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Voorwoord
Beste JS’er,
Dit is de eerste congreskrant voor het digitale wintercongres. Dit congres is ter vervanging van het
najaarscongres dat vanwege de coronapandemie is uitgesteld. 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 vrijdag 18 december 2020 (23:59 uur) ingediend
worden. Amendementen kunnen nog ingediend worden tot en met vrijdag 15 januari 2021 (23:59 uur) door te
mailen naar presidium@js.nl.
In de aanloop naar het congres zijn er een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten:
Vrijdag 15 januari 2021 (23:59 uur):
Zaterdag 23 januari 2021:
Zondag 24 januari 2021 (23:59):
Dinsdag 26 januari 2021:
Zaterdag 30 – zondag 31 januari 2021:

deadline indienen amendementen.
publicatie tweede congreskrant.
deadline aanmelden wintercongres.
nieuwe ledenavond
digitaal wintercongres.

Daarnaast zullen we in de week voor het congres een oefenstemming houden zodat iedereen voor aanvang
van het congres goed overweg kan met de stemtool. We raden iedereen ten zeerste aan mee te doen met deze
oefenstemming.
Het definitieve programma verschijnt binnenkort op de website en natuurlijk in de tweede congreskrant.
Graag zie ik je (digitaal) op het Congres!
Met rode groet,
Roberto Kist
Secretaris | Vicevoorzitter
Jonge Socialisten in de PvdA
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Procedures congres/Oproepen
Algemeen
Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben
alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiekinhoudelijke en
organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen
in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten en
amendementen.
Voorstellen op het congres
Tot 18 december (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: dit zijn organisatorische besluiten van tijdelijke aard.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).
Moties: ingediende voorstellen die de vereniging oproepen tot het innemen van een bepaald
standpunt of oproepen tot een actie van het landelijk bestuur.
Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen)
worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen
kan worden tussen verschillende versies van hetzelfde voorstel.
Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel
reageren. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is
(preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te
wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het amendement gewijzigd over te nemen.
Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend
door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan alleen op het
congres zelf worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn
voor het indienen van moties. Het presidium besluit of het voorstel voldoet aan de vereisten.
Actueel beslispunt: actuele beslispunten zijn organisatorische uitspraken over een onderwerp dat
actueel geworden is na de sluiting voor het indienen van congresvoorstellen. Een actueel beslispunt
kan alleen op het congres zelf worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden nah het sluiten
van de termijn voor het indienen van moties. Het presidium beoordeelt of het voorstel voldoet aan de
vereisten.

De ingediende voorstellen zijn te lezen vanaf pagina 9 van deze congreskrant.
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In aanloop naar het congres
Het landelijk bestuur, LB, heeft de aankondiging van het congres ten minste acht weken voor het congres naar
alle leden die zijn geabonneerd op de nieuwsbrief van de JS gestuurd. Vervolgens hadden zowel leden,
afdelingen, werkgroepen en het LB tot zes weken voor het congres om congresvoorstellen in te dienen. In de
eerste congreskrant, die nu voor je ligt, zijn deze ingediende voorstellen gepubliceerd.
Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om voorafgaand aan het congres amendementen in te
dienen. Dit kan tot vrijdag 15 januari 2021 (23:59 uur), door deze te mailen naar presidium@js.nl. Meer uitleg
hierover vind je onder het kopje ‘Het schrijven van een amendement’. 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 21 januari 2021 (23:59 uur) de tijd. Een week voor het congres zal de tweede
congreskrant worden rondgestuurd. De tweede congreskrant bevat:
•
•
•

Het definitieve programma;
Congresvoorstellen en amendementen;
Het halfjaarverslag van het landelijk bestuur;

Het congres
Het congres wordt voorgezeten door de leden van het presidium, met uitzondering van het presidiumlid dat
ook lid is 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 vast. Als je iets
wilt veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt ‘Vaststellen
congresagenda’.
Het schrijven van een amendement
De ingediende voorstellen in deze congreskrant kunnen voorafgaand aan het congres geamendeerd worden.
Voor de verwerking van de amendementen in de tweede congreskrant is het handig als er een uniforme stijl
wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan en dat er
duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het congres. Vandaar het verzoek om bij het indienen van
amendementen gebruik te maken van het daarvoor bestemde format en dit uiterlijk 15 januari (23:59 uur) te
mailen naar presidium@js.nl.
Amendementen op financiële voorstellen
Financiële voorstellen zijn de begroting en de jaarrekening. Alle leden kunnen amendementen indienen op de
begroting. Deze amendementen moeten om behandeld te worden voorzien zijn van een dekkingsvoorstel.
Amendementen op de begroting die de structurele kosten raken, kunnen slechts worden ingediend door leden
uit ten minste vijf afdelingen. Voor dergelijke amendementen is op het Congres een meerderheid van twee
derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Structurele kosten zijn onder meer kosten die
verband houden met huisvesting. De jaarrekening kan niet worden geamendeerd.
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Procedure verkiezingen
Hoe stel ik me kandidaat? Je hebt tot 9 januari 2021 (23:59 uur) de tijd om je kandidaat te stellen voor 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 eventueel een
motivatie voor je kandidatuur. We zijn op zoek naar éénberoepscommissielid. Het lid van de
beroepscommissie wordt verkozen tot het voorjaarscongres 2021.
Hoe wordt er gestemd voor de functie van beroepscommissielid?
Er is geen stemming voorafgaand aan het congres voor de verkiezing van het beroepscommissielid. Dit
betekent dat deze functie op het congres gekozen zal worden. Op het congres aanwezige leden hebben de
mogelijkheid om digitaal te stemmen voor de verkiezingen. De stemmen zijn geheim.
Je kan bij de verkiezingen voor deze functies stemmen op één kandidaat. De kandidaat die de meeste stemmen
krijgt is verkozen. Je kan er ook voor kiezen om volledig blanco te stemmen. De kandidaat met de meeste
stemmen wordt gekozen, ook als alle kandidaten minder dan de helft van de uitgebrachte stemmen halen.
Digitale tools
Tijdens het wintercongres werken we met twee digitale tools. Met de stemtool kun je op het congres je stem
uitbrengen over de congresvoorstellen. Voorafgaand aan het congres ontvangen alle leden een link en een
persoonlijke code. Zodra het presidium de stemming over een voorstel openzet kun je jouw stem uit brengen
door in te loggen met je persoonlijke code. Vervolgens kunnen leden “Voor”, ”Tegen” of “Blanco” stemmen en
daarna hun stem verzenden. Zodra de stemming is gesloten zal het presidium de uitslag bekendmaken.
Naast een link voor de stemtool krijg je ook een link voor deelname aan het congres. Via de link kom je in een
virtuele omgeving waarin je het congres kunt volgen en in kunt spreken wanneer je van het presidium het
woord krijgt. Handleidingen over het gebruik van de tools ontvang je op een later moment.
In de week voor het congres zal het presidium een oefenstemming openzetten om het systeem te testen en
leden de kans te geven te oefenen met de stemtool.
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Spreekregels
Bij elk voorstel krijgt eerst de indiener van het voorstel het woord om een korte inleiding te geven. Daarna
worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea wordt het
meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het
woord. Vervolgens krijgen de leden het woord, die zich daarvoor digitaal melden (de digitale sprekersrij). Ook
krijgen het LB en de indiener van het voorstel het woord. Het laatste woord is aan de indiener van het
amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt
een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan
nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd over het
voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen
wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken.
Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zo nodig spreektijd bij de behandeling
van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid
mondeling een ordevoorstel doen . Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen.
Vastlegging congresbesluiten
Het presidium legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de
uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden
gepubliceerd in de Derde Congreskrant.
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Vacatures
Beroepscommissie
Binnen de JS is er een beroepscommissie die kan helpen bij het oplossen van conflicten (zie hoofdstuk 8 van het
huishoudelijk reglement). De commissie bestaat uit drie leden. Momenteel zijn we op zoek naar één nieuw lid
voor de beroepscommissie. Dit lid wordt gekozen tot het voorjaarscongres 2021. Leden die zich kandidaat
willen stellen voor de beroepscommissie kunnen uiterlijk 9 januari 2021 (23:59 uur) een e- mail sturen naar de
presidium@js.nl met daarin hun naam en contactgegevens, de functie waarvoor gesolliciteerd wordt en
eventueel hun motivatie. De motivatie zal worden gepubliceerd in de tweede congreskrant, waarna het
congres hierover zal stemmen volgens de gebruikelijke procedure (zie HR-hoofdstuk 4).
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Congresvoorstellen
Huishoudelijk reglement
HR 1. Afdelings-ALV
Indiener: landelijk bestuur

Wijzigen bestaande tekst
Artikel 9.3, lid 4

Bestaande 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 afdeling. 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 twee weken voor de ALV aan ten minste de op de afdelingsnieuwsbrief geabonneerde
leden van de afdeling. Op de ALV wordt in ieder geval de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Toelichting
De huidige procedure waarbij alle leden handmatig moeten worden gemaild, is voor afdelingen erg
omslachtig en levert vaak problemen op met de verzending, terwijl de leden die niet geabonneerd
zijn op de afdelingsnieuwsbrief in de meeste gevallen ook geen interesse hebben aan het
deelnemen aan JS-activiteiten. Het is daarom niet meer dan logisch dat deze vereiste wordt
geschrapt, nadat het vorig jaar, op het congres in Leiden, al voor de congresaankondiging is
geschrapt. Om daarnaast toch alle leden de kans te geven om bij de ALV aanwezig te zijn, is het van
belang dat de ALV lang genoeg van tevoren is aangekondigd, zodat alle leden een redelijke kans
hebben om hieraan deel te nemen.
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Beslispunten
B 1. Commissie verenigingsstructuur
Indiener: landelijk bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De huidige structuur van democratie, leden inspraak en
participatie binnen de JS lange tijd niet is
geactualiseerd;
- Afdelingen en leden meerdere suggesties hebben
gedaan om de verenigingsstructuur aan te passen.
Overwegende dat:
- De JS een moderne structuur nodig heeft;
- Er uitgebreid gekeken moet worden naar de huidige verenigingsstructuur;
- De modernisering van de verenigingsstructuur duurzaam moet zijn;
- Daarvoor het beste gekeken kan worden naar de verenigingsstructuur in haar geheel.
Besluitende dat:
- Het congres de commissie verenigingsstructuur in het leven roept;
- Deze commissie wordt samengesteld door het landelijk bestuur en het presidium;
- De commissie voorstellen voor het moderniseren van de verenigingsstructuur op het
najaarscongres in 2021 presenteert.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Als landelijk bestuur merken we dat de vereniging een modernere structuur nodig heeft. We
hebben hiervoor signalen ontvangen van afdelingen en leden en willen hier graag goed op
inspelen. Om met een breed perspectief te kijken naar de structuur willen we graag een
commissie in het leven roepen. Deze commissie gaat kijken naar de verenigingsstructuur in zijn
geheel, denk aan ledendemocratie, inspraak en participatie van leden. Deze commissie wordt
samengesteld door het LB en het presidium. Hierdoor is het mogelijk dat direct na het congres
aan de slag kan worden gegaan, zodat er een eindresultaat mogelijk is op het najaarscongres
2021. De commissie is geheel vrij in de werkwijze en zal deze ook zelf mogen ontwikkelen.
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B 2. DUO-beurs
Indiener: landelijk bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Met het aannemen van de nieuwe JS-begroting 2021
ieder landelijk bestuurslid 800 euro per maand ontvangt
vanuit de JS;
- Landelijk bestuursleden die studeren tevens recht
hebben op een bestuursbeurs vanuit de Dienst
Uitvoerend Onderwijs (DUO);
- Het mogelijk is dat de DUO-beurs meer bedraagt dan de
studiekosten die worden gemaakt.
Overwegende dat:
- Landelijk bestuursleden niet altijd de keuze hebben om te stoppen met hun studie
tijdens het bestuursjaar;
- Het onverstandig is om deze beurs voor bestuursleden te laten liggen;
- De wenselijkheid voor het gebruik van deze beurs door het congres dient te worden
gedragen;
- Het eerlijk is om het eventuele overschot van de DUO-beurs ook ten goede te laten
komen onder de niet-studerende bestuursleden.
Besluitende dat:
- Bestuursleden de DUO-beurs moeten kunnen aanvragen om in hun studiekosten te
kunnen voorzien.
Roept deze bestuursleden op:
- Het eventuele overschot van de DUO-beurs te besteden aan bestuur gerelateerde
activiteiten.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
DUO biedt een bestuursbeurs aan voor bestuursleden die studeren in het hoger onderwijs. Door
deze beurs geven zij een tegemoetkoming van de studiekosten die een bestuursjaar bij de JS met
zich meebrengt. Wij willen deze beurs graag inzetten voor de studerende bestuursleden, omdat
het niet altijd mogelijk is om je uit te schrijven van je studie. Ook is het zonde om niet het geld dat
beschikbaar is te benutten, zeker als het toch al beschikbaar is en niet van JS-geld wordt
gefinancierd. Voor MBO studenten wordt een uitzondering gemaakt. Deze regeling heeft
namelijk geen betrekking voor hen, maar het zou oneerlijk zijn om hun niet tegemoet te komen.
Daarom worden ook de studiekosten voor MBO studenten betaald, maar dan wel van JS-geld.
Niet al het geld van de DUO-beurs wordt opgemaakt door de studerende bestuursleden aan hun
studie. Het overige bedrag wordt apart gezet waarbij studerende bestuursleden een extra
bijdrage leveren aan JS gerelateerde zaken, denk hierbij aan het bestuursweekend,
bestuursactiviteiten of eten en drinken op het partijbureau.
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We willen daarnaast niet bij de pakken neerzitten. Het toekennen van de beurs is wat ons betreft
oneerlijk geregeld. Op dit moment komt de landelijke steun voor bestuurders alleen toe aan
bestuursleden die ingeschreven staan bij een hoger onderwijsinstelling. Dit terwijl de grote
meerderheid van de Nederlandse studenten juist studeert aan het MBO. Dat betekent dat
landelijke steun alleen toekomt aan een minderheid van de studenten. Ook studenten op het
MBO moeten de kans krijgen ervaring op te doen binnen een bestuur en zich op hun eigen
manier in te zetten voor de samenleving. Daarom willen we ons inzetten de beurs inclusief te
maken en te kijken hoe de overheid zo veel mogelijk jongeren kan ondersteunen tijdens een
bestuursjaar.
B 3. West-Friesland
Indiener: JS Fryslân
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De JS Amsterdam eigenlijk de JS Noord-Holland is.
- De JS Amsterdam vernoemd is naar een regio binnen hun afdeling.
Overwegende dat:
- Amsterdammers zich altijd superieur voelen tegenover anderen, en dit wel wat minder mag.
- Amsterdammers niet weten hoe de wereld buiten de “ring” er uit ziet.
- De JS staat voor gelijkheid en geen een regio boven een andere stelt.
- De regio West-Friesland ook een regio in Noord-Holland is.
Besluitende dat:
- Het landelijk bestuur wordt opgeroepen de naam van JS Amsterdam te wijzigen in JS West
Friesland, omdat het nu de beurt is aan de regio West-Friesland om de naamgever van de
afdeling te zijn.
- Het bestuur van de JS Amsterdam wordt opgeroepen om de regio West-Friesland als
symbolische vestigingsplaats te hanteren.
- De afdelingsbesturen van de afdeling West-Friesland en de afdeling Fryslân worden
opgeroepen om minstens een keer per jaar een activiteit organiseren op de veerdienst
Enkhuizen – Stavoren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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B 4. ’t ken Fries’n en ’t ken dooi’n
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De Friezen in de zevende eeuw over Groningers heersten.
- Er een eeuwige rivaliteit bestaat tussen Groningen en Fryslân.
- Fries een onduidelijke taal is.
Overwegende dat:
- Het nu de beurt is aan de Groningers om over de Friezen te heersen.
- Gronings een prachtig dialect is.
Roept het Landelijk Bestuur op:
- De naam van de afdeling JS Fryslân aan te passen naar JS West-Groningen.
- Als peace-offering voor de Friese heerschappij over Groningen Schiermonnikoog aan de JS
Groningen afdeling gedoneerd wordt.
- De voertaal in de JS West-Groningen Gronings (of Nederlands) wordt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Moties
M 1. Vaccineren
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- De vaccinatiegraad in Nederland voor BMR en D(K)TP onder de 95% is.
- Van de kinderen geboren in 2016 90,2 procent volledig deelgenomen heeft aan het
Rijksvaccinatieprogramma.
Overwegende dat:
- Een hogere vaccinatiegraad verkleint de kans dat ziekten zoals de mazelen uitbreken.
- Er nog steeds in delen van het land mythes rondzwerven over vaccinaties.
- Hoewel er een lichte stijging is in de afgelopen tijd, het Rijksvaccinatieprogramma van
groots belang is voor de volksgezondheid.
Roept het Landelijk Bestuur op:
- Bij de Tweede Kamerfractie te lobbyen om actiever bezig te zijn met het belang van
vaccineren.
- De JS actief een campagne op zal zetten rondom het informeren over het landelijk
vaccinatieprogramma.
En gaat over tot de orde van de dag.
M 2. Jongeren moeten naar de stembus
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- 66% van de jongeren bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 heeft gestemd.
- De totale opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 81,9% was.
Overwegende dat:
- De opkomst onder jongeren laag is ten opzichte van de
totale opkomst.
- Er een daling is in het aantal jongeren dat heeft gestemd
heeft ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in
2012 (70%).
- Jongeren de toekomst zijn van de wereld.
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Roept het Landelijk Bestuur op:
- Samen met andere politieke jongerenorganisaties en Coalitie-Y een landelijke neutrale
campagne op te zetten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 om jongeren
naar de stembus te trekken.
En gaat over tot de orde van de dag.
M 3. Huisvesting internationale studenten
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Internationale studenten die in hun eerste jaar of voor een kortere periode naar
Nederland komen vaak short-stay contracten aangeboden krijgen.
Overwegende dat:
- De rechtspositie van studenten erg slecht is in deze contracten. Zo is er geen inzicht in de
huurprijs, kunnen ze zomaar worden opgezegd door de huurbaas maar zijn ze niet op te
zeggen door de student.
Roept het Landelijk Bestuur op:
- Het officiële standpunt van de JS te maken dat de rechtspositie van internationale
studenten in short-stay contracten moet worden versterkt.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 4. Opslag duurzame energie
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Het grootste probleem van de energietransitie de opslag en onvoorspelbaarheid van
duurzame energie is.
Overwegende dat:
- Hier nog te weinig onderzoek en kennis over beschikbaar is en hier te weinig in
geïnvesteerd wordt.
Roept het Landelijk Bestuur op:
- Om door middel van landelijke acties dit probleem meer te belichten.
- In te zetten op meer investeringen in onderzoek naar dit probleem.
En gaat over tot de orde van de dag.
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M 5. Online studeren
Indiener: JS Fryslân
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- Studenten soms geen goede ruimte kunnen vinden om te
werken
- Studenten soms niet de middelen hebben om hun werk goed te kunnen verrichten en
deze middelen ook niet altijd kunnen aanschaffen.
- Sommige onderwijsinstellingen gebruik maken van communicatiemiddelen die niet
voldoen aan de privacywetgeving.
- Docenten vaak niet bekend zijn met de communicatie middelen die hen worden
aangeboden vanuit de onderwijsinstelling.
Overwegende dat:
- De kwaliteit van het onderwijs niet achteruit mag gaan.
- Studenten niet moeten gaan achterlopen op hun studie door externe factoren.
- Kansen van ongelijkheid kunnen ontstaan door bovengenoemde constateringen.
Besluit dat:
- Wij als JS ons gaan inzetten voor een hulplijn voor studenten bij elke onderwijsinstelling,
die ook helpt zoeken naar passende oplossingen, waar studenten zich kunnen melden met
hun problemen die ontstaan tijdens het studeren, bijvoorbeeld problemen met wifi,
schoolspullen en het vinden van rustige werkruimten.
- De JS onderwijsinstellingen oproept om een beveiligd systeem conform privacywetgeving
te gebruiken over de gehele onderwijsinstelling en dat onderwijsinstellingen een cursus
aanbieden aan docenten om dit systeem goed te gebruiken.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Gewijzigde Begroting 2021
Huidig 2021

Nieuw 2021

Inkomsten
Overheidssubsidie

€ 135,000.00

€ 170,000.00

Bedrag (zetels)

€ 47,000.00

€ 47,000.00

Bedrag (leden)

€ 38,000.00

€ 38,000.00

Subsidie motie-Jetten

€ 50,000.00

€ 85,000.00

€ 19,500.00
€ 15,000.00

€ 19,500.00
€ 15,000.00

€ 9,500.00

€ 9,500.00

Nationaal

€ 5,500.00

€ 5,500.00

Internationaal

€ 4,000.00

€ 4,000.00

projectsubsidie

€ 3,000.00
€ 3,000.00

€ 3,000.00
€ 3,000.00

congressubsidie

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 15,000.00
€ 6,000.00

€ 65,300.00
€ 6,000.00

€ 9,000.00

€ 59,300.00

€ 197,000.00

€ 282,300.00

Donateursactie
Contributie
Deelnemersbijdrage

PvdA bijdrage huisvesting

onkostenvergoeding
Rentebaten
Incidentele inkomsten

bijdrage campagne
fondsen overige
inkomsten
Onttrekking aan reserves

verkiezingsfonds
continuïteitsreserve
Totaal inkomsten
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Uitgaven
Subsidiabele uitgaven
Congres

voorjaar

€ 36,500.00
€ 13,500.00

€ 46,500.00
€ 17,500.00

najaar

€ 23,000.00

€ 29,000.00

€ 8,000.00
€ 4,500.00

€ 8,000.00
€ 4,500.00

€ 500.00

€ 500.00

€ 4,000.00

€ 4,000.00

€ 10,800.00
€ 3,500.00

€ 13,800.00
€ 4,500.00

€ 1,200.00

€ 1,200.00

€ 8,000.00
€ 14,500.00

€ 10,000.00
€ 14,500.00

Contributie

€ 8,500.00
€ 2,500.00

€ 8,500.00
€ 2,500.00

Reiskosten

€ 1,500.00

€ 1,500.00

YES seminars

€ 1,000.00

€ 1,000.00

Zomerkamp

€ 3,500.00

€ 3,500.00

€ 1,000.00

€ 1,000.00

€ 1,000.00

€ 1,000.00

Verenigingsactiviteiten
Nieuwe Ledenweekenden
Activiteiten diverse

Politiek Café
Feest
Anders

Ledenwerving/promotie
Permanente Campagne
Zomertour
Nieuwe Ledendagen
Afdelingen
Afdracht
Projectsubsidie
Internationale betrekkingen
YES

IUSY

Contributie
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Reiskosten
Zomerkamp
Internationaal

€ 7,000.00

€ 9,000.00

€ 8,000.00

€ 8,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 5,000.00
€ 119,500.00

€ 5,000.00
€ 137,500.00

€ 59,200.00
€ 13,000.00

€ 78,200.00
€ 11,000.00

€ 11,000.00

€ 9,000.00

€ 2,000.00

€ 2,000.00

€ 46,200.00

€ 67,200.00

€ 100.00
€ 100.00

€ 400.00
€ 100.00

€ 2,000.00

€ 20,000.00
€ 20,000.00

Brusselstage
Andere reizen
Verkiezingen
Scholing
Lava
Totaal Subsidiabele uitgaven
Organisatiekosten
Bestuur

bestuurskosten
reiskosten
Overige bestuurskosten
Bestuursvergoeding
Presidium
Beroepscommissie
Communicatie & website
Website

Nieuwe site
Onderhoud

€ 2,000.00
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Donateursactie
Kantoor & administratie

€ 5,100.00

Huisvesting Medewerker
salarissen en sociale lasten reis-en
verblijfkosten overige (o.a.
scholing
Transport

€ 35,100.00

€ 30,000.00

Administratie

Accountantskosten

€ 5,100.00

€ 5,100.00

€ 5,100.00

€ 5,100.00

€ 2,000.00
€ 68,500.00

€ 2,000.00
€ 135,800.00

€ 188,000.00

€ 273,300.00

€ 3,000.00
€ 1,000.00

€ 3,000.00
€ 1,000.00

€ 1,000.00
€ 4,000.00

€ 1,000.00
€ 4,000.00

€ 9,000.00

€ 9,000.00

€ 197,000.00

€ 282,300.00

Ledenadministratie
Inningskosten
Onvoorzien
Totaal Organisatiekosten
Totaal Uitgaven
Reserveringen
Gemeenteraadsverkiezingen
Europese verkiezinen
Tweede Kamerverkiezingen
Provinciale Staten
Reservering voor nieuwe website
Continuïteitsreserve
Totaal Reserveringen
Totaal Uitgaven en Reservering
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Toelichting gewijzigde begroting 2021
Voor jullie ligt de nieuw begroting van 2021. Deze begroting dienen wij in als bestuur,
omdat door de coronapandemie het niet mogelijk was om een najaarscongres te houden
in 2020. Het vorige bestuur heeft daarom een begroting gemaakt en die is besproken op
het zomercongres 2020. Als nieuw bestuur hebben we daarom geen eigen begroting
kunnen voorleggen, maar we hebben wel onze eigen plannen. Daarnaast is er €35.000
extra aan inkomsten vanwege de Jettengelden. In grote lijnen nemen we de reeds
aangenomen begroting van het vorige bestuur over, maar met een paar mutaties. Deze
zijn hieronder uitgelegd in de verdere toelichting.
Website
Allereerst is een doel van het huidige bestuur om een nieuwe website voor de JS te
lanceren het komende jaar. Hier wordt normaliter elk jaar een bedrag van 4.000 euro
apart gelegd om eens in de 5 jaar een nieuwe site aan te kunnen schaffen. Dit zou dus
eigenlijk betekenen dat we pas volgend jaar een nieuwe site horen aan te schaffen. Ons
bestuur is echter van mening dat de site eerder al aan vervanging toe is en dat door de
extra Jettengelden en de flinke reserve ruimte is om een investering te doen van 20.000
euro in een compleet nieuwe site. Deze investering is inclusief het geld dat we jaarlijks
apart zetten.
Afdelingen
Als bestuur waarderen wij enorm hoe afdelingen zich inzetten voor onze vereniging. Ook
zien we dat er vele vrijwilligers hard werken om de afdeling draaiende te houden. Met de
extra inkomsten die we ontvangen dit jaar vinden wij als bestuur het gepast om 2.000 vrij
te maken voor een beurs van 200 euro die elke afdelingsbestuur ontvangt. Hiermee hopen
wij wat terug te kunnen doen voor al het harde werk. Dit geld kan besteed worden aan
teambuildingsactiviteiten, wat afdelingsbestuursleden nu vaak zelf moeten betalen.
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Bestuursvergoeding
Bij het vorige congres, september 2020, is een beslispunt aangenomen om de
bestuursvergoeding te verhogen naar 800 euro. De opbouw van de bestuursvergoeding
bestaat uit twee elementen op dit moment. Aan de ene kant wordt de bestuursvergoeding
betaald door ons eigen geld, namelijk € 540,71 per persoon. Het overige bedrag wordt
uitgekeerd via een bestuursbeurs van DUO. Echter zitten er een aantal voorwaarden aan
deze bestuursbeurs. Een van deze voorwaarden is dat mensen die studeren aan het hoger
onderwijs hier alleen recht op hebben en dat het niet de bedoeling is deze onder te
verdelen met andere bestuursleden. Nu we de financiële situatie hebben om van deze
beurs af te stappen lijkt dit ons ook een logische stap. Daarom zijn de kosten van de
bestuursvergoeding toegenomen, doordat we alles vergoeden vanuit de JS.
Presidium
De vereniging wordt door vele vrijwilligers draaiende gehouden. Het presidium levert
daarin ook een grote bijdrage. Als bedankje heeft het presidium elk jaar een etentje. Toch
moeten ze een deel daarvan zelf betalen. Als landelijk bestuur vinden wij het ontzettend
belangrijk om onze vrijwilligers te waarderen en dit ook te laten blijken in alles wat ze
doen. Daarom willen we het presidiumbedrag verhogen, zodat dit etentje helemaal
vergoed kan worden. Daarnaast is het etentje in 2020 vanwege de coronacrisis niet
doorgegaan. Deze wordt verschoven naar 2021 en daarom willen we het bedrag van 2021
verdubbelen.
Congressen
Door omstandigheden kent 2021 drie congressen in plaats van twee. Hierdoor zijn we
genoodzaakt om extra geld vrij te maken. Daarnaast vinden wij congressen een van de
belangrijkste evenementen van het jaar en hoort daar in onze ogen een structurele
verhoging in het budget bij.
Internationaal
Als bestuur hopen wij dat het wel mogelijk is om in 2021 internationale reizen te maken.
We vinden het belangrijk dat alle leden toegang kunnen hebben tot een internationale
reis en verlagen daarom de deelnemersbijdrage voor elke eerste reis die een lid met de JS
maakt.
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Transport
Doordat de JS een flinke reserve heeft opgebouwd door de jaren heen hebben we als
bestuur gekeken naar investeringen die de vereniging ten goede komen. Een investering
die ons goed leek was een JS-busje. Elk jaar huren we 2 of 3x een busje voor verschillende
activiteiten, denk hierbij aan congressen, ledenweekenden en bijvoorbeeld de
sinterklaasactie. Hiervoor geven we al gauw 2-3 duizend euro aan het huren van een busje
uit per jaar. Door zelf een busje aan te schaffen heb je die kosten niet en bespaar je op de
lange termijn geld. Ook dient het busje als promotie omdat we van plan zijn om op het
busje het JS-logo en website te spuiten. We hebben 30.000 euro beschikbaar gesteld voor
de investering in het busje.
Promotie en campagne
Voor ledenwerving en promotie komt een extra bedrag van 4000 euro vrij om te besteden
op deze onderwerpen. Voor de ledenwerving wordt vooral gekeken naar de zomertour.
Door meer geld kunnen we de zomertour professioneler maken en kijken naar een ludieke
activiteit om aandacht te trekken van nieuwe studenten. Daarnaast willen we meer
verschillende goodies aanbieden, waardoor we op de zomertour voor elke student wat
leuks hebben. Hierdoor kunnen we nog zichtbaarder zijn gedurende de zomertour.
Daarnaast zijn deze goodies ook leuk voor nieuwe ledenpakketten en andere
promotieactiviteiten. Ook aan online promotie willen we meer geld uitgeven. Hiervoor
willen we breder gaan kijken dan alleen Facebook/Instagram advertenties, zodat we nog
meer jongeren kunnen bereiken met onze idealen.
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