
Afdelingsreglement Jonge Socialisten in de PvdA Den Haag - Leiden 

9 oktober 2014 

 

Overwegingen 

In overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Jonge 

Socialisten in de Partij van de Arbeid is door de leden van de afdeling Den Haag - Leiden 

hiernavolgend algemeen verbindend reglement opgesteld.  

 

I : De afdeling 

Art. 1 

De leden van de afdeling Den Haag - Leiden, hierna aangeduid met “de afdeling”, zijn die leden die in 

het door het landelijk bestuur bepaalde afdelingsgebied wonen of zich uitdrukkelijk bij het landelijk 

bestuur hebben opgegeven als lid van de afdeling. 

Art. 2 

1. De afdeling kent een afdelingsbestuur, hierna aangeduid met “het bestuur”. 

2. Binnen de afdeling bestaan werkgroepen, hierna aangeduid met “afdelingswerkgroep”. 

 

II : De Algemene Ledenvergadering 

Art. 3 

1. De algemene Ledenvergadering van de afdeling, hierna te noemen “ALV”, is het hoogste 

(politieke) orgaan van de afdeling.  

2. Bij meerderheid van stemmen kan er worden afgeweken van dit afdelingsreglement.  

3. Ieder ter vergadering aanwezig lid van de afdeling heeft een stem. 

4. Een stem is pas geldig als het lid minimaal één maand lid is van de afdeling.  

Art. 4 

1. Een ALV kan worden uitgeschreven door het bestuur.  

2. Een ALV kan door minimaal 5 leden worden uitgeschreven.  

3. Om een ALV geldig te doen verklaren dient tenminste 5 procent van de leden, met een 

minimum van drie leden, aanwezig te zijn en het bestuur moet in de gelegenheid worden 

gesteld aanwezig te kunnen zijn.  

Art. 5 

1. Er moet minimaal één maal per jaar een huishoudelijke ALV worden uitgeschreven.  

2. Een ALV is huishoudelijk indien één of meer van de volgende punten op de agenda staan:  

a. Wijzigingen van het afdelingsreglement;  

b. Benoeming van een bestuurslid;  



c. Motie tot aftreden van één of meer bestuursleden.  

3. Een huishoudelijke ALV dient minimaal 30 dagen voor aanvang schriftelijk te worden 

aangekondigd aan de leden. Indien het punt genoemd in het tweede lid, onder b, niet op de 

agenda staat, geldt een termijn van 10 dagen.  

4. Indien een punt genoemd in het tweede lid, onder a, op de agenda staat, dienen de stukken 

welke dit punt betreft uiterlijk tien dagen van te voren beschikbaar te zijn. 

 

Art. 6 

1. Een voorstel, voorgelegd aan de ALV, is aangenomen als meer dan de helft van het aantal 

geldig voor is. Wanneer de stemmen staken vindt een nieuwe stemming plaats. Mocht na de 

tweede stemming wederom spraken zijn van het staken der stemmen dan is het voorstel 

verworpen.  

2. Stemmingen betreffende de benoeming van personen geschieden anoniem.  

3. Indien zich meer kandidaten aanmelding voor een (of meerdere) benoeming(en) dan er 

posities beschikbaar zijn, stelt de ALV de stemprocedure vast.  

4. De ALV kan het bestuur, of leden daarvan, doen aftreden met meer dan vijftig procent van 

het geldig aantal uitgebrachte stemmen.  

Art. 7 

Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV over het door haar gevoerde beleid. 

 

III : Het Bestuur 

Art. 8 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.  

2. De functie van voorzitter is één en ondeelbaar.  

3. De leden van het bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, een penningmeester, een 

secretaris en eventuele overige bestuursleden, verdelen onderling hun taken en 

verantwoordelijkheden. 

4. Alleen het bestuur vertegenwoordigt, intern en extern, de afdeling .  

Art. 9 

1. De bestuurders worden door de ALV uit de stemgerechtigde leden benoemd.  

2. Een benoeming als bestuurder is voor de periode van één jaar, verder aangeduid als het 

“bestuursjaar”. 

3. Indien het bestuur voortijdig aftreedt, zal een nieuw bestuur het resterende bestuursjaar 

volmaken. 

Art. 10 

1. Het bestuur maakt over haar bestuursjaar een verslag  dat aan de ALV moet worden 

aangeboden.  

2. In dit verslag staat in ieder geval: 

a. een financiële verantwoording; 

b. een verantwoording over de werkzaamheden van de afdelingswerkgroepen; 



c. een verantwoording over de werkzaamheden van het bestuur.  

 

IV : Afdelingswerkgroepen 

Art. 11  

1. De afdelingswerkgroepen hebben tot doel het bevorderen van het contact tussen de leden. 

Een afdelingswerkgroep kan de kern vormen van een uitgebreider netwerk van leden die 

gemeenschappelijke interesses delen. 

2. De afdelingswerkgroepen hebben tot doel activiteiten te organiseren in het kader van 

professionele ontwikkeling en het bieden van een (inhoudelijk) programma voor leden 

buiten de afdelingswerkgroep.   

Art. 12 

1. Een afdelingswerkgroep heeft in ieder geval: 

a. een thema; 

b. een coördinator; 

c. een bestuurslid; 

d. ten minste drie leden. 

2. Leden kunnen een verzoek doen tot oprichting van een afdelingswerkgroep bij het bestuur, 

waarna het bestuur besluit over de erkenning hiervan. 

3. Het bestuur kan afdelingswerkgroepen samenvoegen of opheffen.  

4. Alle leden kunnen deelnemen aan een afdelingswerkgroep. 

 Art. 13  

1. Een afdelingswerkgroep wordt gecoördineerd door een coördinator. De coördinator wordt, 

in samenspraak met de werkgroep, door het bestuur aangewezen. 

2. Het bestuur is eindverantwoordelijk en eindbeslissingsbevoegd over de gehele 

afdelingswerkgroep. 

 Art. 14 

1. Met betrekking tot hun thema, behoren tot de taken van afdelingswerkgroepen in ieder 

geval: 

a. het organiseren van activiteiten en trainingen; 

b. het adviseren van het bestuur; 

c. het faciliteren van het bestuur bij de organisatie van activiteiten en/of het invullen 

en vormgeven van een politiek inhoudelijk standpunt. 

 Art. 15 

1. Een afdelingswerkgroep mag slechts met toestemming van het bestuur naar buiten treden. 

2. Een afdelingswerkgroep mag slechts met toestemming van het bestuur namens de Jonge 

Socialisten Den Haag - Leiden opereren en actief zijn bij PvdA afdelingen. 

Art. 16 

Een afdelingswerkgroep heeft geen eigen budget. Een afdelingswerkgroep kan bij de penningmeester 

van het bestuur budget aanvragen voor activiteiten en de penningmeester kan deze aanvraag hetzij 

goedkeuren hetzij afkeuren. 


