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Voorwoord
Beste JS’er,
Dit is de derde congreskrant van het online wintercongres 2021. In deze congreskrant lees je alles over de
aangenomen en verworpen congresvoorstellen, de begroting en de verkiezingen.
Moties en andere congresvoorstellen konden tot en met vrijdag 18 december 2020 (23:59 uur) worden
ingediend. Kandidaatstellingen voor de beroepscommissie konden worden ingediend tot en met zaterdag 9
januari 2021 (23:59 uur). Amendementen konden worden ingediend tot en met vrijdag 15 januari 2021 (23:59
uur).
In verband met de maatregelen die zijn ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus was dit congres volledig
digitaal. Met dezelfde reden is besloten om het najaarscongres te verplaatsen naar januari. Als gevolg van
deze wijziging spreken we in deze congreskrant over het wintercongres in plaats van het najaarscongres.
Deze congresnotulen zijn door het presidium vastgesteld op 23-02-2021
Met rode groet, Roberto Kist
Secretaris | Vicevoorzitter Jonge Socialisten in de PvdA
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Congresagenda
Zaterdag
Tijd

Activiteit

9:30-10:00
10:00-10:30

Inloop
Opening congres
Voorstellen vertrouwenspersonen
Vaststellen congresagenda
Uitleg stemtool
Congresvoorstellen
Lunchpauze
Inloop en voorstellen dagvoorzitter
Spreker 1: Lilianne Ploumen
Deelgroepjes
Koffiepauze
Spreker 2: Maarten van Rossum
Sluiting congres

10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:15
13:15-14:00
14:00-15:45
14:45-16:00
16:00-16:45
16:45-17:00

Zondag
9:30-10:00
10:00-11:15
11.15 – 12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00

17:00-17:15

Inloop
Congresvoorstellen
Bestuursverantwoording
Lunchpauze
Congresvoorstellen
Koffiepauze
Speeddaten met JS kandidaten voor TK’21
Actuele voorstellen
Verkiezingen
Uitloop
Sluiting

De congresagenda is zonder wijzigingen vastgesteld door het congres.
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Verkiezingen
Presidium ad interim
Voor de verkiezing van het presidiumlid ad interim zijn er 97 stemmen uitgebracht.
Djairo Terpstra is via een online stemming met 63 stemmen verkozen voor de functie van presidiumlid ad interim.
Erik Scholten is via een online stemming met 30 stemmen niet verkozen voor de functie van presidiumlid ad interim. Er
zijn 4 blanco stemmen uitgebracht.

Beroepscommissie
Voor de verkiezing van de vacature voor de beroepscommissie zijn er 39 stemmen uitgebracht.
Shirodj Raghoenath is via een online stemming met 29 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 stemmen blanco verkozen
voor de functie van beroepscommissie.
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Congresvoorstellen
Huishoudelijk reglement
HR 1. Afdelings-ALV
Indiener: landelijk bestuur
Verworpen

6

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 samengesteld wordt door middel van sollicitaties, uit te voeren door
een sollicitatiecommissie die aangesteld wordt door het Landelijk Bestuur en het
Presidium.
- De commissieleden zullen aangesteld worden door het congres op het Voorjaarscongres
2021.
- De commissie een goede afspiegeling geeft van de gehele vereniging.
- De commissie voorstellen, waaronder de wenselijkheid voor het instellen van een
Financieel Adviescommissie en een Raad van Toezicht, voor het moderniseren van de
verenigingsstructuur op het Najaarscongres in 2021 presenteert.
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.1 – A.1 - De waarheid
Indiener: JS Groningen
Verworpen
B.1 – A.2 - Samenstelling commissie
Indiener: JS Groningen
Wijzigen bestaande tekst
Beslispunt Commissie verenigingsstructuur
Huidige tekst:
- Deze commissie wordt samengesteld door het landelijk bestuur en het presidium;
Voorgestelde tekst
- Deze commissie samengesteld wordt door middel van sollicitaties, uit te voeren door een
sollicitatiecommissie die aangesteld wordt door het Landelijk Bestuur en het Presidium.
- De commissieleden zullen aangesteld worden door het congres op het Voorjaarscongres
2021.
- De commissie een goede afspiegeling geeft van de gehele vereniging.
Toelichting
Wij juichen een commissie die gaat kijken naar onze verenigingsstructuur alleen maar toe. Echter,
is het wel van belang dat de samenstelling van deze commissie ook in de openheid gebeurd en niet
wordt aangesteld achter te schermen. Het moet een afspiegeling zijn van de vereniging. In deze
lockdown zijn de mogelijkheden tot digitaal vergaderen sterk verbeterd, mensen moeten ook de
kans krijgen hiervoor te solliciteren, zodat deelname niet op basis van gevraagd worden wordt.
Preadvies: overnemen
Wij omarmen dit amendement, omdat wij denken dat het goed is als iedereen de kans krijgt om
mee te kunnen denken in de commissie verenigingsstructuur. Ook zijn wij het ermee eens dat het
voor het belang van de commissie verenigingsstructuur goed is als deze bestaat uit een
afspiegeling van de vereniging. We stellen voor dat in de sollicitatiecommissie één lid van het
Landelijk Bestuur en één lid van het presidium zit.
Daarnaast vinden wij de toegankelijkheid van de commissie verenigingscultuur heel belangrijk.
Hierdoor zullen we kijken naar een geschikte manier van solliciteren, zonder dat er iemand afvalt
omdat diegene minder goed is in solliciteren. Wij willen hier de commissie, na inspraak door het LB
en het presidium, ook de ruimte voor geven.
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B. 1 – A.3 - Toespitsen
Indiener: JS Groningen
Wijzigen bestaande tekst
Beslispunt Commissie verenigingsstructuur
Huidige tekst:
De commissie voorstellen voor het moderniseren van de verenigingsstructuur op het
najaarscongres in 2021 presenteert.
Voorgestelde tekst:
De commissie voorstellen, waaronder de wenselijkheid voor het instellen van een Financieel
Adviescommissie en een Raad van Toezicht, voor het moderniseren van de verenigingsstructuur op
het Najaarscongres in 2021 presenteert.
Toelichting:
Als JS Groningen hebben wij met de vele besturen die in de Groningse studentenstad zijn gevestigd
veel ervaring opgedaan met verschillende organen. Elke vereniging waar wij lid van zijn heeft een
Kascommissie, die niet alleen de boeken controleert maar het bestuur ook voorziet van financieel
advies, en een Raad van Toezicht dan wel Raad van Advies. Een vers bestuur voorzien van advies
van mensen die andere inzichten en ervaringen hebben dan de bestuursleden zelf kan de
vereniging alleen maar verder helpen. Daarnaast lopen wij op dit gebied ook achter in vergelijking
met andere PJO’s. Zo hebben DWARS, JOVD, CDJA en Rood allemaal dergelijke organen. Als
vereniging gaan wij om met immens veel geld van de belastingbetaler en het is niet veel gevraagd
dat mensen die verstand hebben van zaken het bestuur kunnen ondersteunen en behoeden van
fouten.

Preadvies: Afwijzen
Het landelijk bestuur is van mening dat een commissie binnen de Jonge Socialisten onafhankelijk
moet kunnen functioneren. We geven de commissie namelijk een open opdracht mee. De taak van
de commissie is om over de gehele linie te kijken naar veranderingen in de verenigingsstructuur.
Het lijkt ons niet wenselijk om op voorhand inhoudelijke sturing te geven. Door van tevoren op
inhoud in te sluiten, bestaat de kans dat je daarmee ook andere oplossingen uitsluit. We willen de
commissie echter wel meegeven dat input van de gehele vereniging belangrijk is om mee te nemen
in de overwegingen. Dat geeft de indiener en andere JS’ers ook de mogelijkheid hun wensen voor
verandering mee te geven.
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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.
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B 4. ’t ken Fries’n en ’t ken dooi’n
Indiener: JS Groningen
Verworpen

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.
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M 2. Jongeren moeten naar de stembus
Indiener: JS Groningen
Verworpen

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.
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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.
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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.
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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

Donateursactie

€ 19,500.00

€ 19,500.00

Contributie

€ 15,000.00

€ 15,000.00

€ 9,500.00

€ 9,500.00

Nationaal

€ 5,500.00

€ 5,500.00

Internationaal

€ 4,000.00

€ 4,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 3,000.00

€ 15,000.00

€ 65,300.00

€ 6,000.00

€ 6,000.00

Deelnemersbijdrage

PvdA bijdrage huisvesting

onkostenvergoeding
Rentebaten
Incidentele inkomsten

Projectsubsudie
Congressubsidie
bijdrage
campagne fondsen
overige inkomsten
Ontrekking aan reserves

Verkiezingsfonds
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€ 9,000.00

€ 59,300.00

€ 197,000.00

€ 282,300.00

€ 36,500.00

€ 50,000.00

€ 13,500.00
€ 23,000.00

€ 19,000.00
€ 31,000.00

Verenigingsactiviteiten
Nieuwe Ledenweekenden

€ 8,000.00

€ 8,000.00

Activiteiten diverse
Politiek Café
Feest
Anders

€ 4,500.00
€ 500.00
€ 4,000.00

€ 4,500.00
€ 500.00
€ 4,000.00

€ 10,800.00

€ 30,484.00

Continuïteitsreserve
Totaal inkomsten
Uitgaven

Subsidiabele uitgaven Congres

Voorjaar
Najaar

Ledenwerving/promotie
Permanente Campagne
Zomertour
Nieuwe Ledendagen

€ 3,500.00
€ 1,200.00

€ 4,500.00
€ 1,200.00

Afdelingen Afdracht

€ 8,000.00

€ 10,000.00

€ 14,500.00

€ 14,500.00

Internationale betrekkingen
YES

€ 8,500.00

€ 8,500.00

Contributie
Reiskosten
YES seminars
Zomerkamp
IUSY

€ 2,500.00
€ 1,500.00
€ 1,000.00
€ 3,500.00
€ 1,000.00

€ 2,500.00
€ 1,500.00
€ 1,000.00
€ 3,500.00
€ 1,000.00

Projectsubsidie
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€ 1,000.00

€ 1,000.00

€ 7,000.00

€ 12,000.00

€ 8,000.00

€ 38,000.00

Scholing

€ 3,000.00

€ 3,000.00

Lava

€ 5,000.00

€ 5,000.00

Totaal Subsidiabele uitgaven
Organisatiekosten Bestuur

€ 119,500.00
€ 59,200.00

€ 137,500.00
€ 55,016.00

Bestuurskosten
Reiskosten
Overige bestuurskosten
Bestuursvergoeding

€ 13,000.00
€ 11,000.00
€ 2,000.00
€ 46,200.00

€ 11,000.00
€ 9,000.00
€ 2,000.00
€ 44,016.00

Presidium

€ 100.00

€ 400.00

Beroepscommissie

€ 100.00

€ 100.00

Communicatie & website Website

€ 2,000.00

€ 20,000.00

Nieuwe site
Onderhoud

€ 2,000.00

Contributie
Reiskosten
Zomerkamp
Internationaal Brusselstage

Andere reizen

Verkiezingen

€ 20,000.00
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Kantoor & administratie

€ 5,100.00

€ 5,100.00

€ 5,100.00
€ 5,100.00
€ 2,000.00

€ 0.00
€ 5,100.00
€ 5,100.00
€ 2,000.00

€ 68,500.00
€ 188,000.00
€ 3,000.00

€ 135,800.00
€ 273,300.00
€ 3,000.00

€ 1,000.00
€ 1,000.00

€ 1,000.00
€ 1,000.00

€ 4,000.00

€ 4,000.00

€ 9,000.00
€ 197,000.00

€ 9,000.00
€ 282,300.00

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

Transport
Administratie
Accountantskosten
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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Gewijzigde Begroting – A 1: landelijk bestuur

Indiener: Landelijk Bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Begroting
Huidige tekst
Bestuursvergoeding: € 67.200
Permanente campagne: € 13.800
Internationale reizen € 9.000
Congres € 46.500
a. Voorjaarscongres: € 17.000
b. Najaarscongres: € 29.000
Nieuwe tekst
Bestuursvergoeding: € 44.016 (ofwel - € 23.184)
Permanente campagne: €30.484 (ofwel + €16.684)
Internationale reizen: €12.000 (ofwel + €3.000)
Congres: € 50.000 (ofwel + €3.000)
a. Voorjaarscongres: € 19.000 (ofwel +€ 1.500)
b. Najaarscongres: €31.000 (ofwel + € 2.000)

Dekkingsvoorstel
Te wijzigen Bestuursvergoeding: van € 67.200 naar € 44.016
Permanente campagne: van € 13.800 naar € 30.484
Internationale reizen: van € 9.000 naar € 12.000
Congres: van € 46.500 naar € 50.000
Voorjaar: van € 17.500 naar € 19.000. Najaar: van € 29.000 naar € 31.000
Saldo: minus € 23.184 en plus € 22.684. Het verschil vloeit terug naar de continuiteitsreserve.
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Toelichting:
De bestuursvergoeding van de JS bestond altijd uit twee delen: Een studiebeurs vanuit DUO (€276,per maand per bestuurslid) en een deel betaald door de JS (€540,71 per maand per bestuurslid).
In november heeft DUO aangegeven dat het niet de bedoeling is om de bestuursbeurs te verdelen
onder bestuursleden, het LB besloot toen op zoek te gaan naar een andere manier van financieren.
In de gewijzigde begroting hebben we daarom een verhoging van de bestuurskosten opgenomen
zodat iedere LB'er nog steeds €800,- vergoeding per maand ontvangt. Daarnaast hebben we een
beslispunt ingediend om het congres te vragen of LB'ers die studeren alsnog de beurs mogen
aanvragen naast hun vergoeding.
Echter, na uitgebreid contact met DUO deze maand bleek dat zij alleen kunnen afraden het geld te
delen. Het staat de ontvanger namelijk vrij om zelf te bepalen waar de beurs aan uit wordt
gegeven. Daarmee zijn de verhoging van de bestuurskosten en het beslispunt niet langer
noodzakelijk.
We willen het geld dat hierdoor vrijkomt goed besteden. Allereerst willen we dit jaar 3.500 euro
extra aan de organisatie van de congressen besteden. Zodoende kunnen we onze congressen
hybride vormgeven. Door het mogelijk te maken om onze congressen ook vanuit thuis te kunnen
volgen, maken we onze vereniging steeds toegankelijker. Niet iedereen is namelijk in staat om
(twee dagen) fysiek aanwezig te zijn. Daarnaast willen wij een deel van het vrijgekomen geld
uitgeven aan internationale reizen. Hierdoor kan de deelnemersvergoeding omlaag en zal het
toegankelijker worden voor iedereen om mee te gaan met internationale reizen. Het laatste en
grootste deel van het geld willen we uitgeven aan de permanente campagne. Door hier meer geld
beschikbaar voor te maken, kunnen we als JS op verschillende vlakken zichtbaarder zijn.
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Gewijzigde begroting – A 2: Doen wat echt verstandig is (1)
Indiener: Djairo Terpstra en Pelle Depla

Wijziging bestaande tekst
Begroting

Huidige tekst
´Transport 30.000 euro’ wordt geschrapt
‘Verkiezingen 8.000 euro’ wordt ‘verkiezingen 38.000 euro’

Dekkingsvoorstel
De extra kosten voor verkiezingen worden gedekt uit het schrappen van de transportkosten.

Aangezien dit voorstel wordt ingetrokken bij het niet aannemen van amendement “Doen wat echt
verstandig is (1)” over het schrappen van de transportkosten, is er feitelijk sprake van een
verschuiving van transportkosten naar verkiezingskosten.
Toelichting:
Het Landelijk Bestuur is voornemend een busje te kopen voor de vereniging. Hiervoor hebben ze
dertigduizend euro gereserveerd. Het argument is dat de kosten die momenteel per jaar worden
uitgegeven aan het huren van een busje (twee à drieduizend euro) door de aanschaf van het busje
komen te vervallen. Een ander argument is de reclameachtige werking die het busje heeft.

Allebei de argumenten slaan geen hout en het kopen van een busje à dertigduizend euro is mogelijk
duurder dan de huidige huurconstructie. Zo is het landelijk bestuur in haar plan vergeten rekening
te houden met verzekeringen, belastingen en onderhoud. Drie zaken waar je geen rekening mee
hoeft te houden bij de huidige huurconstructie. De kosten van alleen al de motorrijtuigenbelasting
bedragen meer dan 2400 euro1. Als je de verzekeringskosten daarbij optelt kom je uit op meer dan
3000 euro2. Zonder de eerste kilometer te hebben gereden lijken de kosten hoger te zijn dan het
Vanuit gegaan van de aanschaf van een bestelauto met bouwjaar 2015, die rijdt op benzine en ongeveer
2800 kg weegt.
Oftewel, een standaard renault trafic.
2
Vanuit gegaan van het zakelijk verzekeren van diezelfde renault trafic.
1
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huren van een personenbusje. Tot slot zijn er nog twee zaken die niet vergeten moeten worden,
namelijk onderhoud en het vaker gebruiken van een busje. Ga maar na, als je een auto tot je
beschikking hebt maak je er meer gebruik van. Het gevolg is dat de kosten voor benzine en
onderhoud nog verder toenemen. De beperkte reclameopbrengsten die een busje met zich
meebrengt, wegen niet op tegen de meerkosten van het busje.
Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat we alsnog een busje moeten huren op sommige
momenten. Zo hebben we twee keer per jaar een personenbusje nodig voor het ledenweekend en
twee keer per jaar een bestelbusje nodig voor congressen. Naar andere activiteiten kan het
landelijk bestuur gebruik maken van het openbaar vervoer, zoals elk normaal lid ook doet.
De aankoop van het busje afdoen als een eenmalige kostenpost getuigt simpelweg van een weinig
tot slecht doordacht plan. Het ontbreken van een structureel plan om de kosten te dekken getuigt
bovendien van slechte financiële huishouding, die de vereniging op lange termijn schade kan
berokkenen.
En tot slot, laten we wel wezen. Met een verkiezingscampagne in aantocht, waarin we acht JS’ers op
de kandidatenlijst hebben staan, kunnen we het geld beter besteden aan de verkiezingscampagne.
Het hebben van zoveel goede kandidaten onder de 28, met ervaring binnen en buiten de JS, is het
een gemiste kans om deze mensen niet te ondersteunen.
Een gemiste kans omdat verkiezingscampagnes het moment zijn om nieuwe mensen aan je te
trekken. Dat betekent niet alleen meer middelen. Dat betekent bovenal nieuw talent, meer invloed
en meer mogelijkheden om binnen en buiten de PvdA onze idealen in de praktijk te brengen. En dat
zijn in tegenstelling tot de aanschaf van een busje, een echt goede investering.
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Preadvies: afwijzen
In dit amendement komt het landelijk bestuur een aantal cijfers tegen die niet accuraat zijn,
waardoor er een verkeerd beeld wordt geschetst over de kosten van het busje.
Vanuit gaande van het busje, dat ook de indieners van het amendement hebben gebruikt, komen de
kosten op 105 euro per maand aan verzekering en 165 euro per kwartaal aan wegenbelasting.
Hiermee kom je op jaarbasis op een bedrag van 1916 euro. Daarnaast moet je rekening houden met
het feit dat het busje pakweg de helft van het jaar niet in gebruik is. Het busje wordt voornamelijk
een aantal maanden van het jaar intensief gebruikt. Denk hierbij aan twee congressen, twee
ledenweekenden, sinterklaasactie en natuurlijk de aankomende verkiezingen.
In de maanden dat het busje niet in gebruik is, zijn we van plan het busje te ‘schorsen’. Schorsen
houdt in dat het busje in die maanden niet op de weg mag. Het daarbij komende effect is dat we
geen verzekering of wegenbelasting verschuldigd zijn. Hierdoor zijn de daadwerkelijke kosten
voor wegenbelasting en verzekering per jaar de helft minder, waardoor je kosten op jaarbasis niet
1916 euro maar 958 euro bedraagt. Het landelijk bestuur heeft geschat dat het onderhoud plus de
kosten van schorsen samen ongeveer 1200 euro per jaar bedragen. Dit moet voldoende zijn om het
busje jaarlijkse te keuren en geld apart te zetten indien er eens in de zoveel jaar een grote
reparatie nodig is. We schatten dit niet veel hoger in, omdat het aantal gereden km per jaar
beperkt blijft.
Al met al maakt het landelijk bestuur een simpele rekensom: zeven maal per jaar gemiddeld 750
euro uitgeven aan huren van een busje komt op 5250 euro per jaar. De kosten van het bezitten van
een bus ongeveer 2200 euro per jaar. Bovenstaande rekensommen laat zien dat aanschaf van een
busje zorgt voor een besparing op lange termijn. Daarboven op zorgt het ook voor meer flexibiliteit
en vrijheid voor de vereniging.
Indien het congres niet akkoord gaat met aanschaf van het busje, dan prefereert het landelijk
bestuur dat geld niet terug naar de reserve vloeit. Het geld uitgeven aan verkiezingscampagne lijkt
ons dan een beter idee. Het landelijk bestuur adviseert dan om amendement 2: Doen wat echt
verstandig is (1) aan te nemen.
Gewijzigde begroting – A 3: Doen wat echt verstandig is (2)
Indiener: Pelle Depla, Djairo Terpstra, Bas Scholten, Erik Scholten, Yannick Bults
Niet behandeld omdat het verst strekkende amendement: Doen wat echt verstandig is (1) is
aangenomen.
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Gewijzigde begroting – A4: Ter land ter zee en in de lucht
Indiener: JS Groningen en JS Utrecht
Niet behandeld omdat het verst strekkende amendement: Doen wat echt verstandig is (1) is
aangenomen.

Gewijzigde begroting – A 5: JS Rijnmond
Indiener: JS Rijnmond
Niet behandeld omdat het verst strekkende amendement: Doen wat echt verstandig is (1) is
aangenomen.
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Gewijzigde begroting – A 6: afdelingsbesturen
Indiener: JS Groningen en JS Utrecht
Wijzigen bestaande tekst

Begroting

Huidige tekst
Afdracht: € 10.000
Projectsubsidie: € 14.500

Nieuwe tekst
Afdracht: € 11.000 (ofwel + € 1.000)
Projectsubsidie: € 13.500 (ofwel – € 1.000)

Dekkingsvoorstel
De verhoging van de afdracht wordt betaald uit een vermindering van de projectsubsidie

Toelichting
Voorstel is om de afdracht die is verhoogd met € 2.000,- voor een tegemoetkoming voor de
afdelingsbesturen om uit te geven aan bestuursactiviteiten te verhogen naar € 11.000,-. Reden
hiervoor is dat alle afdelingsbesturen uit verschillende aantallen bestaan. Met een bedrag van
€200,- voor elk bestuur verschilt hoe je dit kan uitgeven ten opzichte van het aantal mensen die
in het bestuur zitten. Zo kan je met een bestuur van zeven mensen bijvoorbeeld minder
makkelijk uit eten dan met een bestuur van vier mensen. Voorstel is om per bestuurslid
een bedrag van € 50,-toe te kennen aan de afdeling. Aangezien er momenteel meer dan 50
bestuursleden bij de afdelingen actief zijn en en dit bedrag elk jaar variabel is, afhangend van
het aantal bestuursleden, is een extra verhoging bovenop het voorstel Landelijk Bestuur van €
€ 1.000,- afdoende.

Preadvies: overnemen
Omdat de projectsubsidiepot al jaren niet leeg gaat, zien we dit als een goede investering in
onze afdelingen en omarmen we dit amendement.
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Actuele beslispunten en actuele moties
AB 1. Nieuwe website
Indiener: Kiki Lemmens
Verworpen
AB 2. Besteden vrijgekomen 30.000 euro door Begroting AM2
Indiener: Pim van Benthem
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
-

Er door het aannemen van AM2 op de begroting 30.000 euro extra is vrijgekomen voor de
verkiezingscampagne
Overwegende dat:
- Wij als JS onze jonge kandidaten maximaal moeten steunen en faciliteren.
- De vrijgekomen 30.000 euro veel extra mogelijkheden biedt om onze jonge kandidaten te
ondersteunen.
- Er in totaal nu 38.000 euro staat voor de verkiezing
- De JS met de Uitgewoond campagne met een budget van 2.000 euro via online promotie
meer dan een half miljoen jongeren heeft bereikt
Roept het landelijke bestuur op:
-

De vrijgekomen 30.000 euro als volgt te uit te geven:
1.
6.000 euro aan specifiek aan onlinecampagnes vanuit de JS ter ondersteuning van
JS kandidaten.
2.
10.000 euro ter beschikking stellen als persoonlijk budget fonds voor JS
kandidaten. Hieruit kan elke JS kandidaat maximaal 1.000 euro declareren voor zijn of
haar eigen campagne.
3.
De overige 14.000 euro die is vrijgekomen vrij te besteden laten voor het bestuur.

AB 4. JFvD
Indiener: Robin Wolferink, Talitha Laane, Gijs Kooistra, Nicolien Boekhoudt
Verworpen
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AB 5. DUO-beurs
Indiener: JS Groningen - Lise Deijs
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
-

De discussie over deze DUO-beurs al behoorlijk lang voortduurt.

Overwegende dat:
Een juridisch adviesbureau ontzettend veel geld kost.
Het niet de taak is aan de JS om dit uit te zoeken. De conclusie inmiddels is dat wanneer je
geld krijgt je hier zelf over mag beschikken en de overheid niet kan zeggen of je hier bier van
koopt, alles doneert of in de sloot gooit.
Besluitende dat:
-

-

De JS geen juridisch adviesbureau inschakelt en hier verder ook geen geld aan uitgeeft om
uit te zoeken hoe de DUO-beurs werkt/besteed wordt/enige vorm van uitzoeken over deze
beurs.

AB 6. Beslispunt commissie verenigingsstructuur
Indiener: Landelijk bestuur
Niet behandeld na een aangenomen ordevoorstel
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AM 1. Eenzame kameraden
Indieners: Hannah Scheffers, Vera Landstra en Cathelijne van der Voort
De Jonge Socialisten in de PvdA, in het congres bijeen,

Constaterende dat:
-

Jongeren ontevreden zijn over de aanpak van de corona crisis;
Jongeren zich lijken te vervelen door het vele binnen zitten, terwijl dit juist een periode in
hun leven is dat belangrijk is voor hun sociale ontwikkeling;
Jongeren hun leven vaker een onvoldoende geven;
Jongeren zich ongehoord voelen en veel als zondebok lijken te worden gebruikt.

Overwegende dat:
-

Wij als Jonge Socialisten in de PvdA het niet over ons hart kunnen verkrijgen dat onze
kameraden hun leven een onvoldoende geven en eenzaam zijn;
Wij als Jonge Socialisten in de PvdA op zouden moeten komen voor de mentale gezondheid
van de jongeren;
Wij als Jonge Socialisten in de PvdA goed moeten luisteren naar onze kameraden en ze zich
gehoord moeten voelen;
Wij als Jonge Socialisten in de PvdA tegen geweld en plunderingen zijn en wij willen dat dit
voorkomen wordt;
Er uitgebreid gekeken moet worden naar wat wij voor de jongeren kunnen betekenen.
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Besluitende dat:

-

-

Het landelijk bestuur de Tweede Kamerfractie op gaat roepen om meer aandacht aan het
welzijn van de jongeren te besteden tijdens deze moeilijke tijden;
Het landelijk bestuur de Tweede Kamerfractie op gaat roepen om meer te gaan luisteren
naar sociale werkers in de wijken die met jongeren werken om de oorzaak van het
probleem te onderzoeken en hun suggesties om dit op te lossen;
Het landelijk bestuur wordt opgeroepen om te kijken hoe zij kunnen bijdragen aan het
bevorderen van sociale contacten van jongeren via sociale verenigingen.
Het LB bij alle nieuwe coronamaatregelen bij de Kamerfractie te attenderen op de
gevolgen voor jongeren.

Indiener: Talitha Laane
Constaterende dat:
PvdA nog steeds vóór het pooierverbod is, om zo mensenhandel te voorkomen;
de problematiek rondom het pooierverbod uitgelicht is in de serie “Ik word prostitué”
die in januari 2021 is uitgezonden; - sekswerk ook werk is.
Overwegende dat:
welwillende prostituees door dit verbod hun beroep niet meer zoals gewenst uit zouden
mogen voeren, waardoor je onschuldige mensen straft;
er al wetgeving is die mensenhandel verbied;
Soa Aids Nederland en Amnesty International aangeven dat een pooierverbod het geweld
tegen sekswerkers vergroot, zoals ook blijkt uit onderzoeken bij andere landen met een
pooierverbod; - een pooierverbod prostituees en slachtoffers van mensenhandel niet structureel
helpt.
Besluitende dat:
de JS bij de PvdA gaat lobbyen om met sekswerkers en sekswerkorganisaties contact te
hebben over relevante aspecten van het partijprogramma en (veranderen van) huidige wetgeving;
de JS bij de PvdA gaat lobbyen om tegen een algeheel pooierverbod te zijn;
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de JS bij de PvdA gaat lobbyen voor sekswerkers, zodat zij dezelfde rechten krijgen als
andere ZZP'ers - in elk geval op het gebied van een hypotheek en een zakelijke bankrekening
aanvragen.

Bestuursverantwoording
Toezegging: Op het voorjaarscongres in 2021 zullen de resultaten van het belbureau gepresenteerd
worden door het Landelijk Bestuur.
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