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van den 

Communistischen Jeugd- 
Bond in Holland. 

De Communistische Jeugdbond in Holland C.J.B. 
sectie der Communistische Jeugd Internationale, erkent 
het program en de statuten der K. J. I. en voert haar 
besluiten door. 

2. De C. J. B. is een organisatie van de arbeidende 
jeugd van stad en land, Zij wil door strijd te voeren 
voor haar economische, politieke en cultureele be-
langen de arbeidende jeugd winnen voor den strijd 
van het Communisme. 

3. Iedere nationaal politieke actie van den C. J. B. 
moet in overeenstemming zijn met de door de C,P.H. 
gevolgde politiek. Door de wederzijdsche vertegen-
woordiging in alle instanties wordt een nauwe orga-
nisatorische verbinding tusschen jeugd en partij tot 
stand gebracht. 

Lid van den C. J. B. kunnen alle jongeren van 14 
tot 23 jaar worden, mits zij het program en de 
statuten der K. J. I. en haar sectie in Holland onder-
schrijven. 

5. Elk lid moet zich aan de besluiten der Organi-
satie onderwerpen, actief aan het werk van de ver-
schillende instanties, waarvan hij deel uitmaakt, deel-
nemen, regelmatig zijn contributie betalen en het 
orgaan betrekken 

6. Het opnemen van nieuwe leden geschiedt door 
de onder-organisaties der bond. De opname wordt 
door het afdeeling of districtbestuur bekrachtigd. De 
leden betalen hun contributie aan den bond door 
middel van de onder-organisaties. Bij meer dan 8 
weken contributieschuld volgt een berisping, waarna 
bij niet voldoen, tenzij ziekte of werkloosheid 
oorzaak zijn, royement kan volgen. 

Het K. J. V. is, zooals alle secties der K. J. I. Op-
gebouwd op den grondslag van het democratisch-
centralisme. Dit democratisch centralisme komt tot 
uiting door: 

a. De leiding van verschillende onder-organisaties, 
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afdeelingen enz., worden op de ledenvergaderingen 
van voornoemde instanties verkozen. Het hoofdbe-
stuur wordt op het landelijk congres herkozen. 

6.  Dc  verantwoordelijke leiding geeft regelmatig 
periodiek overzicht aan de leden. 

c.  Dc  besluiten, genomen door hoogere bonds-
instanties, moeten onverwijld door de lagereh wor-
den uitgevoerd. 

a'. Alle vraagstukken worden door de leden in 
alle onderdeelen van den bond bediscussieerd. 

Na het nemen van een besluit moet dit door alle 
leden worden uitgevoerd. 

e. Het schema van den opbouw van het C.J. B. 
is als volgt: 

a. Voor de afzonderlijke fabrieken, werkplaatsen, 
kantoren, winkels en straten: de ledenvergadering 
van de Kern - het Kernbestuur; 

6. Voor het geheele gebied van een Sectie: de 
Sectievergadering - het Sectiebestuur. 

c. Voor het geheele gebied van een plaats: de 
huishoudelijke ledenvergadering der afdeeling - het 
afdeelingsbestuur. 

a' Voor het geheele gebied van een District: 
Districtsconferentie en Districtsbestuur; 

e. Voor het geheele landsgebied: Congres-Hoofd-
bestuur. 

8. De Kernen. 
De grondslag van den C. J. B. zijn de bedrijfs-

kernen in fabriek, werkplaats enz., waarbij de in 
bedrijven werkzame leden moeten zijn aangesloten. 
De Kern-vergadering kiest een bestuur of leider. 

Leden, die niet in bedrijfskernen worden ingedeeld, 
moeten georganiseerd worden in straatkernen. 

De Kern vergadert minstens eenmaal per week. 
Al het werk wordt door de leden der Kern ver-

richt. Indien in een werkplaats minstens drie leden 
werken, wordt een Kern gevormd. Indien er minder 
leden in een bedrijf werken en er mogelijkheid voor 
uitbouw is, worden er zoo noodig buiten het bedrijf 
staande leden toegevoegd. 

De Kernen hebben tot taak, op hun gebied de 
geheele arbeid der organisatie door te voeren. 

Wanneer de leden op het platteland niet in groot-
bedrijven werken, zoodat geen Kernen gevormd 
kunnen worden, worden zij direct tot een afdeeling 
samengevat. 

9. Secties en Afde&ingen. 
De bedrijfs- en straatkernen van een plaats, wor- 

den tot een afdeeling, in een groote stad eerst tot 
secties samengevoegd. 

Het bestuur der Sectie, of afdeeling, dat op de 



Sectie-, respectievelijk afdeelingsvergadering wordt 
gekozen, moet zoo mogelijk voor de helft uit leden 
van bedrijfscellen bestaan. Het Sectiebestuur leidt 
de werkzaamheden der Kernen en Secties en voert 
op zijn gebied den arbeid en propaganda van den 
Bond door. 

Het afdeelingsbestuur is verantwoordelijk voor 
het goed functionneeren van de afdeeling. 

Het komt minstens een maal per week bijeen. 
Het bestuur bestaat uit een politiek leider, een 

organisatorischen leider en leidende functionnarissen 
uit de Secties, plus een vertegenwoordiger uit de 
Partij-afdeeling. 

a. Meerdere afdeelingen vormen volgens Ge-
westen: Districten. 

b. Deze voeren den arbeid en de propaganda 
der Organisatie in hun gebied door en moeten 
maandelijks verslag doen aan het  IL  B. van hun 
werkzaamheden. 

c. Aan de Districtsvergaderingen nemen deel: 
gedelegeerden uit de afdeelingen. De Districtsverga-
dering vindt minstens eenmaal per drie maanden 
plaats. 

d. Het districtsbestuur wordt gekozen op de  

Districtsvergadering. Het is het hoogste orgaan in 
het District in den tusschentijd van twee Districts-
conferenties. 

Tusschen de twee congressen in moet er een 
halfjaarlijksche conferentie plaats vinden. 

De norm van vertegenwoordiging wordt door het 
H. B. vastgesteld. De gedelegeerden voor de half-
jaarlijksche conferentie worden gekozen op de Dis-
trictsvergadering. 

De landelijke Conferentie kiest de delegalie voor 
het Partijcongres en het Wereldcongres der der 
K. J. I., slechts dan, wanneer er kort voor die con-
gressen geen congres van het C. J. B. meer plaats vindt. 

Alle besluiten van de halfjaarlijksche conferentie 
moeten door het Hoofdbestuur bekrachtigd worden. 

Het Congres wordt door het Hoofdbestuur in 
overleg met het E. K. der K. J. I. in den regel 
eenmaal per jaar bijeengeroepen. 

Het Congres is de hoogste Instantie in den Bond. 
Vertegenwoordigers op het Congres worden ge-

kozen op de Districtsvergadering. 
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De norm van vertegenwoordiging wordt door het 
Hoofdbestuur bepaald. 

Op het Congres zijn slechts de gekozen Gedele-
geerden stemgerechtigd. Met adviseerende stem nemen 
deel de leden van het op het vorig Congres gekozen 
Hoofdbestuur, de Commissies in den Bond en even-
tueele gasten. 

De Congresagenda en Beschrijvingsbrief worden 
een maand vóór den vastgestelden Congresdag den 
afdeelingen toegezonden ter discussie. 

Het Congres behandelt alle politieke, tactische en 
organisatorische vraagstukken der organisatie en der 
Partij. 

Het Congres kiest het Hoofdbestuur en de Con-
trôl e-Lonimissie. 

Het Congres kiest, zoo mogelijk, een delegatie 
voor het Congres der K. J. I. en het Partijcongres. 

13. Het Hoofdbestuur is in den tijd van Congres 
tot Congres de hoogste instantie van den Bond. 

Het Congres stelt het aantal leden voor het Hoofd-
bestuur vast. Als een Hoofdbestuurder uitvalt, wordt 
een nieuw lid uit de Candidaatleden gekozen. 

Het H. B. kiest uit zijn midden een Presidium. 
Het H. B. benoemt Commissies, die belast zijn 

met de uitvoering van de werkzaamheden: Vakver-
eenigingsc ommissie, Koloniale-, Kindergroep-, Orga- 

nisatie-, Agitatie-, Propaganda-, Anti-Miiitaristische 
Commissie, enz. 

In deze Commissie kunnen ook niet H. B.-leden 
worden opgenomen. 

Het geheele H.-B. komt eenmaal per drie maanden 
bijeen. Op deze vergadering moet het presidium 
verslag doen van zijn werk in de afgeloopen periode. 

Het H. B. geeft regelmatig ,,De Jonge Arbeider" 
en de ,,De Roode Werker" uit, 

14. De Fracties. 

Tot doorvoering van de Communistische politiek 
moeten er in alle Organisaties's, zooals Sport en 
Ontwikkelingsorganisaties, waar twee of meerdere 
C. J B. - leden lid zijn, Fracties gevormd worden. 

In samenwerking met de leden der C. P. H. wordt 
dit ook gedaan in alle organisaties, van volwassen, 
zooals Vakbeweging, Cooperaties, enz, enz. 

De Fracties staan onder leiding van Kernbesturen 
afdeelingsbestuur,  districts-  of hoofdbestuur, al naar 
gelang de Fractie plaatselijk of landelijk is. Van deze 
bondsinstanties ontvangen de Fracties aanwijzingen 
omtrent werkzaamheid. 

De gekozen fractieleiding moet door de desbetref-
fende instantie van den Bond worden goedgekeurd. 
Alle vraagstukken, die in de organisatie, waar de 
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fractie werkt, besproken worden, moeten eerst in de 
Fractie of tenminsten in de Fractieleiding besproken 
worden. 

De Fractie treedt steeds in haar organisatie geslo-
ten op en stemt naar het Fractiebesluit. 

De geroyeerde kan zich op het Congres en ver-
volgens op het E. K. der K. J. I. en op het Wereld-
congres beroepen. 

De discipline is de hoogste plicht voor alle leden. 
De besluiten der K. J. I., van het Congres, van het 

H. B. en van alle Instanties, moeten strikt worden 
doorgevoerd, ook door diegenen, die tegen de be-
sluiten gestemd hebben. 

Het niet doorvoeren van de besluiten van hoogere 
' instantie en andere vergrijpen, hebben tot gevolg: 

a. Een vermaning; 
b. een tijdelijke functie-opheffing; 
C. uitsluiting uit de Organisatie (schorsing voor 

een bepaalden tijd of royement.) 
Ieder, die tegen het program en de besluiten van 

den bond handelt en de discipline overtreedt, kan 
geroyeerd worden. 

Het royement wordt door de ledenvergadering der 
Kern, Sectie, Afdeelings- of Districtsvergadering of 
door de leiding van deze Intanties aan het H. B. voor 
gesteld. 

Het royement wordt door het H. B. uitgesproken. 

De voor den arbeid van het K. J. V. benoodigde 
gelden worden door de contributie en andere inkom-
sten opgebracht. 

Het H. B. stelt de contributie en de verdeeling 
over de kassen vast. Voor de financiën zijn niet al-
leen de penningmeester verantwoordelijk, maar ook 
de organisatorische en politieke-leiding. 

Voor iederen penningmeester benoemt de betref-
fende ledenvergadering een contrôle-commissie, die 
regelmatig strenge contrôle uitoefent.  

Dc  contrôle-commissie voor het H. B. wordt door 
het Congres gekozen en is in functie tot het vol-
gend Congres. 

12, Statutenveranderngen. 

De Statuten kunnen slechts door het Congres met 
toestemming van het E. K. der K' J. I. buiten wer-
king gesteld en veranderd worden. 
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