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Voorwoord
Beste JS’er,
In deze derde congreskrant lees je het verslag van het extra congres dat online op 15
januari 2022 plaatsvond. De uitslagen van het huishoudelijk regelement en de actuele
beslispunten en moties kun je hierin teruglezen.
Dit extra congres werd door het landelijk bestuur en het presidium opgezet om de nog
overgebleven congresvoorstellen te behandelen van afgelopen congres in november
2021. Het was ontzettend fijn dat jullie aanwezig konden zijn op dit extra congres.
Wij kijken alweer ontzettend erg uit naar het aankomende voorjaarscongres dat zal
plaatsvinden op 18 en 19 juni in Utrecht. Jullie zullen wanneer de tijd daar is de precieze
deadlines en praktische informatie ontvangen voor dit congres.
Tot 18 juni!
De congresnotulen zijn door het presidium vastgesteld in april 2022.
Met rode groet,
Fleur Zijnstra

Secretaris en presidiumlid
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Jaarrekening 2020
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De volledige jaarrekening is hier te vinden.

Op het congres van 15 januari is de jaarrekening per acclamatie aangenomen.
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Congresvoorstellen
Huishoudelijk reglement
HR 1. Nieuwe bestuurscultuur
Indiener: JS Groningen

Wijzigen vanbestaande tekst
Artikel 7.5 lid 9

Huidige tekst:
-

De notulen van de vergaderingen van het landelijk bestuur zijn op aanvraag beschikbaar.
Het bestuur kan niet-bestuursleden uitnodigen voor een vergadering.

Voorgestelde tekst:
-

De geanonimiseerde notulen van de vergaderingen van het landelijk bestuur worden
binnen een week beschikbaar gemaakt voor de leden op een online platform. Het bestuur
kan niet bestuursleden uitnodigen voor een vergadering.
Toelichting:
Momenteel moeten afdelingen elke week opnieuw de bestuursnotulen opvragen als zij
geïnteresseerd zijn in het doen en laten van het landelijk bestuur. In het kader van transparantie
zou het goed zijn als alle leden toegang hebben tot de notulen van het landelijk bestuur.
Bijvoorbeeld de Jonge Democraten heeft dit al gerealiseerd door middel van een online platform
waar alle leden toegang tot hebben. En als de liberalen het kunnen, dan kunnen wij het ook!

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

38
32
6
Aangenomen

Toezegging vanuit het landelijk bestuur dat met ingang van de nieuwe website de notulen volgens dit
HR artikel worden gepubliceerd.
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AM 1.1 Geef de eer aan wie eer toekomt
Indiener: Sarah Vonk, Lotte Demarteau & Simon Putman
Wijziging bestaande titel
HR-wijziging nieuwe bestuurscultuur

Huidige tekst:
-

HR 2. Nieuwe bestuurscultuur

Voorgestelde tekst:
- HR 2. Motie-Omtzigt: Nieuwe bestuurscultuur
Pre-advies indiener: Afwijzen
De referentie naar Omtzigt was duidelijk genoeg

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

33
10
23
Verworpen
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HR 2. Basisfuncties
Indiener: Landelijk Bestuur

Wijzigen van bestaande tekst
Artikel 7.3 lid 2

Bestaande tekst:
-

Indien het landelijk bestuur aftreedt of het congres het landelijk bestuur ontslaat, dan
treedt dit voor de secretaris en penningmeester pas in werking zodra ten minste drie
nieuwe bestuursleden, al dan niet ad interim, zijn gekozen door het congres of via een
verkiezing volgens artikel 7.1.

Voorgestelde tekst:
-

Indien het landelijk bestuur aftreedt of het congres het landelijk bestuur ontslaat, treedt
dit voor de voorzitter, secretaris en penningmeester pas in werking zodra voor deze drie
functies nieuwe bestuursleden, al dan niet ad interim, zijn verkozen door het congres of
via een verkiezing volgens artikel 7.1.

Toelichting:
De drie basisfuncties van de vereniging moeten altijd vervuld zijn en hoewel het HR (artikel 7.4 lid)
de tijdelijke vervanging regelt, stelt deze wijziging de lange termijn vervanging noodzakelijk vast.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

33
30
3
Aangenomen
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HR 3. Wijziging ad interim verkiesbaar stellen
Indiener: Commissie verenigingsstructuur

Toevoegen lid
Artikel 4.14

Voorgestelde tekst:
-

Lid 2: Indien een functie onvervuld is gebleven doordat een kandidaat niet de meerderheid
van de stemmen heeft gekregen is het deze kandidaat niet toegestaan zich te kandideren
voor de eventuele interimpositie op de functie waarvoor die zich gekandideerd had.

Toelichting:
In gesprekken die de commissie verenigingsstructuur gehad heeft met meerdere stakeholders
kwam dat er in dit artikel nog een gat zit. Deze wil de commissie dichten en dient daarom dit
voorstel in.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

45
36
9
Aangenomen
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HR 4. Wijzigen termijnen presidium
Indiener: Commissie verenigingsstructuur

Toevoegen Lid
Artikel 5.1 lid 3

Voorgestelde tekst:
-

Lid 3: Het maximaal aantal termijnen dat een presidiumlid mag dienen is twee.

Toelichting:
De twee nieuw op te richten organen tellen ook een maximum van twee termijnen, dit is om
eenduidigheid te houden en alles gelijk te trekken.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

48
32
16
Aangenomen

AM 4.1 Termijn presidium
Indiener: Sarah Vonk & Lotte Demarteau

Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
-

Het maximaal aantal termijnen dat een presidiumlid mag dienen is twee.

Voorgestelde tekst:
- Het maximaal aantal termijnen dat een presidiumlid mag dienen is drie.
Toelichting:
Het is altijd aan het congres welke leden verkozen worden en welke niet. Het heeft geen
toegevoegde waarde een maximum aantal termijnen te verbinden aan een functie. Hiermee
beperkt het congres zichzelf. Het presidium is een belangrijk orgaan. Het is wenselijk als een
aantal leden van het presidium ruime ervaring heeft met het leiden van congressen. Mochten we
toch een maximum aantal termijnen willen instellen, dan is het wenselijk om de grens bij drie i.p.v.
twee termijnen te leggen.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

42
17
25
Verworpen
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HR 5. Wijzigen steunbetuigingen
Indiener: Commissie verenigingsstructuur

Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3.4 lid 2

Huidige tekst:
-

Gewone voorstellen kunnen door één of meer leden worden ingediend tot zes weken voor
het congres. Indiening van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste
vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen.
Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun
betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.

Voorgestelde tekst:
-

Gewone voorstellen kunnen door één of meer leden worden ingediend tot zes weken voor
het congres. Indiening van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste
vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen.
Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun
betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet. De verplichting van de benodigde
steunbetuigingen geldt niet voor organen waarvan de leden door het congres benoemd
zijn.

Toelichting:
Voorheen was niet duidelijk in het Huishoudelijk reglement opgenomen dat door het congres
ingestelde organen, zoals de commissie verenigingsstructuur en het landelijk bestuur geen
steunbetuigingen nodig hebben om congres voorstellen in te dienen, middels deze toevoegingen
wil de commissie verenigingsstructuur dit verduidelijken

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

38
38
0
Aangenomen
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HR 6. Wijziging raad van advies
Indiener: Commissie verenigingsstructuur

Toevoegen Hoofdstuk
Hoofdstuk 7

Voorgestelde tekst:

7.1 De raad van advies bestaat uit 5 leden die door het congres verkozen zijn
7.2 De leden van de raad van advies worden op een najaarscongres verkozen voor een termijn van
twee jaar en mogen maximaal 2 termijnen zitting nemen in de raad van advies.
7.3 De raad van advies spreekt tenminste eenmaal per maand met een afvaardiging van het
landelijk bestuur over haar plannen en zaken die de afgelopen maand plaatsvonden.
7.4 Tijdens deze gesprekken geeft de raad van advies het landelijk bestuur gevraagd en
ongevraagd advies over de plannen en handelswijze, dit advies is niet bindend.
7.5 De raad van advies doet ieder congres verslag over de gebeurtenissen en de gegeven adviezen
sinds het vorige congres.
7.6 Indien de raad van advies van mening is dat het landelijk bestuur de hun opgelegde taken
ernstig verzaakt, is zij bij machte een congres bijeen te roepen.
7.7 De raad van advies legt verantwoording af aan het congres indien zij besluiten het congres
bijeen te roepen.
7.8 Lidmaatschap van de raad van advies is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
presidium, landelijk bestuur, afdelingsbestuur beroepscommissie of de rekenkamer
Toelichting: Zie verslag commissie verenigingsstructuur

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

36
30
6
Aangenomen

12

AM 6.1 Verduidelijking raad van advies
Indiener: Landelijk bestuur

Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
7.1 De raad van advies bestaat uit 5 leden die door het congres verkozen zijn
7.2 De leden van de raad van advies worden op een najaarscongres verkozen voor een termijn van
twee jaar en mogen maximaal 2 termijnen zitting nemen in de raad van advies.
7.3 De raad van advies spreekt tenminste eenmaal per maand met een afvaardiging van het
landelijk bestuur over haar plannen en zaken die de afgelopen maand plaatsvonden.
7.4 Tijdens deze gesprekken geeft de raad van advies het landelijk bestuur gevraagd en
ongevraagd advies over de plannen en handelswijze, dit advies is niet bindend.
7.5 De raad van advies doet ieder congres verslag over de gebeurtenissen en de gegeven adviezen
sinds het vorige congres.
7.6 Indien de raad van advies van mening is dat het landelijk bestuur de hun opgelegde taken
ernstig verzaakt, is zij bij machte een congres bijeen te roepen.
7.7 De raad van advies legt verantwoording af aan het congres indien zij besluiten het congres
bijeen te roepen.
7.8 Lidmaatschap van de raad van advies is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
presidium, landelijk bestuur, afdelingsbestuur beroepscommissie of de rekenkamer

Voorgestelde tekst:
7.1 De raad van advies bestaat uit maximaal vijf leden die door het congres verkozen zijn.
7.1.1 Er mogen per afdeling maximaal twee leden zitting nemen in de RvA
7.1.2 Oud-bestuurders van de JS mogen tenminste één verenigingsjaar na aftreden geen zitting
nemen in de RvA
7.2 De leden van de raad van advies worden op een najaarscongres verkozen voor een termijn van
twee jaar en mogen maximaal twee termijnen zitting nemen in de raad van advies.
7.3 De raad van advies (of een afvaardiging daarvan) spreekt tenminste eenmaal per twee
maanden met een afvaardiging van het landelijk bestuur over haar beleid en andere actuele
zaken.
7.4 De raad van advies moet minimaal bij de behandeling van het jaarplan, de begroting, het
jaarverslag, het financieel jaarverslag, het halfjaarverslag en de halfjaarrekening schriftelijk
advies uitbrengen aan het landelijk bestuur voorafgaande het congres.
7.5 De raad van advies biedt de leden ieder congres een verslag aan met daarin minimaal een
overzicht van de gegeven adviezen en actuele zaken sinds het vorige congres.
7.6 Indien de raad van advies van mening is dat het landelijk bestuur de hun taken in dermate niet
volbrengt, is zij bij machte in samenspraak met het presidium een spoedcongres bijeen te roepen.
7.6.1 De raad van advies dient het landelijk bestuur minimaal één officiële schriftelijke
waarschuwing te geven voor het uitroepen van het spoedcongres.
7.7 De raad van advies legt verantwoording af aan het congres indien zij besluiten het congres
bijeen te roepen.
7.8 Lidmaatschap van de raad van advies is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
presidium, landelijk bestuur, afdelingsbestuur, beroepscommissie, de rekenkamer, de teams of
werkgroepen.
7.9 Het landelijk bestuur en de raad van advies houden minimaal éénmaal per jaar een evaluatie
over de samenwerking.
7.10 Leden van de raad van advies kunnen enkel door het congres uit haar functie gezet worden.
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Toelichting:
Het landelijk bestuur is van mening dat de rol van de raad van advies duidelijker neergezet moet
worden zodat juist de volledige functionaliteit van de RvA tot zijn recht komt.
Door te specificeren op welk beleid en welke handelswijze de RvA advies geeft aan het landelijk
bestuur kan de raad efficiënter en effectiever ingezet worden. Daarnaast is het van belang de rol
van de raad zo uit te werken dat er een duidelijk onderscheid is tussen de taken van de raad van
advies en de rekenkamer.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

50
20
30
Verworpen
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AM 6.2 Geen congres uitroepen
Indiener: Sarah Vonk & Lotte Demarteau

Schrappen bestaande tekst
Huidige tekst:
7.6 Indien de raad van advies van mening is dat het landelijk bestuur de hun opgelegde taken
ernstig verzaakt, is zij bij machte een congres bijeen te roepen.
Toelichting:
De raad van advies zou, wanneer ze dit nodig achten, altijd, volgens de regels van HR 7, een congres
uitroepen. Door dit amendement zorgen we dat het uitroepen van een tussentijds congres altijd
een breed gedragen besluit blijft.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

40
6
34
Verworpen

AM 6.3 Geen congres uitroepen
Indiener: Sarah Vonk & Lotte Demarteau
Wijzigen bestaande tekst

Huidige tekst:
7.7 De raad van advies legt verantwoording af aan het congres indien zij besluiten het congres
bijeen te roepen.

Voorgestelde tekst:
7.7 De raad van advies legt verantwoording af aan het congres.
Toelichting:
Door deze toevoeging zorgen we ervoor dat de raad van advies breed gedragen wordt. Leden
kunnen vragen waarom bepaalde adviezen zijn gegeven en keuzes zijn gemaakt en ook zaken
meegeven richting de toekomst. Aangezien de leden van de raad van advies worden gekozen op
het congres, is het niet meer dan logisch dat het orgaan ook verantwoording aflegt aan het
congres.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

42
11
31
Verworpen
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Actuele voorstellen
Actuele beslispunten
AB 1. Happy Cow
Indiener: Roel Oosterling
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen:
Constaterende dat:
- Op 6 november 2021 de klimaatmars is gelopen op meerdere plaatsen in Europa,
waaronder Amsterdam in Nederland;
- Wij als JS meer kunnen doen om klimaatverandering en dierenleed tegen te gaan;
- Op het JS congres nog steeds vlees en kaas geserveerd worden bij de lunch;
- Er nog altijd (bestuurs)leden zijn die vleesgerechten bestellen bij het avondeten.
Overwegende dat:
- Het landelijk bestuur in hun halfjaarverslag pleit voor actief op het gebied van klimaat;
- We als JS ook een stap verder moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan,
dierenleed te voorkomen door veganistische maaltijden op het congres te serveren aan
alle (bestuurs)leden tijdens de lunch en het avondeten.
Besluitende dat:
- Het landelijk bestuur van de JS zich inzet om op congressen veganistische lunches en diners
te serveren aan alle (bestuurs)leden;
- Het landelijk bestuur van de JS de website happycow.net of de happy cow app gaat
gebruiken om het kiezen van in welk restaurant er veganistisch gedineerd wordt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Dit actueel beslispunt is ingetrokken.
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AB 2. Veiligheid, sfeer & omgangsnormen
Indiener: Rick van Brummelen, Samuel Croes, Mika Kraft, Arnoud Schmiermann & Bas Schoenmaker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen:
Constaterende dat:
- Er op de eerste congresdag meerdere momenten waren waar te hard op de persoon werd
gespeeld;
- Er meerdere persoonlijke aanvallen zijn gemaakt zowel verbaal als non-verbaal;
- Er al vaker op congressen is besproken hoe we gepast met elkaar om willen gaan;
- Ondanks het meermaals ingrijpen van het presidium er toch werd geklapt na inbreng van
sprekers;
- De JS een toegankelijke organisatie is waar iedereen zich veilig en vrij moet kunnen voelen
om te zeggen wat zij vinden;
- Applaudisseren een partijdige sfeer creëert tijdens de behandeling;
- Het congres haar eigen gedragscode na dient te leven; hard op de inhoud, zacht op de
persoon. en dat we allemaal bij horen te dragen aan een prettige sfeer (zie gedragscode 1
en 2);
- Het meermaals bespreken van de omgangsregels in het verleden er blijkbaar niet voor
heeft gezorgd dat de sfeer altijd prettig blijft, en dus gekeken moet worden naar een andere
vorm van aanpak en bespreking van de sfeer.
Overwegende dat:
- De JS een toegankelijke organisatie is waar iedereen zich veilig en vrij moet kunnen voelen
om te zeggen wat zij vinden;
- Applaudisseren een partijdige sfeer creëert tijdens de behandeling;
- Het congres haar eigen gedragscode na dient te leven; hard op de inhoud, zacht op de
persoon. en dat we allemaal bij horen te dragen aan een prettige sfeer (zie gedragscode 1
en 2);
- Het meermaals bespreken van de omgangsregels in het verleden er blijkbaar niet voor
heeft gezorgd dat de sfeer altijd prettig blijft, en dus gekeken moet worden naar een andere
vorm van aanpak en bespreking van de sfeer.
Besluitende dat:
- Roept het presidium en het landelijk bestuur op om de veiligheid, sfeer en omgangsnormen
tijdens het voorjaarscongres ter discussie te stellen;
- Roept de leden op niet te klappen, tenzij het een aangenomen voorstel betreft;
- Roept het presidium op harder op te treden met betrekking tot bovengenoemde
constateringen, bijvoorbeeld door het congres tijdelijk stil te leggen als er niet gepast met
elkaar wordt omgegaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

Dit actueel beslispunt is ingetrokken.
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AB 3. Vakbonden weer een nieuw leven
Indiener: Werkgroep vakbond van JS Den Haag-Leiden
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen:
Constaterende dat:
- Uit onderzoek van het CBS (3 november 2021) is gebleken dat vakbonden afgelopen 2 jaar
bijna 100.000 leden zijn verloren;
- Ook het aantal jongere leden (tot en met 25 jaar) afneemt, en dat de krimp onder deze
groep zelfs het sterkt is van alle leeftijdsgroepen;
Overwegende dat:
- Vakbonden functioneren als emancipator van alle burgers, dus ook van jongeren.
Bijvoorbeeld in CAO-onderhandelingen van retail, horeca en supermarkten, in de strijd
tegen het leenstelsel, de strijd tegen flexwerk, de strijd voor een hoger wettelijk
minimumloon en de strijd tegen het minimumjeugdloon. Maar ook in de verduurzaming
van werk en pensioenen, en toegankelijkheid en gelijkheid op de arbeids- en stagemarkt;
- De roots van de PvdA in arbeidsemancipatie liggen, en vakbonden daar direct aan
verbonden zijn;
- De JS een voorbeeldfunctie heeft;
- Leden van de JS ook lid zouden moeten zijn van een vakbond
Besluitende dat:
- Het LB manieren zoekt om leden van de JS aan te sporen lid te worden van een vakbond.
(Bijvoorbeeld: afdelingen aanmoedigen een werkgroep vakbond op te richten, het te
betrekken in het nieuwe ledenprogramma of het uitnodigen van Bureau Gastlessen van
FNV. Werkgroep Vakbond DHL denkt hierover graag mee.)
- De JS(het bestuur) samen met andere pjo’s onderzoekt of er mogelijkheden zijn om leden
van deze verschillende pjo’s een interessant aanbod te doen om lid te worden, hierbij kan
gedacht worden aan een duo-lidmaatschap of korting op lidmaatschappen.
- De JS(het bestuur) onderzoekt welke mogelijkheden er voor JS leden zijn om actief bezig te
zijn bij de vakbonden, hierbij kan gedacht worden aan de nietmijnschuld campagne.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

31
29
2
Aangenomen
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AB 4. Geen moeilijke taal
Indiener: Lotte Demarteau
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen:
Constaterende dat:
- De JS dit weekend bijeen is op het congres
- B1 niveau eenvoudig taalgebruik is
- B1 taalniveau door 80% van de bevolking wordt begrepen
Overwegende dat:
- Dit congres, meer dan andere congressen, niet alles op B1 niveau is gesproken. Er is
bijvoorbeeld gepraat over implementeren en het quorum. Deze woorden zijn niet
uitgelegd.
- Hierdoor het congres niet toegankelijk is voor iedereen
Roept op dat:
- Leden zich gaan inzetten om op B1 taalniveau te praten op congressen
- Alle congresvoorstellen op B1 taalniveau worden ingediend.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

33
9
24
Verworpen

Toezegging vanuit het landelijk bestuur om wanneer dat mogelijk is gebruikte moeilijke taal toe te
lichten.
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AB 5. Deelgroepjes financiën
Indiener: Marinus Jongman
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen:
Constaterende dat:
- Wij op dit moment het financieel toezicht vanuit de JS op bestedingen bij het LB enkel bij
een accountant belegd hebben.
- Er geen 2/3e meerderheid was voor het voorstel van de commissie verenigingsstructuur.
- Er wel een meerderheid was.
- Bij de invoering van de WBTR landelijke bestuursleden hoofdelijk verantwoordelijk
gehouden kunnen worden voor wanbeleid en wanbesteding.
- Accountants enkel controleren of de jaarrekening feitelijk overeen komt met de
werkelijkheid of een jaarrekening opstellen
- Een accountant dus niet adviseert of conclusies trekt over de wenselijkheid van besteding
of de correctheid van alle uitgaven beoordeeld.
Overwegende dat:
- Het congres vaak stevige vragen heeft gesteld en twijfels heeft gehad over de
(voorgenomen) besteding van grote sommen geld.
- De JS er is om te leren en aanvullende controle en advies daarbij kan helpen.
- Er vaak een verkeerd beeld bestaat over wat een accountant doet.
Besluitende dat:
- Een accountantsverklaring niet afdoende financiële controle is voor de besteding van
tonnen aan verenigings en publiek geld.
- Er meer financieel advies en controle wenselijk is om bestuursleden te adviseren en te
beschermen in verband met de WBTR
Verzoekt:
- Op het volgende congres deelgroepjes te organiseren om dit te bespreken en voorstellen in
te dienen hierover.
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

38
28
10
Aangenomen

Toezegging vanuit het landelijk bestuur dat aankomend congres nagedacht zal worden over de
precieze vormgeving van de deelgroepjes.
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AB 6. Meer moties
Indiener: Lilit Zeltsburg
De Jonge Socialisten in congres bijeen,
Constaterende dat
- Er inmiddels meerdere congressen op een rij veel beslispunten worden besproken die gaan
over institutionele, organisatorische zaken, wat soms ten koste gaat aan tijd voor discussie
over politieke inhoud,
- Er veel discussie is geweest in de afgelopen jaren over het optimaliseren van het aantal
moties, onder andere een tijd met de gedachte dat het aantal moties zoveel mogelijk moet
worden teruggedrongen,
- Tijdens de bespreking van moties vaak ook verschillen in kennis bestaan, waardoor soms
ook veel tijd opgaat aan het stellen en beantwoorden van vragen;
Overwegende dat
- Congressen bestaan om de koers van de vereniging samen vorm te geven,
- De institutionele discussies belangrijk zijn om te voeren, maar toch ook droog en soms
moeilijk te volgen voor nieuwere leden,
- De ruimte voor politieke discussies best bewuster mag worden ingedeeld;
- Het combineren van de gelegenheid tot vragen met inspreken soms tot verwarring kan
leiden;
Besluit dat
- Het LB en het presidium in samenspraak met afdelingen actief gaan kijken naar manieren
om politiek-inhoudelijke moties te stimuleren,
- Afdelingen aangemoedigd worden om motieschrijfavonden te combineren met een korte
training over het schrijven van effectieve moties,
- Afdelingen worden aangemoedigd om ook ingediende moties te bespreken op activiteiten,
- Het presidium gaat kijken naar mogelijkheden om het stellen van vragen te scheiden van
de inspreektijd,
- Er sowieso niet meer ingezet gaat worden op het beperken van moties, in ieder geval tot
het geconstateerde probleem opgelost is;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

31
21
10
Aangenomen
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Actuele moties
AM 1. Fouten zijn menselijk
Indiener: Lilit Zeltsburg
De Jonge Socialisten in congres bijeen,
Constaterende dat
- Op de Woonopstand in Rotterdam, waar wij als vereniging ook aanwezig waren, de politie
hardhandig heeft ingegrepen om onduidelijke redenen,
- De politie in Rotterdam onder het toezicht staat van PvdA-burgemeester Ahmed
Aboutaleb,
- Afgelopen week in een motie in de Rotterdamse gemeenteraad werd voorgesteld om het
ingrijpen van de politie te laten onderzoeken door een onafhankelijke instantie,
- De PvdA na de Woonopstand had toegezegd de kwestie uit te zoeken, maar niet de motie
om onafhankelijk onderzoek heeft gesteund;
Overwegende dat
- Dit uiteraard onmogelijk kan gaan om iets anders dan een foutje, aangezien de PvdA zowel
het recht op wonen als het recht op demonstratie hoog in het vaandel heeft zitten,
- Burgemeester Aboutaleb met zijn uitspraak dat bij onafhankelijk onderzoek door een
externe partij “een politieke afrekening het uiteindelijk doel is” logischerwijs alleen maar
een vergissing kan hebben gemaakt, door bijvoorbeeld “onafhankelijk onderzoek door
een externe partij” te lezen als “politiek beladen onderzoek door een anarchistische
commune die als enig doel de afschaffing van de politie nastreeft”,
- Desalniettemin, bij een situatie zoals in Rotterdam alle middelen ingezet moeten worden
om de onderste steen boven te halen, hetgeen de Rotterdamse PvdA onmogelijk kan
ontkennen,
- Fouten menselijk zijn en vergeven dienen te worden;
Besluit dat
- De JS haar medeleven uitspreekt met de Rotterdamse PvdA en in het bijzonder
burgemeester Aboutaleb, die zich nu ook wel moet schamen om het maken van deze
vergissing,
- De JS de PvdA, zowel landelijk als lokaal, vriendelijk doch dringend verzoekt deze fout te
herstellen door alsnog het politieoptreden in Rotterdam onafhankelijk te laten
onderzoeken;
En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag
Aantal stemmen:
Voor stemmen:
Tegen stemmen:
Aangenomen/verworpen

26
22
4
Aangenomen
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Strijdliederen
Internationale

Bella Ciao!

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

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
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 s e 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,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard!
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