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Privacy is belangrijk voor ons
Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland veranderd. Om aan deze wetgeving te
voldoen en informatie over de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken, hebben
wij ons Privacybeleid op onze website geplaatst. Voor vragen/ opmerkingen kunt u altijd
contact met ons opnemen.
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23 mei 2019 verkiezingen Leden Europees Parlement
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.
Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement.
Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing
voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei
2014. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019. De komende periode worden
verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten opgesteld!!!
De mogelijkheid voor invloed: bezoek diverse bijeenkomsten welke georganiseerd worden
door de politieke partijen.
Stem op een Vrouw

20 maart 2019 verkiezingen leden Provinciale Staten en Waterschappen
De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden
eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18
maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten vinden plaats op
20 maart 2019.
De meeste verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld!!!
De mogelijkheid voor invloed: bezoek diverse bijeenkomsten welke georganiseerd worden
door de politieke partijen.
Stem op een Vrouw
Kijk ook eens op: https://www.kiesraad.nl/

2019 100 jaar Vrouwenkiesrecht
onderzoek uw lokale geschiedenis
In oktober 2016 zijn alle gemeenten in Nederland benaderd om de lokale
geschiedenis van de ontwikkeling van het kiesrecht uit te zoeken. Samen met
ProDemos kunnen lokaal tentoonstellingen gemaakt worden. ProDemos levert het
landelijke materiaal; gemeenten vullen dat aan met de plaatselijke geschiedenis.
Lees de brief die aan de burgemeesters is verstuurd
Inmiddels hebben diverse gemeenten positief gereageerd. Anderen hebben het
doorgestuurd naar lokale historische verenigingen met het verzoek of zij de lokale
geschiedenis willen uitpluizen.
https://100jaarkiesrecht.nl/nieuws/gemeenten-onderzoeken-hunkiesrechtgeschiedenis/
Het is goed om stil te staan bij het belang van onze democratische verworvenheid.
Wij stellen het op prijs om uw activiteiten zichtbaar te maken

https://100jaarkiesrecht.nl/nieuws/gemeenten-onderzoeken-hunkiesrechtgeschiedenis/

Activiteiten / Tentoonstellingen:
* ”Ik vier mijn stem”, tentoonstelling over 100 jaar Kiesrecht tot 27 juni 2019 Tweede kamer,
Lange Poten 4, Den Haag
* www.drenthe/vrouwenkiezen.nl
* “1001 vrouwen in de 20e eeuw”, Amsterdam museum tot 10 maart 2019
Verhalen van inspirerende, beroemde en beruchte vrouwen.
Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 is in het Amsterdam Museum de
tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te zien. Samen met Els Kloek, de initiator en
samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum bijna
200 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol hebben
gespeeld in de twintigste eeuw. De veelheid aan verhalen geeft een verrassende kijk op de
geschiedenis van de vorige eeuw. Al ligt de nadruk op het verleden, de tentoonstelling is
uiterst actueel: ook vandaag de dag zijn mogelijkheden en hindernissen voor vrouwen
onderwerp van gesprek.

Femme Fatale
1001 vrouwen in de 20e eeuw

* Femmes Fatales”, Sterke vrouwen in de mode, Gemeentemuseum Den Haag t/m 24
maart 2019
* Verhalen en voorwerpen voor tentoonstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht
gezocht een bericht van 24 juli 2018
Anekdotes, foto’s en filmpjes gezocht voor een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland! In 1919 kregen vrouwen kiesrecht. Hoe zag de strijd voor vrouwenrechten eruit in Noord-Holland?

ProDemos
Activiteiten voor scholen, gemeenten, provincies, waterschappen:

https://www.prodemos.nl/speciaal/

Nederlandse Vrouwen Raad
Op de tweede maandag van september vierde het Vrouwenpodium Prinsessendag.
In een alternatieve troonrede werden de volgende zeven thema's benoemd: Parttime
werken, Mantelzorg, NUG (niet-uitkeringsgerechtigde)-vrouwen, Zwarte-migrantenvluchtelingen vrouwen, Verdeling zorg-en werktaken, Kinderopvang en Vrouwen als
financieel onafhankelijke burgers. De volledige alternatieve troonrede is te lezen op

www.nederlandsevrouwenraad.nl
Het vrouwenpodium is een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties: de
Nederlanse Vrouwenraad, Stichting Melania, Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Stichting
Molukse Vrouwen Raad, Kon. NVVH-VROUWENNETWERK en Vrouwen van NU.
Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig.
Op dinsdag 9 oktober 2018 kwamen de voorzitters en het bestuur van de NVR in Dudok Den
Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg. Lobbyen was deze het thema.
De algemene ledenvergadering van de NVR vond plaats op 24 november in Utrecht
Namens PSC waren Jacqueline Broer en Maria Overtoom hierbij aanwezig.
zie website www.nederlandsevrouwenraad.nl
Willemien Koning-Hoeve genomineerd voor Women of Europe Awards 2018.
Voorzitter LTO Vrouw&Bedrijf en VN Vrouwenvertegenwoordiger 2018 Willemien Koning is
voor haar inzet voor de belangenbehartiging en versterking van agrarische vrouwen in
Nederland, Europa en wereldwijd genomineerd voor de ‘Women of Europe Awards 2018’. Zij
is de enige Nederlandse genomineerde.
De Nederlandse Vrouwen Raad, die jaarlijks de Vrouwenvertegenwoordiger werft, selecteert
en begeleidt, heeft Willemien voorgedragen.
Feminext! Hoe staat het er in 2030 voor?
De Nederlandse Vrouwenraad bestaat 120 jaar. Dit vieren we op vrijdag 14 december
met een prachtig programma `Feminext, hoe staat het er in 2030 voor?`Wat betekent
technologische innovatie voor de arbeidsmarkt en de positie van vrouwen en meisjes? Is
onze veiligheid gewaarborgd in tijden van #metoo? Wat vraagt de nieuwe tijd van het
politieke bewustzijn of de bestuurskracht van vrouwen? Hoe zien ‘de vrouw’ en haar
omgeving er in 2030 uit?
En wat wordt de agenda van de NVR en de vrouwenorganisaties hierbij?
Voor volledige verslagen www.nederlandsevrouwenraad.nl
Namens PSC waren Jacqueline Broer en Maria Overtoom hierbij aanwezig.

Plaatselijk / Regionaal nieuws
Politieke Scholing voor vrouwen, werkgroepen
PSC Gulpen-Wittem
Geldermalsen: info www.pscgeldermalsen.nl
Limburg: www.kvg-limburg.nl
PSC Eijsden-Margraten
Zij-Actief Kring Zuid-Oost
Wilt u uw programma op onze website stuur dan een mail naar: psc@politiekescholing.nl
Meer info op de www.politiekescholing.nl

Informatie
Regelmatig ontvangt PSC hele interessante Nieuwsbrieven van o.a.
- De Nederlandse Vrouwen Raad
- Stichting Hundustani
- European Women’s Lobby
- Women Inc. is het netwerk voor vrouwen, die zichzelf en elkaar willen versterken. En
de positie van alle vrouwen in Nederland.
- Digi Dona Daria
- Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
- International Alliance of Women
PSC is uniek in haar doelstelling om vrouwen politiek bewust te maken van
politiek en er aan deel te nemen, zonder dat zij al gebonden zijn aan politieke
richting of partij.

20 maart 2019 leden Provinciale Staten
20 maart 2019 algemeen bestuur van de waterschappen
23 mei 2019 verkiezingen Leden Europees Parlement
maak vrouwen zichtbaar
NU
Meer inbreng door vrouwen:
- Vrouwelijke statenleden
-Vrouwelijke onderhandelaars
- Vrouwelijke gedeputeerden
- Vrouwelijke leden waterschappen
- Vrouwelijke burgemeesters
 Vrouwelijke Commissarissen van de Koning
 Vrouwelijke 1e Kamerleden
BEREID U VOOR EN DOE MEE

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019
Eind 2018 komt er weer aan
tijd om even bij stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten en opnieuw beginnen
wat te doen met wensen en dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start!

Van de redactie
Laat ons uw activiteiten en meningen weten, zodat we er aandacht aan
kunnen besteden in de Nieuwsbrief en op de website
www.politiekescholing.nl
Wij doen ons best u op de hoogte te houden. Stelt u prijs op het blijven
ontvangen van de Nieuwsbrief en uitnodigingen van evenementen, dan
hoeft u niets te doen. Wel graag uw actuele e-mailadres blijven doorgeven!
Wilt u geen nieuws meer ontvangen, laat u ons dat dan per e-mail weten:
psc@politiekescholing.nl

