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POLITIEK SCHOLINGS CENTRUM

Politiek en bestuur voor vrouwen

Politiek Scholings Centrum
voor participatie van vrouwen in politiek & samenleving

JAARVERSLAG 2012
Voorwoord
Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan ons 40 jaar bestaan. We
organiseerden een excursie naar de Eerste Kamer, Ridderzaal, Huis van
Europa en de excursie naar het Europees Parlement in Brussel. Het concept
Beleidsplan is gereed. Als netwerkorganisatie blijft PSC bestaan. Diverse
bijeenkomsten zijn gezamenlijk georganiseerd o.a het flitscongres op 7
september olv de NVR
De Stichting Politieke Scholings Centrum heeft vanwege de verwevenheid met
de politiek, kennis van de samenleving. De politiek krijgt veel aandacht. Zeker
is dit van belang voor (nieuwe) Nederlanders, die de Nederlandse politiek en
structuur moeten kunnen plaatsen in de samenleving, als ze zelf de ambitie
hebben (later) de politiek of openbaar bestuur in te gaan. In 2014 vinden
twee verkiezingen plaats, hiervoor zijn binnen de politieke partijen de
voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij willen de contacten met de betrokken vrouwenorganisaties verder
uitbreiden.
Namens het landelijk bestuur,
Maria Overtoom, voorzitter
Adres:
Groenoord 140
2401 AH Aphen aan de Rijn
website: www.politiekescholing.nl e-mailadres: psc@politiekescholing.nl
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Doelstelling:
PSC richt zich op alle vrouwen en neemt zelf geen politiek standpunt in.
Dus los van partijpolitiek houden wij ons bezig met:
 het politieke inzicht van de vrouw in de maatschappij te vergroten,
en daardoor de mogelijkheid tot actief meedoen in de samenleving te
bevorderen
Middels:
 het organiseren van excursies
 organiseren van de trainersdagen
 ontwikkelen van cursusmateriaal
 het benutten van grote Landelijke Vrouwennetwerken
 het mede-organiseren van manifestaties, studie- en themadagen
Structuur:
In juni 2005 is PSC een zelfstandige stichting geworden onder de naam:
STICHTING POLITIEK SCHOLINGS CENTRUM
De PSC (politieke scholingscursus) is in l972 opgericht en is niet aan een
politieke partij gebonden. De organisatie van de PSC kent drie niveaus:
landelijk, provinciaal en plaatselijk.
In de landelijke werkgroep werken een aantal vrouwenorganisaties samen
tw.:
-

NVVH-Vrouwennetwerk
-

-

VB

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Passage
Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging
ZijActief
Katholiek Vrouwennetwerk
VVAO
Vereniging van vrouwen met Academische en hogere
opleiding
FNV
Vrouwenbond
KWU
Kurdistan Women Union
NVR
Nederlandse Vrouwenraad
Iraakse vrouwen
LOM
Landelijk Overleg Minderheden

De PSC werkgroepen op provinciaal en plaatselijk niveau zijn in samenstelling
veelal een afspiegeling van de landelijke Stichting. Zij zijn autonoom of
aangesloten bij een provinciale of een plaatselijke vrouwenraad
Gezamenlijk worden activiteiten ontwikkeld, gericht op de maatschappelijke,
politieke integratie en participatie van vrouwen.
Een netwerk van PSC discussieleidsters is verspreid over de provincies.
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Activiteiten
Activiteiten van de leden van de landelijke werkgroep in 2012.
 Vier vergaderingen vonden plaats van het landelijk bestuur te Amersfoort:
d.d. 6/2, 16/4, 4/6, 3/12
 Op 3 februari 2012 minisymposium op het ministerie van OCW te Den
Haag: Kenza Kaouakib Robinson van Un Water uit Amerika spreekt op dit
symposium.
The women en water nexus in adressing poverty en sustainable livelhoods
De rol van vrouwen in het bestrijden van armoede en honger
Vrouwelijk leiderschap in ontwikkeling
Carlien Scheele, directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW, gaf aan dat
ook het ministerie afscheid neemt van Alice Bouman- Dentener als Algemeen
Secretaris van de NVR.

Jacqueline Broer was als afgevaardigde vertegenwoordigd
 Op 13 februari 2012 van 13.30 tot 17.00 uur een internationale
netwerkbijeenkomst in het “Huis van Europa” te Den Haag georganiseerd
door de NVR (Nederlandse Vrouwenraad. Doel informatie uitwisseling over
de stand van zaken van Europese en internationale (vrouwen)zaken.
Thema’s:
-

European Women’s Lobby EWL
Violence against Women van de EWL
AVVN Vrouwenvertegenwoordiger: presentatie Kracht van 7

Maria Overtoom was hierbij aanwezig.
 21 maart 2012: Excursie Bezoek Eerste Kamer, Ridderzaal, film, Huis van
Europa. Opstapplaats Amersfoort
10.00 uur Groep I
Bezoek Eerste Kamer, Ridderzaal, film
11.00 uur Groep II
Bezoek Eerste Kamer, Ridderzaal, film
13.00 uur lopend buffet Huis van Europa
14.00 uur Sjerp van der Vaart, directeur Huis van Europa
15.00 uur Betty Doornenbal, Raad van Europa
17.00 uur vertrek bus
Aantal deelnemers: 42
 10 juli: Kwomenu (Kurdistan Women union in Irak) in gesprek met PSC in
Akersloot. Na afloop ontvangt PSC een logo onderscheiding als blijk van
waardering.
 Op 2 oktober Excursie Europees Parlement te Brussel op uitnodiging van
Esther de Lange (CDA Europarlementariër) Opstappunten Amersfoort en
Breda
12.00 uur ontvangst Esther de Lange
12.30 – 14.00 uur lunch
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14.00 – 15.00 uur in gesprek met Esther de Lange
15.00 – 15.45 uur rondleiding
Na de rondleiding vertrek naar de Grote Markt
18.00 uur vertrek richting Breda en Amersfoort
In de bus werden folders en een quiz uitgereikt, een filmpje vertoond.
Aantal deelnemers 32
De voorbereidende werkzaamheden vonden plaats in mei, juni, augustus
2012.
 Beleid:
Via het organogram zijn de netwerkorganisaties in beeld. Wat voor
organisatie willen we zijn. Op welke wijze kunnen we vernieuwen. Welke
stappen dienen we te zetten om verder te gaan. Invulling van taken en
verantwoording. Het concept nieuwe beleidsplan wordt uitgewerkt.
 NVR Flitscongres 7 september 2012. PSC heeft deelgenomen aan de
voorbereidingswerkgroep
 Aletta E-Quality: Op 9 oktober 2012 Netwerkborrel Ambitie en
Vrouwenemanicipatie vond plaats in de Brakke Grond te Amsterdam.
Welkom door Prof. Dr. Renée Römkens, directeur/bestuurder Aletta EQuality. Discussie met Agnes Jongerius, Leonoor Meijer, Shirin Musa en
Marieke van der Werf. Gesproken column Vrouwkje Tuinman.
Aankondiging Aletta van Nu Prijs 2012
Maria Overtoom was hierbij aanwezig.
 De cursus “Over de politieke drempel” welke wij ontwikkeld hebben is
verder uitgewerkt. Hiervan kan door politieke partijen en
vrouwenorganisaties gebruik van gemaakt gaan worden. In verband met
de nieuwe samenstelling van het Kabinet dient deze wederom aangepast
te worden.
 Nieuwe contacten worden gelegd met samenwerkende
vrouwenorganisaties en andere vrouwenorganisaties om samen de weg
naar de toekomst te vinden en eveneens het landelijk bestuur uit te
breiden.
 Opstellen en verzenden van PSC-materiaal (uitnodigingen, brochures,
informatiefolder en 2x een nieuwsbrief) naar diverse organisaties en
instanties. De PSC groepen Gulpen-Wittem en Sneek hebben het
programma toegestuurd en deze stonden op onze website
 In 2008 heeft PSC een ANBI verklaring gekregen.
.
 Bijwerken van de website werd regelmatig gedaan. Nieuwsbrieven en
foto’s staan op de website. Informatie over activiteiten, die we
digitaalontvangen van plaatselijke of regionale werkgroepen, plaatsen we
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op de website. In 2011 zegt de webmaster de werkzaamheden voor
PSCop. Maria Overtoom plaatst regelmatig info op de website
 Aanwezigheid, indien mogelijk, bij activiteiten / bijeenkomsten van
provinciale en plaatselijke werkgroepen.
PSC afdeling Sneek Aukje Dijkstra heeft de drie bijeenkomsten
bijgewoond
PSC Gulpen-Wittem & ZijAktief
PSC Wijchen Janny Sakko was aanwezig
 Aanwezigheid, indien mogelijk, bij jaarvergaderingen en
themabijeenkomsten van de samenwerkende vrouwenorganisaties Idem
bij jaarvergaderingen en themabijeenkomsten van de samenwerkende
vrouwenorganisaties.
Achter onderstaande bijeenkomsten staan afkortingen, deze geven aan
wie waar aanwezig was:
AD
JB
MO
JS

=
=
=
=

Aukje Dijkstra
Jacqueline Broer
Maria Overtoom
Janny Sakko

PSC was aanwezig in/bij
januari
28 januari bijeenkomsten PSC Sneek
februari

3 februari Ministerie Onderwijs en Wetenschappen
afscheidssymposium Alice Bouman-Dentener
4 en 11 februari bijeenkomsten Sneek
13 februari NVR “Huis van Europa”

maart

3 Maart PSC Wijchen
21 maart Excursie Den Haag
23 maart NVR nieuwe kans

april

20 april ALV Vrouwenbelangen

mei
juli

31 mei ALV NVR

AD
JB
AD
MO
JS
MO,JB, AD
JB
JB

10 juli Kwomenu: PSC ontvangt als blijk van waardering
een logo onderscheiding van de Kwomenu
( Koerdistan women union in Irak)
dit naar aanleiding van 60 jaar Kwomenu
MO
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september

7 september: Flitscongres

MO, JB

oktober

2 oktober excursie Europees Parlement
MO,JB,AD
7 oktober startbijeenkomst Platform Gender & Politiek
Vrouwenbelangen
JB
9 oktober Aletta E-Quality
MO
10 oktober NVVH-vrouwennetwerk Eeuwfeest
JS

november

1 november Passage ontmoetingsdag
22 november ALV NVR

AD
JB

Leden Landelijk Bestuur in 2012 zijn:
Mw
Mw
Mw
Mw

M.T. Overtoom
J. Sakko
A. Dijkstra
J.A.M. Broer-van Leeuwen

voorzitter
vice voorzitter
notulist / algemeen lid
secretariaat / penningmeester

Financieel verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Nieuwsbrief kan op aanvraag digitaal worden toegezonden
het beleidsplan 2007-2012 is op aanvraag verkrijgbaar
februari 2013
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