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Naam en zetel
Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid.
Haar verkorte naam is JS.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.

3.

Leden en organen van de vereniging hebben niet het recht onder de naam
Jonge Socialisten of JS een rechtspersoon op te richten of onder die naam deel
te nemen aan de verkiezingen bedoeld in de Kieswet of onder die naam deel te
nemen aan de verkiezingen bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels
herindeling.

Doel
Artikel 2
1.

De vereniging is een onafhankelijke sociaal-democratische politieke
jongerenorganisatie. Ze is verbonden aan de Partij van de Arbeid.

2.

Het doel van de vereniging is:
a.

het betrekken van jongeren bij de politiek,

b.

de realisering van haar sociaal-democratische beginselen, zoals
deze nader zijn omschreven in het door het Congres vastgestelde
beginselmanifest.

Duur
Artikel 3
1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.

Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap
Artikel 4
1.

Lid van de vereniging kunnen zijn personen met de leeftijd van twaalf tot en
met zevenentwintig jaar, die de doelstellingen van de vereniging
onderschrijven.

2.

Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de
beroepscommissie alsnog tot toelating besluiten.

3.

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door de dood van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.
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2.

Een lid kan het lidmaatschap steeds opzeggen tegen een bepaalde datum of
met onmiddellijke ingang.

3. Het bestuur kan met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen aan een
lid:
a.
indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door
de statuten voor het lidmaatschap gesteld;
b.
indien een lid een geldelijke verplichting jegens de vereniging na
aanmaning niet voldoet;
c.
indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting geschiedt door het bestuur, na het lid in de gelegenheid gesteld te
hebben om gehoord te worden. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het
besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en vermelding van de
beroepsmogelijkheid. Het betrokken lid kan binnen vier weken na ontvangst
van de kennisgeving in beroep gaan bij de beroepscommissie. De
beroepscommissie besluit na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben om
gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in het
huishoudelijk reglement, hierna ook genoemd “HR”. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5.

Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk
is, voor een duur van ten hoogste twaalf weken. Op het besluit tot schorsing is
lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een geschorst lid kan
geen lidmaatschapsrechten uitoefenen.

Contributies
Artikel 6
1.

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

2.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
contributie verschuldigd voor zover deze reeds is voldaan, tenzij het bestuur
anders beslist.

Bestuur
Artikel 7
1.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder de
voorzitter, secretaris en penningmeester.

2.

De bestuursleden worden door het Congres afzonderlijk gekozen uit de leden
van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan echter bepalen dat een of
meer bestuursleden worden gekozen door de leden buiten vergader ing, via een
geheime en schriftelijke of elektronische verkiezing. De voorzitter, secretaris
en penningmeester worden in functie gekozen. Het Congres stelt het aantal
bestuursleden vast.

3.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het
Congres worden ontslagen, en worden geschorst in hun functie voor ten
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hoogste twaalf weken. Het Congres besluit tot schorsing of ontslag met een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien een bestuurslid
ontslagen wordt, dan voorziet het HR in vervanging van het bestuurslid in
kwestie.
4.

Bestuursleden kunnen door de leden van het congres ontslagen worden
wegens:
a. verwaarlozing van diens taak;
b. andere gewichtige/zwaarwegende redenen;
c. ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het
voortduren van het bestuursfunctie in redelijkheid geduld kan worden;
d. het niet of behoorlijk voldoen aan een bevel om inzicht te geven in de
organisatie en financiën van de vereniging.

5.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen drie opeenvolgende
halfjaarlijkse Congressen of twee opeenvolgende jaarlijkse Congressen.

6.

Alle bestuursleden krijgen bij aantreding in hun functie het stemrecht ter
waarde van één stem voor interne besluitvorming. Geen van de bestuursleden
heeft meer stemrecht dan de ander. Bij de afwezigheid van een bestuurslid
geldt dat de meerderheid van de stemmen doorslaggevend is voor een besluit.
Op het moment dat het bestuur geen besluit kan nemen vanwege het uitblijven
van een meerderheid van de stemmen zal het besluit worden uitgesteld totdat
dit wel mogelijk is.

7.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur en presidium zijn
verplicht in dat geval zo spoedig mogelijk een Congres bijeen te roepen,
waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

8.

Indien een bestuurslid niet langer in staat is om de functie uit te voeren, dan
voorziet het HR in vervanging van het bestuurslid in kwestie. Voor de functies
secretaris en penningsmeester kunnen de taken waargenomen door andere
bestuursleden tot een congres bijeengeroepen kan worden om een nieuw
bestuurslid te benoemen op deze functie.

Artikel 8
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van het Congres, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt.

3.

Onder de plichten van het Landelijk Bestuur vallen:
a. handelen in verenigingsbelang;
b. integer en transparant handelen;
c. goed vastleggen van doelen en organisatie;
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d. goed regelen en vastleggen van verenigingsfinanciën;
e. zorgvuldig omgaan met investeringen;
f. voorkomen van fraude en onenigheid;
g. bewust omgaan met de risico’s voor de vereniging.
Artikel 9
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris
tezamen met de penningmeester.

Tegenstrijdig belang
Artikel 10
1. Een bestuurder moet altijd handelen in het belang van de vereniging en mag
daarom niet deelnemen aan besprekingen of besluitvorming over onderwerpen
waar het bestuurslid een persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is met het
belang van de vereniging.
2. Een bestuurslid meldt een potentieel tegenstrijdig belang direct bij de overige
bestuursleden en deelt alle relevante informatie over het potentieel
tegenstrijdig belang.
3. Wanneer sprake is van tegenstrijdig belang bij bepaalde onderwerpen tijdens
een bestuursvergadering moet dit worden genotuleerd met een vermelding van
hoe het bestuur hiermee om is gegaan.
4. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben of omdat een quo rum of
versterkte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of
meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de
beslissing doorwijzen naar het Congres.
Artikel 11
Bestuursleden kunnen in de volgende situaties aansprakelijk worden gesteld:
1. De vereniging zelf kan het bestuur aansprakelijk stellen voor schade als gevolg
van onbehoorlijk bestuur.
2. Een derde persoon/instantie/bedrijf buiten de vereniging kan het bestuur
aansprakelijk stellen voor onbehoorlijk besturen.
3. Het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld bij faillissement.
4. Het gehele bestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor het onbehoorlijk
besturen van één of meerdere bestuursleden.
Artikel 12
Het congres geeft bestuursleden de mogelijkheid een raadgevende stem uit te
brengen over voorgenomen besluiten.
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Presidium
Artikel 13
1.

Het Presidium heeft tot taak het leiden van de vergadering van het congres en
het zorgdragen voor een goed verloop van deze vergadering, zowel tijdens de
vergadering als in de voorbereiding daarvan.

2

Het presidium bestaat uit ten minste drie leden, te weten:

3.

a.

leden gekozen door het Congres,

b.

één bestuurslid, indien het huishoudelijk reglement dit bepaalt.

De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van het presidium worden
nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Congres
Artikel 14
Het Congres is de algemene vergadering van de vereniging.
Artikel 15
1.

Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot het Congres en hebben
daar ieder één stem.

2.

Stemmen bij volmacht is niet mogelijk op het Congres.

3.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van het Congres. Dit besluit kan ook schriftelijk
tot stand komen.

4.

De voorzitter van het Congres bepaalt de wijze waarop de stemmingen op het
Congres worden gehouden.

5.

Alle besluiten, waaronder begrepen verkiezing van personen, waaromtrent bij
de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. De procedure wordt na der
geregeld in het huishoudelijk reglement.

6.

Stemgerechtigde leden kunnen het stemrecht tijdens het Congres uitoefenen
door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien en voor zover
het huishoudelijk reglement daartoe een nadere regeling gee ft. Voor de
toepassing van dit lid is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.

7.

In het huishoudelijk reglement en door het presidium kunnen voorwaarden
worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Deze voorwaarden worden bij de oproeping voor het Congres bekend gemaakt.

8.

Stemmen die voorafgaand aan het Congres via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste
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dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten
tijde van de vergadering worden uitgebracht, indien en voor zover het
huishoudelijk reglement daartoe een nadere regeling geeft.
Artikel 16
1.

Tijdens een Congres fungeert steeds één van de door het Congres gekozen
leden van het presidium als voorzitter van het Congres. Is geen van deze leden
van het presidium aanwezig, dan voorziet het Congres zelf in haar leiding.

2.

Het door de voorzitter van het Congres uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
van het Congres de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.

De notulen van het Congres worden vastgesteld door het presidium. De
vastgestelde notulen worden door ten minste twee leden van het presidium
ondertekend.

Artikel 17
1.

Jaarlijks wordt ten minste één Congres gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
het Congres.

2.

In dit Congres brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleid.

3.

Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan het Congres over. Deze stukken worden ondertekend door
de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de
termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat
zij deze verplichtingen nakomen.

4.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan
het Congres niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt he t
Congres, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van
het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in
dit lid en brengt aan het Congres een verslag van haar bevindingen uit. Het
bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 18
1.

Het Congres wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet, statuten of huishoudelijk
reglement verplicht is.
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2.

Op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van:
a.

ten minste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden; of

b.

ten minste vijftig leden uit tenminste drie afdelingen; of

c.
een daartoe in het huishoudelijk reglement aangewezen persoon of
orgaan;
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Congres, te houden
binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, dan gaat het presidium over tot de
bijeenroeping van het Congres op de wijze als in lid 3 bepaald.
3.

De bijeenroeping van het Congres geschiedt door schriftelijke of elektronische
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
dagen en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk
reglement. Bij de bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

4.

Het orgaan dat een Congres bijeenroept, stelt datum en plaats ervan vast.

Beroepscommissie
Artikel 19
1.

De beroepscommissie heeft tot taak het doen van bindende uitspraken in
beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing
in beroep door de statuten of het huishoudelijk reglement aan haar is
opgedragen. De beroepscommissie doet uitspraak over de voorgelegde
kwestie en kan daarbij een uitspraak doen over de procedure die gevolgd is. De
beroepscommissie motiveert haar uitspraak.

2.

De leden van de beroepscommissie worden gekozen door het Congres.

3.

De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van de beroepscommissie
worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Afdelingen
Artikel 20
1.

De vereniging kent afdelingen.

2.

Een afdeling heeft tot taak de doelen van de vereniging, bedoeld in artikel 2,
op lokaal of regionaal niveau na te streven.

3.

Een afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid.

4.

Een afdeling is autonoom binnen de grenzen van de statuten en reglementen.

5.

De instelling en opheffing van een afdeling wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.

Raad van Advies
Artikel 21
1. De raad van advies heeft als doel de organen van de vereniging bij te staan om
de continuïteit van beleid binnen de vereniging te waarborgen en het landelijk
bestuur hierin te adviseren.
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2. De raad van advies bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf led en, deze zijn
gekozen door het congres.
3. De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van de raad van advies worden
nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Statutenwijziging
Artikel 22
1.

In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
het Congres, dat is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. Het voorstel dient gedurende de twee
weken voor het Congres elektronisch ter inzage beschikbaar te zijn voor de
leden.
Tot wijziging van een reglement kan door het Congres worden besloten met een
volstrekte meerderheid .

2.

Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien op het
Congres alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

4.

Tot wijziging van de statuten kan door het Congres slechts worden besloten
met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig
is of vijfenzeventig leden aanwezig zijn.

5.

Voorstellen tot wijzigingen van de statuten worden door het bestuur ter advies
voorgelegd aan het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Een afschrift van
dit advies wordt overeenkomstig het tweede lid voor de leden ter inzage
gelegd.

6.

De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.

7.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.

8.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 23
1.

Tot ontbinding van de vereniging kan door het Congres slech ts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een kwart van de
leden aanwezig is.

2.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 22 leden 1 en 2 van
overeenkomstige toepassing op een besluit van het Congres tot ontbinding van
de vereniging.

3.

Het Congres stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.

4.

De vereffening geschiedt door het bestuur.
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5.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.

7.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 24
1.

Het Congres kan het huishoudelijk reglement en een of meer andere
reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.

3.

Wijziging van een reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van
het Congres, dat is bijeengeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van een reglement zal worden voorgesteld. Het voorstel dient gedurende de
twee weken voor het Congres elektronisch ter inzage beschikbaar te zijn voor
de leden. Tot wijziging van een reglement kan door het Congres worden
besloten met een volstrekte meerderheid.

Slotbepalingen
Artikel 25
Aan het Congres komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
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