Jaarverslag 2017
Voorwoord
Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag.
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. Samen met andere vrouwenorganisaties worden acties
opgesteld.
Wij willen de contacten met de betrokken vrouwenorganisaties verder uitbreiden.
Namens het landelijk bestuur,
Maria Overtoom, voorzitter
Postadres:
Groenoord 140
2401 AH Aphen aan de Rijn
website: www.politiekescholing.nl e-mail: psc@politiekescholing.nl
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
het benutten van grote Landelijke Vrouwennetwerken
het mede-organiseren van manifestaties, studie- en themadagen
benutten van sociale media
ontwikkelen van cursusmateriaal

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 kende drie niveaus:
landelijk, provinciaal en plaatselijk.
In de landelijke werkgroep werkten een aantal vrouwenorganisaties samen
tw.:
-

NVVH
VB

-

Passage
ZijActief
VVAO
FNV

Vrouwennetwerk
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging
Katholiek Vrouwennetwerk
Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding
Vrouwenbond

De laatste jaren meer contacten met
NVR
Nederlandse Vrouwenraad
VB
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
NVVH
Vrouwennetwerk
KWU
Kurdistan Women Union
LOM
Landelijk Overleg Minderheden
Camellia/ZijN
NSA
St. Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken
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.
Activiteiten
Activiteiten van de leden van de landelijk bestuur in 2017.
 Op 10 januari NVR VrouwenStemmen Jacqueline Broer was aanwezig
 Op 22 maart NVVH Vertegenwoordigers en AB
Jacqueline Broer was hierbij aanwezig
 Op 8 april NSA Jacqueline Broer was aanwezig

 Op 3 mei NVR VrouwenStemmen Jacqueline Broer was aanwezig
 Op 12 mei Excursie Europees Parlement te Brussel: Vertrek vanuit Utrecht.
Bezoek aan het Europees Parlement op uitnodiging van
europarlementariër Esther de Lange. De werking van het Europees
Parlement en de laatste ontwikkelingen in de politiek werden besproken.
Overige onderwerpen die ter sprake kwamen waren o.a. de regelmatige
verhuizing van de parlementariërs naar Straatsburg en de kosten daarvan
en de Brexit. Tevens werd de kennis over het Europees Parlement van de
deelnemers getest met een aantal vragen. De winnaar kreeg twee boeken
o.a. het nieuwe boek van Esther de Lange getiteld: De Kloof – Is Europa
nog van ons? Rondleiding en naar de publieke tribune. Lunchen en
wandelen in het centrum van Brussel. Als afsluiting bezochten we het
Parlementarium: het bezoekerscentrum van het Europees Parlement Een
unieke duik in de Europese politiek in het grootste parlementaire
bezoekerscentrum van Europa. 1,5 miljoen anderen gingen je al voor! Met
behulp van een draagbare multimediagids dringen bezoekers door tot het
hart van het Europees Parlement en krijgen ze uitleg over de geschiedenis
van de Europese eenwording, het functioneren van het Europees
Parlement en hoe de leden van het Parlement de uitdagingen van onze tijd
aangaan. Aantal deelnemers 41
 Op 20 mei NVR ALV Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 mei
namen van afscheid van Dorenda Gerts die 3,5 jaar het voorzitterschap
van de NVR vervulde. De Nieuwe voorzitter Nenita La Rose-Lont volgt haar
op. Na haar studie rechten aan de Universiteit in Amsterdam is Nenita 20
jaar werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam onder meer op het
Kabinet van de Burgemeester en daarna als van het Management Team
van der stadsdeel Zuidoost.
Jacqueline Broer afgevaardigde was hierbij aanwezig
 10 juli NVR VrouwenStemmen Jacqueline Broer was aanwezig
 9 augustus Overleg voorzitter NVR met Jacqueline Broer en Maria
Overtoom bericht op FaceBook
 11 september Vrouwenpodium Op 11 september was het weer
Prinsesjesdag en dus weer een Vrouwenpodium bijeenkomst. Ruim 70
deelnemende vrouwen waren hierbij aanwezig. Het vrouwenpodium is een
initiatief van de FNV, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en
migrantenorganisaties met als doel in de landelijke politiek meer aandacht
te genereren voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen
belangrijk vinden. Een dag waarop het maatschappelijk middenveld,
emancipatie en de politiek elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Met
dagvoorzitter Dieny Scheffer. Het thema van deze bijeenkomst “Op weg
naar een duurzame arbeidsmarkt”. Jacqueline Broer was aanwezig.

 12 september Emmahuis Wat kunnen we leren van 60 jaar vrouwelijke
ministers? Op 12 september 2017 was er een bijeenkomst bij Emma te
Den Haag. Monique Leyenaar (Professor Comparative Politics, Radboud
Universiteit Nijmegen) Interviewde vrouwelijke (ex)ministers over hun
ministerschap. Ze deed grondig onderzoek naar het levensverhaal en
beeldvorming in de media over deze vrouwen. In de bijeenkomst ging
Monique dieper in op leiderschap. Wat zijn de reflecties van 33 vrouwelijke
minister op hun leiderschap en hoe hebben de media hierin een rol
gespeeld. Het programma werd omlijst door Gendercabaret van Aleid
Landeweerd & Roelfien Folkersma. Zij bewerken hun programma rondom
100 jaar (vrouwen)kiesrecht Na afloop was er een workshop van Devika
Partiman (Stem op een Vrouw)
Jacqueline Broer was hierbij aanwezig
 15 september NVR VrouwenStemmen
Op deze datum was de laatste bijeenkomst i.v.m. de toolkit
In deze toolkit zijn handvatten te vinden om een bijeenkomst te organiseren
in de eigen gemeente over “Kies een Vrouw”, in de gemeenteraad. Zo staat er
informatie over de gemeenteraad zelf, maar ook over het organiseren van zo'n
bijeenkomst. Vervolgens staat er ook een uitleg over strategisch stemmen bij
de gemeenteraadsverkiezingen, want vrouwen kunnen met voorkeurstemmen in
de raad verkozen worden. Het doel is om met hulp van deze bijeenkomsten meer
vrouwen verkozen te krijgen in de gemeenteraad. Tevens staan in de toolkit ook
handige links naar documenten en websites met meer informatie ook op onze
website. Jacqueline Broer namens PSC in de werkgroep

 Bij de Algemene Ledenvergadering van de NVR op zaterdag 25 november
2017 zijn Willemien Koning als Vrouwenvertegenwoordiger 2018 en Clarice
Gargard als inkomende Vrouwenvertegenwoordiger 2019 gekozen. Tijdens
de algemene ledenvergadering heeft de NVR 6 nieuwe lidorganisaties
welkom geheten. Etnische Zaken Vrouwen Nederland, Femina
Vrouwenrechten & Integratie, International Women for Employment and
Entrepreneurship, Polish Professional Women in the Netherlands Society,
Vrouwen Gilde KVG Limburg en Zijactief Brabant Zuid-Oost. Totaal zijn er
momenteel 56 vrouwenorganisaties lid van de Nederlandse Vrouwenraad
NVR. Per 1 januari 2018 maakt de NVR voor 5 jaar deel uit van twee
allitanties: 1. Samen werkt het. Hierbij wordt samengewerkt met Women
Inc, Wo=Men, Movisie en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 2.
Werk en de Toekomst waarin samengewerkt wordt met Atria, VHTO,en
Emancipator. Deze twee samenwerkingsverbanden zullen medebepalend
zijn voor de ontwikkeling van gendergelijkheid en emancipatie in
Nederland.
Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig
 Als Lid van de NVR ontving PSC vele uitnodigingen, soms kunnen we als
bestuur aanwezig zijn of zenden de uitnodiging naar mensen in de
betreffende regio of zijn we verhinderd. In de PSC Nieuwsbrieven staan
verslagjes van enkele bijeenkomsten. In 2017 is er aandacht besteed aan

100 jaar (vrouwen)kiesrecht, Safe Streets Gemeenten en vrouwen op te
roepen actief te zijn/worden in de politiek.
 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. Het beleidsplan is gericht
op 2012 - 2017.
 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 en nieuwe aandachtspunten
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. Met de Stichting Nederland Suriname Antillen
Gendervraagstukken (NSA) en de Kurdistan Women Union (KWU) hebben
we gesprekken gevoerd. Diverse activiteiten zullen weer gezamenlijk met
andere organisatie gerealiseerd worden en eveneens het landelijk bestuur
uit te breiden.
 Opstellen en verzenden van PSC-materiaal (uitnodigingen, brochures,
informatiefolder en 2x een nieuwsbrief) naar diverse organisaties,
instanties en de vele geïnteresseerden.
 In 2008 heeft PSC een ANBI verklaring gekregen en in 2014
geactualiseerd
 Bijwerken van de website werd regelmatig gedaan. Aandacht voor de
verkiezingen, in de PSC nieuwsbrieven: Meer vrouwelijk Tweede
Kamerleden, Burgemeesters, Commissarissen van Koning en in 2018
maart gemeenteraadsverkiezingen. Programma’s worden opgesteld.
Kandidaten zullen worden benaderd. Tijd om u inzetten voor de
gemeenschap. Informatie over activiteiten, die we digitaal ontvangen van
plaatselijke of regionale werkgroepen, plaatsen we op de website. In 2011
zegt de webmaster de werkzaamheden voor PSC op. Maria Overtoom
plaatst regelmatig info op de website
 De ontvangen programma’s van de provinciale en plaatselijke werkgroepen
worden op de website geplaatst en in de PSC Nieuwsbrief vermeld.

PSC afdelingen Wijchen:
PSC Gulpen-Wittem & ZijAktief: Uitnodiging ontvangen
KVG-Limburg: programma ontvangen
PSC Geldermalsen: bestaat 35 jaar programma ontvangen



Aanwezigheid, indien mogelijk, bij jaarvergaderingen en
themabijeenkomsten van de samenwerkende vrouwenorganisaties
Achter onderstaande bijeenkomsten staan afkortingen, deze geven aan
waar aanwezig was:
JB
= Jacqueline Broer
MO = Maria Overtoom

PSC was aanwezig in/bij
januari
maart
april
mei
mei
juli
augustus
september
september
september
november

11
22
8
3
20
10
9
11
13
15
25

NVR VrouwenStemmen
NVVH
NSA Overleg
NVR VrouwenStemmen
NVR ALV
NVR VrouwenStemmen
NVR overleg voorzitter
NVR Vrouwen Podium
Emma huis
NVR VrouwenStemmen
NVR ALV

JB
JB
JB
JB
JB
JB
JB, MO
JB
JB
JB
JB

Leden Landelijk Bestuur in 2017 zijn:
Mw M.T. Overtoom
voorzitter
Mw J.A.M. Broer-van Leeuwen secretariaat / penningmeester
www.politiekescholing.nl
psc@politiekescholing.nl
Maria Overtoom en Jacqueline Broer-van Leeuwen ontvangen ondersteuning
van:
Irene Jansen, Petra Kepler, Leonie van Gils, Fazila Abdullatif ,Nanda Baldew
Financieel verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Nieuwsbrief kan op aanvraag digitaal worden toegezonden.
Het beleidsplan 2012-2017 is op aanvraag verkrijgbaar
maart 2018

