
HUISHOUOELIJK REGLEMENT AN DE 

FEDERATIE VAN JONGERENGROEPEN VN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Postbus 3744 AMSTERDAM  

HOOFDSTUK I. Toel en middelen 

Doelstelling 

Artikel 1, 

De Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid (hierna te 
noemen FJG), stelt zich ten doel, staande op db grondslag van he:  demo-
kratiscb socialisme, 

1 de politieke bewustwording van jongeren te stimuleren, 
2. de belangn van jongeren op politiek terrein te behartigen; 
3. het deniok.ratisohsocialisme, zoals dat politieke en organisatorische 

vorm krijgt in beleid en program van de Partij van de Arbeid kritisch 
te volen 

4. de samenwerking tussen de progressieve krachten op elk niveau 
(plaatselijk, regionaa., nationaal en internationaal) te bevorderen, 
voorzover die samenwerking bijdraagt tot het tot stani komen van 
wezenlijke maatschappij-hervorrningen in socialitische zin. 

Miidelen 

Artikel 2. 

e FJG tracht dit te bereiken door 
a. het oprichten, in stand houden en aktiveren van faelingen; 
.het organiseren van kursussen en konferentiês 

C. het uitgeven van informatie~ endokumentatiemateriaal, .o.a. door 
middel van het blad "be Kapitalist"; 

d. het organiseren of ondersteunen van akties; 
e. het uitoefenen van pressie op de Partij van de Arbeid om politieke 

standpunten die door de FJG ingenomen zijn of ondersteund worQen, 
over te nemen; 

f. alle andere middelen, waarmee het gestelde doel kan worden bereikt, 

HOOFDSTUK  II.  Lidmaatschap 

Artikel -3 - 

Het lidmaatschap van de FJG staat open voor personen van 14 tot 30 jaar, 
die de doelstellingen van de FJG onderschrijven en zich door hiin aan-
melding bereid verklaren de uit dit reglement voortvloeiendeverplich-
tingen na te komen, 

HOOFSTUK III.  Afdelingen 

Artikel 4 
Een afdeling van de FJQ wordt als zodanig erkend, zodra zij het DB van 
haaroprichting in kennis heeft gesteld, waarmee zij zich tevens bereid 
verklaart de reglementen van de FJG zonder voorbehoud te aanvaarden. 
Zij moet ;ovdien aan de voorwaarde voldoen minstens vijf leden te 
tellen. 

ArGikel 5 

Ie afdeling heeft zijn eigen huishouding, onverkort het in hoofdstuk  VII  
gestelde. 



Zij stelt een huishoudelijk reglement op, ärin tenminste is geregeld 
a) het bijeenroepen van eer jaarlijkse ledenvergadering ter verkiezing 

van het.. afdelingsbestuur, .- ter hehardeIirg van het bestuursbeleid en 
het beleid van de afgevaardigden namens de afdeling in andere organen 
en ganisaties; 

b) het vaststellen van de wijze van bestuursverkiezing en betuurssamen-
stelling 

o) het bijeenroepen van ledenvergaderingen 
11 
aar het indienen van voor-

stellen voor het congres, de bespreking van congresvoorstellen en 
van, het landelijk beleid, de verkiezing van de afgevaardigde(n) naar 
het congres geschieden. 

Artikel 6 

a.. 25e afdeling laat haar handelingen in overeenstemming zijn met het in 
art, 1 en 2 gestelde. 

b. Wanneer er twijfel bestaat of een handeling van een afdeling in over-
eenstemming is met de besluiten van het algemeen bestuur en het 
congres, dan geven het algemeen bestuur t.a.v. zijn besluiten en het 
d b, t a v de besluiten van het congres, hetzij op verzoek van een 

• afde1ing,hetzij uit eigen initiatief een nadere precisering van de 
besluiten, waaruit ondubelzinnig blijkt of een handeling van een 
afdeling in overeenstemming is met bedoelde besluiten 
In spoedeisende gevallen kan het D B oik beslissen ten aanzien van 
de besluiten van het A.B. 

c, Alvorens het A,B,of het TY.B. eenprecisering geven van de in lid o 
bedoelde besluiten, worgen de afdelingen die de te nemen precisering 
raakt, gehoord. 

d. In geval van een besluit van het Dagelijks Bestuur, conform het in 
lid c gestelde, staat de afdeling beroep open op het Algemeen Estuur 
resp. het Congres, die gehoord de afdeling een besluit neemt, 

e De afdeling, die in strijd handelt met het in de leden a t/m d 
gestelde, kan door een besluit van het Algemeen Bestuur haar erkenning 
op grond van art 4 verleend, voorlopig verliezen, totdat bet congres 
een definitief besluit &ienaangaande neemt, gehoord de afdeling 

Artikel 7 
 

De afdeling vaardigt naar het congres haar vertegenwoordigers af volgens 
de - volgende regels 
Indien zij 5 tot en met 10 leden heeft 1 vertegenwoordiger 

11 20 2 - 

en verder voor elke 10 leden of een gedeelte daarvan  vertegenwoordiger 
meer. 
e afdeling vaardigt 1 vertegenwoordiger naar het A.B. af. 

HOOF1STUK  IV.  Algemeen Bestuur 

Artikel 8 

In het Algen. 'en Bestuur hebben zitting-.  

a. ie afgevaardigden van de afdelingen; 
b. het D.B. 
C. ele vertegenwoordigers van de PJG in andere organen en organisaties; 
d de redaktieleden van De Kapitalist, 

Artikel „g.  

Het Algeméer Bestuur komt minstens vier maal per jaar ijen. 

Artikel 10 

Het Algemeen Bestuur heeft de algemene leiding van de FJG, zolang het 
oongr6s niet in zitting bijeen is; Het wërkt ten n.auwse samen merhet 
Dagc1ijk re,iirr cii d f ir] 1iipen. 

- 



Artikel 11 

a Het Algemeen Bestuur kan voorstellen indienen voor hot congres en 
kan kanaidaten stellen voor liet Dagelijks Bestuur 

B Het Algemeen Bestuur kan kommissies instellen 
c Het Algemeen Bestuur dient de besluiten van  lit  congres Bij haar 

Béleid in acht te nemen, 
d. Het Algemeen Bestuur kan leden van het DB, v ertegenwoordigers van 

de FJG in andere organen en organisaties en redaktieleden van De 
Kapitalist schorsen, 

o In geval van een dergelijke schorsing staat Beroep open op het 
kongres dat gehoord de geschorste een Besluit neemt. 

f, Het A.B. voorziet in tussentijdse vakatures. 

Artikel 12 - 

A. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden uitgeschreven door 
het Dagelijks Bestuur. Deze vergade±ingen dienen tenminste 14 dagen 
van tevoren te worden geconvoceerd 
Indien tenminste twee afdelingen daarom verzoeken is het ij agelk 
Bestuur verplicht Binnen een termijn vah twee weken het Algemeen 
Bestuur Bijeen te roepen 

B De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van liet DB Bij 
11 diens afwezigheid kiest het AB uil zijn midden een voorzitter.  
C. Over de agendapunten wordt als regel in twee termijnen gesproken. 

De vergadering kan Besluiten hiervan af te wijken. 
D. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. 

Orde-voorstellen worden onmiddellijk in Behandeling genorneli 
Voorstellen tot het doen van politieke uitspraken worden alleen in 
Behandeling genomen, wanneer een concept op de vergadering aanwezig is. 

E. Iedere afdeling vaardigt een afgevaardigde af naar het Algemeen 
Bestuur, 
Deze afgevaardigden hebben ieder 1 stem. Het Dagelijks Bestuur Brengt 
één (i) sem uit, bij monde van de voorzitter, 

P. Voors±e11enzijn aangenomen, indien zedehelft+ 1 van de itge- 
brachte geldige stemmen verwerven. Blanco stemmen tellen mee, ont-
houdingen niet. 
Ongeldig zijn die stemmen, welke zijn uitgebracht overzaken of op 
personen die niet ter diskussie of kandidaat staan of onleesbaar zijn 

HOOFDSTUK V Kongres --------------- 

tiket 13 

In het kongres hebben de afgevaardigden van de afdelingen zitting. 
Artikel 14 

a. Het kogres heeft de algemene leiding van de PJQ- 
B Het kongres kiest do leden van het dagelijks Bestuur in fun]çtie 
C. Het congres kiest de vrtegenwoordmgers van de PJG in andere organen 

oh organisaties 
d. Het koriSres kan commissies instellen 
e Het congres stelt de Begroting van de PJG vast 
1' Het kongi'es kiest de redaktieleden van be Kapitalist 

Artikel 15 -. 

1, Het kongres wordt bijeengeroepen dor het dagelijks Bestuur. Indien 
tenminste vier afdelingen daarom verzoeken, is het dagelijks Bestuur 
verplicht Binnen een termijn van es weken het congres Bijeen te 

- 

roepen. 
2. Het kongres wor&t geleid  doer  een dor het kongree zelf te kiezen 

kongresvoorzitter. 



3. Over de agendapunten wordt als regel in twee termijnen gesproken. 
E1etiongres kan besluiten hieryan af te wijken. 

4 Over zaken wordt mondeling ge.silemd, over pesonen schriftelijk 
Orde-voorstellen worden onmiddellijk in behandeling genomen 
Voorstellen zijn aangenomen als zc. de volstrekte rieerderheid (de 
helft + 1) van e uitgebrachte geldige stimmen verwerven, behoudens 
de in dit reglement aangegeven uitzonderingen. 
Ir'reide gevallen tellen 1lanco stemmen mee, onthoudingen niet 

. enniinste zes weken voor het kongres ontvangen de afdelingen een 
aankondiging met daarin o.a, het verzoek om tenminste vier weken 
voor de datum, waarop het kongres za] worden gehouden, resoluties 
en voorstellen in te ienei. 
Tenminste twee weken voor het kongres ontvangen de afgevaardigden, 
voor zover zij als zodanig door de afdelingen zijn opgegeven, en de 
afdelingen de kongresstuken, 

6. Resoluties en voorstellen die niet tijdig genoeg zijn ingediend om in 
de kongresstukken te worden opgenomen, 1unnen slechts in behandeling 
wçrden genomen wanneer de volstrekte meerderheid van het kongres 
daarmee akkoord gaat 

7. Amendementen op de ingediende resoluties en voorstellen kunnen nog 
op iet kongres worden ingediend. 

8 Kandiaten voor het PB, voor vertegenwoordigingen van de FJG in 
andere organen en organisaties en voor de redaktie van e Kapitalist 
kunnen nog op het kongres worden gesteld. 

HOOFDSTUK  VI.  Dagelijks estuur 

Artikel 16 
Het Dbdstuat uit een voorzitter, een seketaris-penningmeester, een 
organisatie-sekretaris, een politiek sekretaris-buitenland, een politiek 
sekretaris-binnenland, een Hnforatie_sekrtaris, een scholings- en 
propaganda-sekretaris en desgewenst een of meer algemene leden. 
a. e voorzitter As belast met het stimuleren en k.oSrdin.eren van het 

beleid van de FJG. 
Hij/zij draagt er tevens zorg voor, dat er op een gezonde basis van 
vértrouwen wordt samengewerkt binnen de FJG-. 

b. De sekretaris-penningmeester is verantwoordelijk voor deorganisato-
riese, administratieve en financiSle gang van zaken binnen de FJG, 

c. De organisatie-sekretaris is verantwoordelijk voor het kontakt met 
de afdelingen, in het biezonder voor het bevorderen van de oprichting 
van nieuwe afdelingen en het in stand houden en aktiveren van bestaande 
afdelingen. 

i. De politiek sekretaris-binnenland is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het binnenlands politiek beleid van de FJG, In het .iezonder 
voor het eleid gericht op de belangenbehartiging van de werkende en 
studerende jeugd 

e a politiek sekretaris-buitenland is verantwoordelijk voor de uit-
voering van het buitenlands politiek beleid van de FJG en desgewenst 
het onderhouden en uitbreiden van buitenlandse kontaken, 

f De informatie-sekretaris is tevens eindrdakteur van Ie Kapitalist 
Hij/zij is verantwoQrdelijk voor de regelmatige uitgave van De Kapi-
talist en eventueel ander informatie- en dokiimentatie-mateikal. 

g. De scholings- en propagan ia-sekretaris is verantwoordelijk voor het 
stimuleren en organiseren van scholings-aktiviteiten binnen de FJG 
en voor het samenstellen en verspreiden van propaganda-materiaal 
en het koordineren van ledenwinakties 

h. Eventuele algemene leden krijgen een nader te omschrijven' taak.- 

Het DE vertegenwoordigt de FJG in en buiten rechten .  



Artikel 18 

a Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het congres en algemeen 
bestuur uit, 

b. Het dagelijks bestuur is gerechtigd voorstellen te doen en kandidaten 
te stellen aan het algemeen bestuur en aan het congres. 

C. Het dagelijks bestuur maakt enkel en alleen de naar haar oordeel in 
het Algemeen Bestuur heersende mening over zaken kenbaar, ten aanzien 
waarvan noch het congres, noch het Algemeen Bestuur enig besluit 
heeft genomen, indien dit geen uitstel duldt tot het tijdstip, waarop 
het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen komt. 

d. Het DB kan kommissies instelleii om bepaalde DB-leden bij hun taak te 
adviseren en hij te staan, 

HOOFDSTUK  VII, FinanciSn  

Artikel 19 

De inkomsten van de FJG- bestaan uit 
a. kontributios van de leden 
b. abonnementsgelden Be Kapitalist 
c, subsidies 
d, overige inkomsten. 

Artikel 20 

De hoogte van de in artikel 19 a en b genoemde bijdragen wordt jaarlijks 
door het kongres vastgesteld. 

Artikel 2! 

Het boekjaar van de FJG loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 
Kontributies en abonnementsgelden dienen jaarlijks vóór 1 januari te 
worden betaald. De kontributie kan rechtstreeks of via de afdelingen 
worden voldaan. Wanneer een afdeling de kontributie van haar leden 
gezamenlijk wil overmaken, dient zij daarvan vóór 1 januari mededeling 
te doen aan het DB. 

HOOFDSTUK  VIII,  Algemeen 

Artikel 22 

Alle landelijke bijeenkomsten - van de FJG, kongressen en Algemeen 
Bestuursvergaderingen inbegrepen', zijn openbaar, Alle FJG-leden hebben 
daar spreekrecht. 

Artikel 23 ' 

Landelijke bijeenkomsten, meerdagse uitgezonderd, beginnen niet eerder 
*n 10.01 uur en eindigen in de regel niet later dan 17,00 uur. 

Artikel 24 

Voor het vervullen van funkties in en vertegenwoordigingen van de FJG 
is men in de regel niet meer dan twee achtereenvolgende malen verkies-
baar. In biezondere omstandigheden kan het kongres hiervan afwijken. 

Artikel 25 

Wijzigingen van deze reglementen moeten worden vastgesteld door het 
kongres met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen. 
Blanco stemmen tellen mee, onthoudingen niet, 

januari 1972. 



Federatie van J9 en van de Partij van de Arbeid, 

betreft:wijzigingen hishuäelijk rge ne'it van de ,aangenomen 

OP,  15 en. 16 januari !72  in 'Soesterberg. 

De volgende wijzigingen zijn aangebracht: 

- in artikel 15,6e lid komt het word "-volstrekte" te vervallen. 

- artikel 22: na "Algemeen" volgt; en dagelijks", 

- artikel 24 vervalt 

artikel 25 wordt daardoor artikel 24. 

------------------- 

Arsterdrn, I februari 1972. 

R.D. 
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