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WEGWIJS
NAAR
CONGRES

C O N G R E S H A N D L E I D I N G

Kom jij voor de eerste keer naar een
congres van de Jonge Democraten?



Super leuk dat je voor het eerst
naar een JD congres gaat! Om het
congres voor jou makkelijk te
laten verlopen hebben we een
congreshandleiding gemaakt.
Hierin kan je alle informatie
vinden over het congres, leer je
hoe een congres werkt en kan je
de JD-woordenlijst raadplegen,
zodat je je kan voorbereiden op
allerlei afkortingen en woorden.
 
Natuurlijk hoef je niet alles te
weten: Ga vooral en geniet ervan!
De congreshandleiding is enkel
bedoeld als hulpmiddel. 

 

Jij bent snel wegwijs!

''SUPER, DAT
JE OOK KOMT''
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W A T  I S  E E N
C O N G R E S ?

''Het congres is de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van de Jonge Democraten''
Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats waar zowel de
politieke als organisatorische koers van de JD bepaald wordt.
De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, waarbij alle
leden van harte welkom zijn. De termen ‘ALV’ en ‘Congres’
worden vaak gebruikt als synoniemen, maar meestal gaat de
ALV alleen om de vergadering, terwijl het Congres over het
hele congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid
gaat.
 
Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem
gehanteerd, wat betekent dat ieder (betalend) lid mag
stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die
manier heeft elk lid invloed op de visie en koers van de
vereniging.
 
De Jonge Democraten kent het winter-, zomer en september-
congres. Tijdens het winter- en  zomercongres wordt vooral
aandacht besteed aan de politieke visie van de JD, terwijl er
tijdens het septembercongres voornamelijk de
organisatorische koers bepaald wordt.
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V E R S C H I L L E N D E
C O N G R E S S E N

Het Wintercongres is traditiegetrouw in het eerste weekend van
februari. Het congres start op vrijdagavond en duurt tot zondag
einde van de middag. Op vrijdagavond is er een borrel, op
zaterdag en zondag is de ALV en op zaterdagavond is er een JD-
feest met een feestthema. Omdat het congres een weekend
duurt, zorgt de JD dat er slaapplekken beschikbaar zijn.
 
Tijdens het congres komen onder andere de
bestuursverantwoording, organimo's en de financiële situatie
van de JD aanbod. Ook wordt er tijdens het congres de politieke
visie van de JD bepaald. Het Zomercongres lijkt erg op het
wintercongres en wordt halverwege juni gehouden. Echter,
komen hier tijdens de ALV de verkiezingen van het Landelijk
Bestuur, de DEMO-redactie en de Kascommissie bij. 
 
Het Septembercongres is één dag in september, meestal op
zaterdag in Utrecht. Tijdens dit congres worden organisatorische
zaken besproken. Verder presenteert het nieuwe bestuur hun
beleidsplan, de begroting en vindt de overdracht van het oude
naar het nieuwe bestuur plaats. Er is geen slaaplocatie vanuit de
verenging geregeld, maar er is wel een JD-feest op de
zaterdagavond.

''Drie congressen per jaar die iedere keer ergens
anders georganiseerd worden''
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INHOUD VAN
DE ALV

Tijdens de ALV komen verschillende voorstellen aanbod.
Deze worden ingediend door een werkgroep, een afdeling,
een team, een commissie, het Landelijk Bestuur of minimaal
vijf leden. Over het voorstel zal tijdens het congres worden
gestemd door de leden. De voorstellen die worden
aangenomen bepalen wat de JD zoal vindt en doet. De
regelingen voor het indienen van voorstellen vind je in de
laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Tijdens de
ALV worden verschillende soorten voorstellen en onderdelen
behandeld:

Wijzigingsvoorstellen voor Politiek Programma (PP)
Politieke Moties (PM’s)
Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Begroting & Jaarrekening
Wijzigingsvoorstellen voor HR & Statuten
Organisatorische Moties (Organimo’s)
Moties van Orde

 Op de volgende pagina's is het bovenstaande rijtje
toegelicht. 6



I N H O U D  V A N
D E  A L V

Politiek Programma (PP) 
In het PP zijn de grote lijnen van de politieke standpunten
van de Jonge Democraten opgenomen. Het PP kan door
middel van resoluties en amendementen tijdens de politieke
congressen worden veranderd. Over het bestaande PP wordt
niet gestemd op het congres, maar kleine wijzigingen vinden
plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien
je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of
schrappen. Er kunnen ook amendementen ingediend
worden op een resolutie. In dat geval worden eerst de
amendementen behandeld en vervolgens wordt over de
resolutie als geheel gestemd. De amendementen op een
resolutie met betrekking op het Politiek Programma kunnen
parallel worden behandeld aan andere agendapunten.
 
Politieke Moties (PM’s) 
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het
gaat dan vaak om een concrete uitwerking van de algemene
politieke ideeën. Politieke moties zijn ondergeschikt aan het
PP. Politieke moties gaan over zaken die al langer lopen en 
actuele politieke moties (APM’s) zijn geschikt om een
uitspraak van het congres te vragen over een actuele
politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan ook een latere
inleverdeadline dan normale moties. 
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Beleidsplan & Bestuursverantwoording 
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een
beleidsplan voor het komende jaar op. Verder legt het
Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het
functioneren in de afgelopen periode en de uitvoering van
organimo’s. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering
hiervan, vragen stellen tijdens het Bestuursblok.
 
Begroting & Jaarrekening
De begroting geeft een duidelijk inzicht in de inkomsten en
uitgaven van de Jonge Democraten. Deze begroting is
opgesteld door de landelijk penningmeester. De KasCo heeft
hierin een adviserende functie. Tijdens de ALV kunnen zowel
vragen als voorstellen worden ingediend. 
 
Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten 
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk
Reglement en de Statuten van de Jonge Democraten worden
ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt een
bijzondere stemprocedure in twee rondes. 
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Organisatorische Moties (Organimo’s) 
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen,
gebeurt dat via een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert
organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar
aanleiding van het Bestuursblok kunnen ook actuele
organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het
Bestuursblok door deze in te dienen bij de congresvoorzitters
via cvz@jd.nl.
 
Moties van Orde 
Een Motie van Orde is geen motie die vooraf moet worden
ingediend, maar die tijdens het congres kan worden
ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig
wordt of vind je dat de behandeling van moties niet
overeenstemt met de statuten, dan sta je op en roep je “Motie
van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven
om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter
je motie overnemen of aan het congres ter
stemming voorleggen.
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V E R L O O P
V A N  D E  A L V

Leuk al die verschillende voorstellen en verschillende
congressen, maar hoe gaat dit in z'n werk? In het
congresboek staan alle voorstellen waarover gestemd gaat
worden tijdens de ALV. 
 
De Indiender
Bij het indienen van een voorstel is er is altijd één iemand die
het voorstel verdedigd. Hij of zij krijgt 60 seconde de tijd om
het voorstel te pitchen en eventueel toe te lichten. Wanneer
de 60 seconde ingaan, gaat de inschrijflijst open en mag
iedereen inspreken. De inschrijflijst ligt bij de SNC
(stemmen- en notulencommissie) en de CVZ
(congresvoorzitter) op het podium waar de voorstellen
gepitcht worden.

10

''Wanneer ik het (on)eens ben
met een voorstel spreek ik in
om de rest van de ALV te laten
overwegen of dit een goed idee
is''



Inspreken
Wanneer de inschrijflijst sluit mag je voor, tegen of neutraal
inspreken of een vraag stellen aan de indiener. Hier krijgt
iedereen 30 seconde voor. Wanneer er te veel leden willen
inspreken roept de CVZ op tot een open forum. Niemand
hoeft zich dan in te schrijven en maximaal 10 minuten mag er
worden ingesproken door leden voordat de ALV overgaat tot
stemmen.Als iedereen is geweest, heeft de indiener van het
voorstel nog 30 seconde om de ALV te overtuigen van het feit
dat het ingediende voorstel een goed idee is. Daarna gaat de
ALV over op de stemming.
 
Regels & verloop stemmingen
Over de verschillende voorstellen kan gestemd worden. Dit
doe je door je stemkaart in de lucht te steken. Wanneer het
voorstel wordt verworpen dient er niet geklapt te worden.
Ook mag je alleen met je eigen stemkaart stemmen.
Wanneer er op personen gestemd moet worden, zal dit
anoniem gaan en zal er door de SNC (stem- en
notulencommissie) een stembus geopend worden. De SNC
zal vervolgens de stemmen tellen.
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"In stemming wordt
gebracht... Wie is voor?
En wie is er tegen..."
aldus SNC in thema

Voorstemmers 
in de zaal

30 seconde
inspreektijd

Een open forum
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N O G  M E E R . . .

Naast alle voorstellen tijdens de ALV staan er ook andere dingen op
het programma. Denk hierbij aan gastsprekers, parallelle sessie
waar een specifiek thema of onderwerp wordt behandeld of juist
iets interactiefs! Voor ieders wat wils, samen lunchen, dineren en
op de zaterdagavond een themafeestje!

13



Is er nog veel onduidelijk? Dat maakt helemaal niet uit! Voor nieuwe
leden wordt aanvang van de ALV een moment georganiseerd waar
nog eens verteld wordt wat je allemaal van een congres moet weten!
Als je vragen hebt tijdens het congres staan er altijd ervaren leden
voor je klaar! We gaan er weer een ontzettend leuk en interessant
congres van maken. Dus kom vooral en je zult ervaren wat er speelt bij
de JD en een hoop nieuwe mensen leren kennen. 

Leer JD-ers uit heel Nederland kennen!

''SPREEK EEN
JD-ER AAN''
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T I P S

Mocht je je inhoudelijk willen voorbereiden op het congres,
neem dan het congresboek door voor alle inhoudelijke en
organisatorische zaken.
Er is altijd een Facebookevent over het congres vanuit het
Facebookaccount van de JD, waar updates en informatie op
worden geplaatst. Facebook: @JongeDemocraten -->
evenementen --> congres.
Heb je geen Facebook? Geen probleem: alle informatie over
het congres is ook te vinden op de congreswebsite:
www.jdcongres.nl en de congresapp. 
Benieuwd naar de voorstellen? De ingediende moties en de
resoluties kan je bekijken op: www.visie.jongedemocraten.nl
Informatie over de standpunten van de JD is ook op de
website te vinden: www.jongedemocraten.nl/standpunten.
Mocht je van te voren willen weten hoe zo’n congres er uit
ziet, bekijk dan wat foto’s van vorige congressen via:
www.flickr.com/photos/130225882@N08/albums
Wil je helemaal voorbereid op het congres komen? Koop dan
een JD-dopper, een JD-das of een JD-speldje op de webshop:
www.jdwebshop.myonline.store
Samen reizen? Dat kan! Jouw afdeling reist samen naar
congres. Je kunt altijd met hen mee. Contact ze via de mail of
de sociale mediakanalen.
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W O O R D E N L I J S T
AAV    Algemene Afdelingsvergadering

Tijdens de AAV komt een afdeling bijeen om organisatorische of
inhoudelijke zaken te bespreken.

ALV    Algemene  Ledenvergadering
Tijdens de ALV komt de hele vereniging bijeen in de vorm van een
congres om organisatorische of inhoudelijke zaken te bespreken. 

Amendement
Een voorstel om een zin of een aantal zinnen te vervangen door een
nieuw stuk tekst, bijvoobeeld in het politiek programma.

AMRES
Een amendement op een resolutie.

AMBEG
Een amendement op een begroting.

BV       Bestuursvergadering
Het moment dat het bestuur samenkomt en vergadert.

CVZ     Congresvoorzitter
De congresvoorzitter houdt orde op het congres en bepaalt wie het
woord krijgt.

Congresteam
Het team dat samen met het Landelijk Bestuur het congres
organiseert. Zijn zijn verantwoordelijk voor alle organisatorische
zaken.

Congresapp
Elk congres is er een congresapp waar je online het congresboek terug
kunt vinden.

DEMO
Het onafhankelijke ledenblad van de JD.

D66
Ofwel Democraten 66 is de politieke moederpartij van de JD.

-
 
 

A
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E
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W O O R D E N L I J S T
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FEO      Functie equivalentenoverleg
Een vergadering waarbij alle leden met dezelfde functie van het
Landelijk Bestuur en de afdelingsbesturen bijeen komen. 

Feestthema
De JD neemt op congresfeesten thema's altijd heel serieus. Ieder
congres is er een feest.

FemDem
Het diversiteitsnetwerk van de JD

-
HR     Huishoudelijk reglement

Een document met daarin de regels van de verenging. Deze regels
concretiseren de statuten en dus de werking van de vereniging.

IFLRY   International Federation of Liberal Youth
Een internationale koepelorganisatie van liberale politieke
jongerenorganisaties waar de JD lid van is.

JD - ...  Jonge Democraten
De JD kent 11 afdelingen: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant,
Fryslân, Groningen, Leiden- Haaglanden, Limburg, Overijssel,
Rotterdam, Utrecht & Wageningen.

Kader
Alle JD-leden met een toegewezen functie die zich actief inzetten.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld afdelingsbestuursleden, trainers, team,
Functionaris Gegevensbescherming, Landelijke kasco's en
bestuurders. Het kaderweekend vindt 2x per jaar plaats. Tijdens zo'n
weekend komt het Kader samen voor FEO-overleggen & trainingen.

KasCo Kascontrole Commissie
De commissie die zowel op landelijk niveau als afdelingsniveau de
taken van de penningmeester controleert.
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LB        Landelijk Bestuur
Het bestuur dat gaat over het landelijk beleid en zorgt voor aansturing
van de afdelingen.

lYMEC   Liberal Youth Movement of the European Communities
De koepelorganisatie van liberale jongerenorganisaties in Europa.

Meubilair
Een groep leden die al een hele lange tijd actief lid zijn. 

Motie van orde
Een manier om een punt van orde te maken tijdens een AAV of ALV.

Muntjes
De JD werkt vaak met muntverkoop. Wanneer er enkel met munten te
betalen is, kun je altijd bij een van de LB-ers JD-munten kopen.

-
Ode an die Freude

Het laatste stuk van Ode an die Freude van Beethoven is het officiele
Europese volkslied. Aan het einde van elk congres wordt dit onderdeel
van de Ode an die Freude afgespeeld.

Open Forum
Wanneer er heel veel insprekers zijn bij een voorstel, kan de CVZ of
een lid door middel van een motie van orde een Open Forum instellen.
In plaats van dat je op het podium kan inspreken bij een
motie/amendement en je je naam moet opgeven, kan je nu een lange
rij vormen achter een microfoon die een van de CVZ’s beheert. Zo
verloopt de AAV/ ALV sneller.

OrCo   Oriëntatiecommissie
De OrCo bestaat zowel landelijk als in sommige afdelingen. Hierin
zitten leden die op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden en
gesprekken voeren met de kandidaten, om vervolgens op het congres
of een AAV een toelichting bij elke kandidaat te geven.
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Organimo (Organisatorische motie)
Een motie die het bestuur oproept om iets te doen wat betrekking
heeft tot organisatorische zaken.

PoHo  Portefeuillehouder
De JD kent verschillende landelijke werkgroepen, die worden
voorgezeten door een portefeuillehouder.

PIK-team  Politiek-Inhoudelijk Kernteam
Een team bestaande uit een aantal landelijk bestuursleden die samen
de inhoudelijke koers van de JD uitzetten.

PJO       Politieke Jongerenorganisatie
Naast de JD zijn er nog een hele hoop andere PJO’s.

PJOdcast
Podcast gemaakt door JD’ers voor alle PJO’s.

PKO     Politiek Kernoverleg
Het PKO zijn alle portefeuillehouders, de landelijk voorzitter, het
landelijk bestuurslid politiek & pers samen. Het PKO komt een aantal
keer in het jaar samen.

PM        Politieke Motie
Een motie met als doel een politiek inhoudelijk statement in te
nemen.

-
Resolutie

Een hoofdstuk over een bepaald onderwerp in het politiek
programma.

Septembercongres
Het congres dat plaatsvindt in september. Voor meer informatie zie
blz 4.

Stemdoos
Wanneer er tijdens een congres gestemd kan worden op kandidaten,
lever je je stem in bij een stemdoos.
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Stempas
Tijdens het congres krijg je een persoonlijke stempas. Raak deze niet
kwijt: middels de stempas heb je het recht om te stemmen, maar ook
om mee te lunchen of dineren (mits je hiervoor betaald hebt).

SNC     Stem- en Notulencommissie
De SNC is een groepje leden die tijdens een AAV of een ALV gaan over
het stemmen. Wanneer er gestemd is met behulp van een stemdoos
tellen zij het aantal uitgebrachte stemmen.

Symposium
Meestal een eendaagse activiteit wat bestaat uit een dag in het teken
van één bepaald thema. Verschillende sprekers die verstand hebben
van het thema zullen aanbod komen.

Themaweekend
Tijdens dit evenement is het doel om politieke inhoud te bespreken
aan de hand van een bepaald thema.

-
Verengingsweekend

Tijdens dit weekend staat gezelligheid voorop in plaats van de
politieke inhoud.

Webshop
De JD heeft haar eigen online webshop met eigen goodies.

WG       Werkgroep
De JD kent verschillende landelijke en lokale werkgroepen waar
inhoudelijke thema’s worden besproken, gasten worden uitgenodigd,
resoluties/moties worden geschreven en uitjes worden georganiseerd.
Om lid te worden van een werkgroep is passie en enthousiasme voor
het thema het belangrijkste. Kennis komt vanzelf.
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Wntercongres
Het congres dat plaatsvindt in februari. Voor meer informatie zie blz
4.

Wolk
De Wolk is de ‘cloud’ van de JD, waar allerlei bestanden op staan
opgeslagen.

-
-
Zomercongres

Het congres dat plaatsvindt in juni. Voor meer informatie zie blz 4.
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