeten gaan met een fusie.
HR 44. In beroep gaan (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaand lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 9.4 derde lid
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Te schrappen tekst:
De beroepscommissie kan een bezwaar uitsluitend gegrond verklaren als het lid aannemelijk
maakt dat de betreffende afdelingen niet kunnen waarborgen dat de leden van de fuserende
afdelingen net zoveel kansen hebben om te participeren in politieke activiteiten als voorheen.
Toelichting:
Wat de commissie betreft is dit lid overbodig en onduidelijk. Elders in het HR staat geregeld in
welke gevallen een lid zich tot de beroepscommissie kan wenden. De beroepscommissie toetst
ook altijd op de redelijkheid van een besluit.
HR 45.Onderafdelingen (3)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.4, vijfde lid
Huidige tekst:
Afdelingen dienen minimaal zes activiteiten per jaar te organiseren. Als ze hier niet in slagen,
krijgen ze de eerste maal een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet
in, dan is het aan het landelijk bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere
afdelingen.
Voorgestelde tekst:
Afdelingen organiseren minimaal zes activiteiten per jaar. Als ze hier niet in slagen, krijgen ze
eerst een waarschuwing. Slagen ze hier twee opeenvolgende jaren niet in, dan is het aan het
landelijk bestuur om de leden van die afdeling toe te wijzen aan andere afdelingen. Dit lid is
ook van toepassing op onderafdelingen.
Toelichting:
Wat de commissie betreft zou de eis voor een minimum aantal activiteiten per jaar ook van
toepassing moeten zijn op onderafdelingen.
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HR 46. Onderafdeingen (4)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, tweede lid
Huidige tekst:
Deze leden moeten aannemelijk maken dat oprichting van een onderafdeling bijdraagt aan
de bedrijvigheid binnen de afdeling en de positie van de JS binnen de lokale PvdA versterkt.
Voorgestelde tekst:
Deze leden moeten aannemelijk maken dat oprichting van een onderafdeling bijdraagt aan
de bedrijvigheid binnen de afdeling en de positie van de JS binnen de lokale of regionale PvdA
versterkt.
Toelichting:
Onze (onder)afdelingen zijn in de praktijk zelden lokaal georganiseerd. Daarom stelt de commissie voor een verwijzing naar de regionale PvdA toe te voegen.
HR 47. Onderafdeling (5)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, vierde lid
Huidige tekst:
Een onderafdeling heeft geen eigen bankrekening en presenteert geen begroting of jaarrekening. Onderafdelingen worden gefinancierd door middel van landelijke projectsubsidie en
door met de afdeling afspraken te maken over verdeling van de afdracht.
Voorgestelde tekst:
Een onderafdeling heeft geen eigen bankrekening en presenteert geen begroting of jaarrekening. Onderafdelingen worden gefinancierd door middel van landelijke subsidie.
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Toelichting:
De afdracht die afdelingen ontvangen is de afgelopen jaren flink omlaag gegaan. Het is daarom niet meer redelijk om te verwachten dat een deel van deze afdracht gebruikt wordt voor
het financieren van een onderafdeling.
HR 48. Onderafdeling (6)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.5, zesde lid
Huidige tekst:
Een afdeling kan een van haar onderafdelingen opheffen in samenspraak met het landelijk
bestuur.
Voorgestelde tekst:
Het landelijk bestuur en het afdelingsbestuur kunnen gezamenlijk besluiten om een onderafdeling op te heffen.
Toelichting:
De commissie stelt voor om het initiatief tot het opheffen van een onderafdeling ook bij het
landelijk bestuur te leggen. Met deze formulering is nog steeds instemming van zowel het landelijk bestuur als het afdelingsbestuur nodig om dit besluit te nemen.
HR 49. Declaraties
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Invoegen nieuw lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 11.1, eerste lid
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Huidige tekst:
Declaraties worden ingediend bij de penningmeester door middel van het daarvoor beschikbaar gestelde online formulier.
Toelichting:
Er ontbrak een lid over het indienen van declaraties.
HR 50. Declaraties (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.2, eerste lid, onder iii
Huidige tekst:
deelname aan andere landelijke activiteiten, (mede) georganiseerd of actief ondersteund
door de JS;
Voorgestelde tekst:
deelname aan andere landelijke activiteiten, (mede) georganiseerd of actief ondersteund
door het landelijk bestuur;
Toelichting:
Ook afdelingen en werkgroepen kunnen een landelijke activiteit, bijvoorbeeld een demonstratie, actief ondersteunen. Dit betekent echter niet automatisch dat de reiskosten daarvoor ook
gedeclareerd kunnen worden.
HR 51. Declaraties (3)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.2, derde lid
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Huidige tekst:
Reiskosten gemaakt door landelijk bestuursleden worden vergoed op basis van het bezit van
een NS-kortingskaart, aanschaf hiervan wordt vergoedindien het lid er geen heeft bij benoeming.
Voorgestelde tekst:
Binnenlandse reiskosten gemaakt door het landelijk bestuur worden vergoed. Het landelijk
bestuur zoekt hierbij naar de goedkoopste optie en schaft waar nodig een abonnement aan
voor het lid.
Toelichting:
Een kortingskaart is lang niet altijd de goedkoopste optie, zeker als er veel gereisd wordt door
een bestuurslid. Het is daarom handiger als het landelijk bestuur op zoek gaat naar een andere, goedkopere optie waar mogelijk. In de praktijk gebeurt dit ook al.
HR 52. Declaraties (4)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande tekst
Artikel 11.2, vierde lid, onder a
Te schrappen tekst
per editie van het ledenblad ontvangt de hoofdredacteur twintig euro telefoonkostenvergoeding;
Toelichting:
Als er kosten worden gemaakt voor het samenstellen van de LAVA geeft het huishoudelijk reglement al mogelijkheden om deze te declareren. Een vaste telefoonkostenvergoeding is wat
de commissie betreft verouderd.
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HR 53. Declaraties (5)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande tekst
Artikel 11.2, vierde lid, onder b
Te schrappen tekst:
wanneer een landelijk bestuurslid de hele dag en avond besteedt aan de uitoefening van deze
functie ontvangt het bestuurslid vijf euro maaltijdvergoeding.
Toelichting:
De commissie doet geen uitspraak over de wenselijkheid van deze wijziging. De maaltijdvergoeding wordt de laatste jaren in de praktijk niet gebruikt. Het is aan het congres om te bepalen
of deze vergoeding moet blijven bestaan.
HR 54. Declaraties (6)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.3, eerste lid, onder c
Huidige tekst:
bij een termijn van minder dan drie dagen bij een internationale activiteit: het gehele bedrag.
Voorgestelde tekst:
bij een termijn van minder dan veertien dagen bij een internationale activiteit: het gehele
bedrag.
Toelichting:
De mogelijkheid tot afmelding voor een internationale activiteit tot drie dagen van tevoren
blijkt te vrijblijvend. Late afmeldingen vormen een grote kostenpost voor de vereniging. Daarom stelt de commissie voor deze termijn te verlengen naar twee weken. Het landelijk bestuur
kan hier altijd van afwijken in het voordeel van het lid.
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HR 55. Declaraties (7)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaande leden
Artikel 11.3, derde tot en met het vijfde lid
Te schrappen tekst:
3. De minimale deelnemersbijdrage is voor een activiteit met verblijf in het buitenland:a. een
weekend (twee of drie dagen): vijftig euro; b. een midweek (vier of vijf dagen): honderd euro;c.
een week of langer (vanaf zes dagen): honderdvijftig euro.
4. Leden, met uitzondering van de internationaal secretaris, die voorheen al een keer de deelnemersbijdrage zoals vermeld in lid 3 hebben betaald voor een activiteit in het buitenland met
vliegreis, betalen vanaf de tweede activiteit van die aard in hetzelfde kalenderjaar de werkelijke kosten van de activiteit.
5. De internationaal secretaris kan de deelnemersbijdrage verhogen indien de kosten aanmerkelijk hoger zijn dan het in lid 3 genoemde bedrag en verlagen indien aanmerkelijk lager.
Toelichting:
Minimumbedragen zijn wat de commissie betreft overbodig. In de praktijk worden nu altijd de
werkelijke kosten doorberekend. Lid 5 gaf ook al de mogelijkheid om hiervan af te wijken.
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HR 56.Deelnemersbijdrage
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.3, zesde lid
Huidige tekst:
De penningmeester kan, op verzoek, een eigen bijdrage verminderen voor een lid dat de bijdrage financieel niet op kan brengen.
Voorgestelde tekst:
De penningmeester kan afwijken van dit artikel in het voordeel van het lid.
Toelichting:
Hiermee worden de mogelijkheden tot verlaging van de deelnemersbijdrage uitgebreid naar
andere redenen dan financiële belemmeringen aan de kant van het lid.
HR 57. Projectsubsidie
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.4, tweede lid
Huidige tekst:
De aanvraag wordt ingediend middels een e-mail naar de penningmeester
Voorgestelde tekst:
De aanvraag wordt ingediend door het daarvoor beschikbaar gestelde formulier te sturen naar
de penningmeester
Toelichting:
In de praktijk is er een online formulier beschikbaar om subsidie aan te vragen en gebeurt dit
niet meer door middel van een e-mail aan de penningmeester.
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HR 58. Projectsubsidie (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.5, eerste lid
Huidige tekst:
Het landelijk bestuur besluit binnen:
a. één werkdag voor bedragen tot honderd euro;
b. één werkweek voor bedragen van honderd euro of meer.
Voorgestelde tekst:
Een besluit over toekenning of afwijzing van subsidie wordt genomen door:
a. de penningmeester binnen één werkdag voor bedragen tot honderd euro;
b. het landelijk bestuur binnen één werkweek voor bedragen van honderd euro of meer.
Toelichting:
In verband met de accountantscontrole moeten beslissingen over uitgaven van honderd euro
of meer genomen worden door het volledige landelijk bestuur. Omdat daarvoor een bestuursvergadering nodig is, is de termijn daarvoor langer.
HR 59. Projectsubsidie (3)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Schrappen bestaand lid (onder vernummering van de overige leden)
Artikel 11.6, eerste lid
Te schrappen tekst:
Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de volgende subsidieaanvraag verrekend.
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Toelichting:
Artikel 11.5, lid 5 biedt al de mogelijkheid om een voorschot uit te keren. Dit is echter niet de
standaard gang van zaken. Als dit gebeurt worden er specifieke afspraken gemaakt. Dit algemene lid is daarmee overbodig.
HR 60. Afdracht
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.7, vierde lid
Huidige tekst:
Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal vijfenzeventig procent van de jaarlijkse
afdracht. Indien een afdeling een grotere reserve heeft, zal het meerdere in mindering worden
gebracht op de afdelingsafdracht.
Voorgestelde tekst:
Een afdeling kan een reserve hebben van maximaal vijfenzeventig procent van de jaarlijkse
afdracht. Indien een afdeling een grotere reserve heeft, zal het meerdere in mindering worden
gebracht op de afdelingsafdracht. De grootte van de reserve wordt vastgesteld door de penningmeester op 31 december van het voorafgaande jaar.
Toelichting:
Ter verduidelijking.
HR 61. Afscheidscadeau
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 11.8, tweede lid
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Huidige tekst:
Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is dertig euro voor: landelijk bestuursleden en de
hoofdredacteur LAVA.
Voorgestelde tekst:
Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is:
a. dertig euro voor landelijk bestuursleden en de hoofdredacteur LAVA;
b. vijftien euro voor Presidiumleden, commissieleden en afdelingsbestuursleden.
Toelichting:
Hier ontbrak een aantal categorieën van mensen die in de praktijk wel een cadeautje krijgen
bij aftreden.
H R 6 2 . L AVA
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 12.4, eerste lid
Huidige tekst:
De redactie zorgt voor de samenstelling van het blad zowel door het beoordelen en opnemen
van de aan haar toegezonden kopij als door eigen nieuwsgaring (volgens doelstelling en formule).
Voorgestelde tekst:
De redactie stelt het blad samen door het beoordelen en opnemen van de aan haar toegezonden stukken en door eigen nieuwsgaring volgens doelstelling.
Toelichting:
De formule van de LAVA is nergens vastgelegd en daarmee vrij in te vullen naar inzicht van de
hoofdredacteur. De doelstelling ligt echter wel reglementair vast in artikel 12.2 van het huishoudelijk reglement.
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HR 63. Overig
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 13.2, eerste lid
Huidige tekst:
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.
Voorgestelde tekst:
Wijzigingen in dit reglement treden in werking na publicatie van de nieuwe tekst op de site na
het Congres of automatisch veertien dagen na het Congres. Wijzigingen in Hoofdstuk 11 (Financiën) treden in werking per boekjaar, tenzij het Congres met tweederde meerderheid anders
besluit.
Toelichting:
Hiermee wordt het onmogelijk gemaakt om het publiceren van de congreskrant uit te stellen
en daarmee de inwerkingtreding van nieuwe reglementen.
HR 64. Overig (2)
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 13.2, derde lid
Huidige tekst:
Mocht dit reglement geen uitsluitsel bieden, dan besluit het Presidium in samenspraak met
het landelijk bestuur.
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Voorgestelde tekst:
Als dit reglement geen uitsluitsel biedt, besluit het Presidium in overeenstemming met het
landelijk bestuur.
Toelichting:
Het woord samenspraak leidde tot onduidelijkheid. Overeenstemming geeft duidelijker aan
dat het Presidium en het landelijk bestuur het eens moeten worden over een besluit.
HR 65. Redactionele wijzigingen
Indiener: Commissie Duidelijkheid en Transparantie
Wijzigen bestaande tekst
1. In artikel 1.1 wordt “Het” veranderd in “het” en wordt “Lidmaatschap” veranderd in “lidmaatschap”;
2. In artikel 3.1, derde lid wordt “worden de volgende punten vermeld” veranderd in “bevat de
Aankondiging”;
3. In artikel 3.3, eerste lid wordt “art. 15 lid 2 sub a en b van de statuten” veranderd in “artikel
15, tweede lid, onder a en b, van de statuten”;
4. In artikel 3.3, derde lid wordt “Amendementen kunnen mondeling worden ingediend tijdens het Congres, in afwijking van de Artikel 3.4 en Artikel 3.5.” veranderd in “Amendementen kunnen, in afwijking van de artikelen 3.4 en 3.5, mondeling worden ingediend
tijdens het Congres.”;
5. In artikel 3.4, vierde lid “Financiële voorstellen worden ingediend door het landelijk bestuur en voorlopig gepubliceerd in de Eerste Congreskrant” wordt veranderd in “Het landelijk bestuur dient financiële voorstellen in en publiceert deze voorstellen in de Eerste
Congreskrant”;
6. In artikel 3.4, vierde lid wordt “wel” geschrapt;
7. In artikel 3.5, vijfde lid wordt “gedurende een week” veranderd in “tot een week”;
8. In artikel 3.6, vierde lid wordt “voorstel” vervangen “nieuw ordevoorstel”;
9. In artikel 3.6, vierde lid wordt “om de discussie af te sluiten” vervangen door “om de discussie over het eerstgenoemde ordevoorstel af te sluiten”;
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15. In artikel 4.15, tweede lid onder e wordt “Indien” veranderd in “indien”;
16. In artikel 4.16, lid 6 wordt “Alleen stemmen waarbij alle kandidaten gesorteerd zijn op
volgorde en blanco stemmen zijn geldig.” vervangen door “Alleen geheel ingevulde
stemmen of geheel blanco gelaten stemmen zijn geldig.”;
17. In artikel 5.2, zesde lid wordt “is bevoegd” vervangen door “kan”;
18. In artikel 7.2, vierde lid wordt “Onverminderd lid 3, is het moment van aan- en aftreden
van leden van het landelijk bestuur één maand na het Voorjaarscongres.” vervangen
door “Het moment van aan- en aftreden van leden van het landelijk bestuur is één maand
na het Voorjaarscongres.”;
19. In artikel 8.4, tweede lid wordt “ontstentenis” vervangen door “afwezigheid”.
Toelichting:
Bovenstaande wijzigingen zijn redactioneel van aard.

64

Congresvoorstellen
Moties
M 1 . Le l y l i j n
Indiener: Zoë Stevens
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,
Constaterende dat:
• De bereikbaarheid van het Noorden ten opzichte van de Randstad slecht is;
• Drachten 45.000 en Emmeloord 25.000 inwoners telt, maar beide niet aangesloten zijn
op het Nederlandse spoornet;
• Er woning schaarste heerst in de Randstad;
• Er vaak vertragingen zijn in de treinverbinding naar het Noorden, zoals afgelopen 1
mei in Zwolle, waardoor er twee uur extra reistijd kwam naar de Noordelijke Provincies;
• De JS actie voor de Maaslijn een groot succes was;
• In de huidige plannen van dit kabinet voor de verbetering van het Nederlandse spoornet het Noorden vrijwel buiten beschouwing wordt gelaten;
Overwegende dat:
• Door een betere treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad, mensen gemakkelijker kunnen wonen in het Noorden en werken in de Randstad, wat een positieve
invloed kan hebben op de woningmarkt in de Randstad;
• Door een betere treinverbinding er meer mensen met het openbaar vervoer kunnen en
dus vaker de auto thuis kunnen laten staan, wat een deel van het fileprobleem oplost
en positief is voor het milieu;
• De Lelylijn de reistijd verkort, waardoor mensen eerder geneigd de trein te pakken (en
de noordelijke JS afdelingen vaker naar activiteiten van andere afdelingen kunnen
komen);
• Het altijd drukke station Zwolle wordt ontlast, omdat er via Flevoland wordt gereisd;
• De inwoners van Drachten en Emmeloord zijn aangewezen op bussen, waardoor het
reizen naar de randstad met het openbaar vervoer bijna onmogelijk wordt gemaakt;
Besluitende dat:
• De JS de PvdA verzoekt om een maatschappelijk kosten-baten analyse te maken voor
de Lelylijn;
• De JS zich hard gaat maken voor verbetering van de treinverbinding naar de Noordelijke provincies;
• Het Landelijk Bestuur een grootschalige actie gaat opzetten voor de Lelylijn in samenwerking met de lokale afdelingen;
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 2 . Ze l f b e w o n i n g
Indiener: JS Limburg
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
• De JS betaalbare woningen bereikbaar willen houden voor iedereen, ook voor mensen
met een kleine beurs en hier ook gericht actie op voert;
• Een starterswoning moeilijk te vinden is en dat in gelul je niet kunt wonen;
• Starterswoningen vaak opgekocht worden door investeerder en daarna voor veel te
hoge bedragen in de vrije sector worden verhuurd;
Overwegende dat:
• De JS zich inzet voor woningen voor jongeren;
• Zelfs prins Bernhard niet in duizend woningen tegelijk kan wonen;
Roept landelijk bestuur op:
• Om het standpunt in te nemen om bij de aankoop van starterswoningen een zelfbewoningsverplichting van minimaal drie jaar wettelijk vast te leggen;
• En dit samen met de PvdA op de politieke agenda te zetten;
En gaat over tot de orde dag.

66

Congresvoorstellen
Moties
M 3. Aanpassen erfbelasting
Indiener: JS Limburg
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
• Er een ongelooflijke grote kloof is tussen arm en rijk;
• Eén van de oorzaken daarvan het erven van welvaart is;
• Deze welvaart niet gegenereerd is door eigen inspanning;
Overwegende dat:
• De Jonge Socialisten voor een eerlijke verdeling van kennis, welvaart en macht is;
• Het erven van welvaart niet bijdraagt aan een eerlijke samenleving;
• Het erven van grote bedragen niet bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen
arm en rijk en economische voorspoed;
• De erven de arbeid niet heeft verricht en geen recht heeft op de vruchten van de arbeid van iemand anders;
Roept het landelijk bestuur op:
• Het standpunt in te nemen en te pleiten voor een erfbelasting van 100% van alles boven de €500.000;
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 4. Afschaffing verhuurdersheffing
Indiener: JS Limburg
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:
Constaterende dat:
• Het Rijk miljarden krijgt van de woningcoöperaties door middel van de verhuurdersheffing;
• Dat er een enorm te kort is aan sociale huurwoningen en betaalbare woningen;
• Coöperaties veel bezit hebben dat nog verduurzaamd moet worden;
• Dat hoge bouwkosten en de kosten die de verduurzaming met zich meebrengt niet
bijdragen aan het toevoegen van sociale huurwoningen;
Overwegende dat:
• Coöperaties de aanjager zijn van duurzame woningen;
• Er in Nederland en enorm te kort is van sociale huurwoningen en de wachttijd voor
een huurwoning vaak meer dan twee jaar bedraagt;
• Het geld van de verhuurdersheffing beter besteed kan worden aan het bouwen, verduurzamen en aanpassen van woningen;
Roept landelijk bestuur op:
• Om samen met de PvdA, andere PJO’s en hun moederpartij de afschaffing van de verhuurderheffing te bewerkstelligen;
• Het vrijgekomen geld voor de corporaties geïnvesteerd dient te worden in de verduurzaming, nieuwbouw en het aanpassen van woningen;
En gaat over tot orde van de dag.
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M 5. UWV
Indiener: Suzanne Bollen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
• Het UWV een heel aantal ziektes, die in de medische wereld wel erkend worden, niet
direct erkent;
• Mensen die lijden aan deze ziektes daarom niet of moeilijk aan een uitkering komen
terwijl die vaak wel nodig is;
Overwegende dat:
• De JS zich inzet tegen discriminatie, dus ook tegen validisme;
• Het voor deze mensen door hun ziekte/beperking extra moeilijk is om zelf op te staan
tegen het UWV;
Besluit dat:
• Het landelijk bestuur acties gaat organiseren om dit te veranderen;
• Het landelijk bestuur dit gaat aankaarten bij de PvdA;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Moties
M 6 . G r a t i s k i n d e r o p v a n g v o o r i e d e re e n
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,
Constaterende dat:
• Kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van het kind;
• Niet elk kind de mogelijkheid heeft om naar een kinderopvang te gaan;
Overwegende dat:
• Elk kind de mogelijkheid zou moeten hebben om naar een kinderopvang te gaan;
• Kinderen van werkloze ouders de mogelijkheid zouden moeten hebben om naar de
kinderopvang te kunnen gaan;
• Het voorkomt dat door de hoge kosten van de kinderopvang een van de ouders zich
gedwongen voelt om minder uren te gaan werken;
• Vooral vrouwen vaker parttime gaan werken vanwege de zorg voor de kinderen;
Besluit dat:
• De Jonge Socialisten het standpunt inneemt dat iedereen recht heeft op gratis kinderopvang;
• De Jonge Socialisten een actie opzet rondom gratis kinderopvang;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Moties
M 7. 1 Mei is een feestdag
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,
Constaterende dat:
• Men in nagenoeg heel Europa vrij is om de Dag van de Arbeid te vieren, maar Nederland daarin een van de uitzonderingen is;
Overwegende dat:
• De Dag van de Arbeid grote symbolische waarde heeft voor sociaaldemocraten;
• De Dag van de Arbeid niet alleen dient om de achturige werkdag te vieren, maar ook
om internationale solidariteit te tonen met arbeiders wereldwijd;
Besluit dat:
• Het LB het belang van een vrije dag op 1 mei bepleit bij het partijbestuur;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Congresvoorstellen
Moties
M 8 . Le v e d e m o n a rc h i e
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,
Constaterende dat:
• ·Koningsdag weer een groot succes was;
• Het koningshuis een traditie is die een keer niét racistisch is;
• Er in de huidige maatschappij sprake is van sterke polarisering;
• Koning Willy een leuke clown is die ons allen ons leed even doet vergeten;
• De JS momenteel voor afschaffing van de monarchie is;
Overwegende dat:
• De monarchie het volk der Nederlanden verbindt op een manier die een president
nooit zal kunnen;
• Uit onderzoek is gebleken dat mensen meer vertrouwen hebben in kopstukken die niét
democratisch gekozen zijn;
• We het koningshuis kunnen versoberen;
• Een president ook een enorm kapitaal kost, mede omdat deze steeds opnieuw moet
worden ingewerkt;
• De monarchie in principe een groot toneelstuk is, en we ook het toneel in Nederland
subsidiëren;
Besluit dat:
• De JS hun standpunt omtrent de Monarchie wijzigt, en niet meer streeft naar de afschaffing van de monarchie;
• De JS het belang van versobering van de Monarchie kenbaar maakt;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Congresvoorstellen
Moties
M 9 . G e l i j k t re k k i n g o u d e r s c h a p s v e r l o f
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in het congres bijeen,
Constaterende dat:
• Vaders significant minder ouderschapsverlof krijgen dan moeders;
Overwegende dat:
• Er nog steeds sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, wat deels tot
stand komt door dit verschil in ouderschapsverlof;
• Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof goed is voor de emancipatie van vrouwen;
• Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof de ontwikkeling van kinderen bevordert;
• Het gelijktrekken van het ouderschapsverlof het geluk van vaders en het welzijn in de
samenleving bevordert;
Besluit dat:
• De Jonge Socialisten moet pleiten voor uitbreiding van het vaderschapsverlof zodat
het ouderschapsverlof gelijk is voor mannen en vrouwen;
En gaat over tot de orde van de dag .
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Gedragscodecommissie
De leden van de JS hebben op het Najaarscongres 2018, te Groningen besloten tot het oprichten van een
commissie belast met het schrijven van een gedragscode. Op voordracht van het Landelijk Bestuur in
samenspraak met het Presidium, is er een commissie ontstaan van vijf leden. De vijf leden die zich hebben ingezet voor het tot stand komen van de gedragscode waren: Hevien Dahly, Shirodj Ragoenath, Lilit Zeltsburg,
Anouk Daams (namens het Presidium) en Pelle Depla (namens het Landelijk Bestuur). De gedragscode zoals
hieronder bijgevoegd wordt ter stemming gebracht op het Voorjaarscongres 2019, te Leiden.
Gedragscode
Alle leden moeten zich op hun gemak kunnen voelen binnen de Jonge Socialisten in de PvdA. In de gedragscode spreken we af hoe we met elkaar om gaan. Het niet naleven van deze code heeft consequenties, van
waarschuwing tot aan royement. We verwachten dat alle leden de gedragscode te allen tijde naleven. Onder
invloed zijn van verdovende middelen is geen excuus voor het overtreden van de gedragscode. Uiteindelijk
zijn alle leden verantwoordelijk voor een goede sfeer.
1. Wij gaan respectvol met elkaar om en elkaars mening. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.
2. Wij dragen allemaal een steentje bij aan een veilige en prettige sfeer op congressen, ledenweekend en
andere (afdelings)activiteiten. Wij komen voor elkaar op als het nodig is.
3. Discriminatie zowel in gedrag als in woorden hoort in onze vereniging niet thuis. We behandelen elkaar
eerlijk en gelijk ongeacht etniciteit, gender(identiteit), lichamelijk en geestelijk vermogen, seksuele
geaardheid, geloof, politieke mening of opleidingsniveau.
4. Belediging en pesten in welke vorm dan ook accepteren we niet.
5. Seksueel ongewenst gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd. No means no, only yes means yes.
Zelf bepaal je wat jouw grenzen zijn, die moet iemand anders respecteren.
6. Je blijft van elkaar en van elkaars eigendommen af, tenzij je expliciet toestemming hebt.
7. Alle leden gaan verantwoordelijk en integer om met de financiële middelen en spullen van de vereniging.
8. Alle regels die buiten de vereniging gelden, gelden ook binnen de vereniging. Het overtreden van de
wet, zoals het drinken van alcohol als minderjarige en het gebruiken van verboden middelen is logischerwijs niet toegestaan binnen de vereniging.
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Namenoverzicht
Landelijk Bestuur
Twan Wilmes
Voorzitter
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

Yannick Bults
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 15498819
E-mail: ybults@js.nl

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

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

Pelle Depla
Bestuurslid Communicatie
Mobiel: +31 6 14533909
E-mail: pdepla@js.nl
Presidium
Andrej van Hout
Simon Putman
Bo Lemmens
Anouk Daams
Samir Ahraui
Rolf de Goeij
Djairo Terpstra (secretaris LB)

Vertrouwenspersonen
Judith Lemkes (LB)
Friso Ages (LB)
Bo Lemmens (Presidium)
Andrej van Hout (Presidium)

E-mail: presidium@js.nl
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Strijdliederen
Internationale
Ontwaakt, verworpenen der aarde,
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer,
Reed’lijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.

Bella Ciao!
Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l’invasor

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

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano portami 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,

E seppellirmi lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E seppellirmi lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior

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.

Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Tutte 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,
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