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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 naar verwachting 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

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 naar
verwachting plaats op 20 maart 2019
De komende periode worden verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten opgesteld!!!
De mogelijkheid voor invloed: bezoek diverse bijeenkomsten welke georganiseerd worden
door de politieke partijen
Kijk ook eens op: https://www.kiesraad.nl/

21 maart 2018 verkiezingen gemeenteraadsleden
Op 21 maart 2018 mochten we weer naar de stembus, deze keer voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Laten we met zijn allen zorgen voor meer vrouwen in de
gemeenteraad!
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/fors-meer-vrouwen-gemeenteraad-actie-stem-op-vrouw:

In de nieuw te vormen gemeenteraden zitten fors meer vrouwen dan daarvoor. Dat blijkt uit
een rondgang van Trouw langs de zeventig grootste gemeenten. In sommige plaatsen steeg het
aantal vrouwen met wel 20 procent. Mede dankzij het initiatief ‘Stem op een vrouw’ wisten
veel vrouwen op anders onverkiesbare plaatsen met voorkeursstemmen een plek in de raad te
bemachtigen.
De afgelopen vier jaar bedroeg het gemiddeld percentage vrouwen in de gemeenteraden
slechts een magere 28 procent. Dat zal bij de nieuwe raden zo’n 34 procent zijn. Uit het
onderzoek van Trouw blijkt dat er zeker 75 vrouwen met voorkeursstemmen in de raad zijn
gekozen. Omdat niet alle gemeenten de exacte cijfers al beschikbaar hebben, kan dat aantal
nog oplopen.
Voor Amsterdam en Heerhugowaard betekent dat dat het aantal mannen en vrouwen in de
gemeenteraad nu in evenwicht is. Heerenveen en Waddinxveen hebben vanaf nu meer
vrouwelijke raadsleden dan mannelijke. De ‘Stem op een vrouw’ actie was vooral populair bij
kiezers van GroenLinks, SP en D66.
PSC vraagt zich af of dit alleen door de actie “Stem op een vrouw” gerealiseerd is. Atria,
ProDemos en de lid organisaties (o.a. ook PSC) van de Nederlandse Vrouwenraad zijn al
jaren actief met het project “Kies een Vrouw”:

Werkgroep kies een Vrouw:
Roséanne Timmer-Aukers, NVR, projectleider.
Jacqueline Broer, PSC
Leonie van Gils, NVR deskundigenpool
Irene Janssen
Annette Noya, MVR
Dieny Scheffer, Kon. NVVH-vrouwennetwerk
PSC is teleurgesteld dat enkele gekozen vrouwen hun zetel weer ter beschikking hebben
gesteld. In de PSC Nieuwsbrief van december 2017 gaf PSC aan:

BEREID U VOOR EN DOE MEE
Vrouw en de politiek
100 jaar Kiesrecht-onderzoek uw lokale geschiedenis
ProDemos wil de viering van honderd jaar kiesrecht aangrijpen om stil te staan bij het belang
van deze democratische verworvenheid
Wij stellen het op prijs om uw activiteiten zichtbaar te maken
https://100jaarkiesrecht.nl/nieuws/gemeenten-onderzoeken-hun-kiesrechtgeschiedenis/

ProDemos
Met trots kondigt ProDemos de opening aan van de tentoonstelling over de eerste vrouw in
de Tweede Kamer: Suze Groeneweg.
Suze Groeneweg was een gedreven vrouw die beschikte over een groot redenaarstalent. Zij
was ook het eerste vrouwelijke gemeenteraads- en Statenlid. Ze streed onder meer voor
gelijke rechten op arbeid voor vrouwen, voor moederschapszorg, voor goed onderwijs en
voor emancipatie van de arbeidersklasse. Ook streed ze tegen drankmisbruik.
Op 3 juli 2018 is het precies honderd jaar geleden dat Suze Groenweg als eerste vrouw in de
Tweede Kamer werd gekozen. Van 3 juli tot en met 1 september 2018 wijdt ProDemos
daarom een beknopte tentoonstelling aan het leven en werk van deze bijzondere politica.
Voor meer activiteiten zie:
https://www.prodemos.nl/agenda/themarondleiding-politieke-powervrouwen/
activiteiten voor scholen, gemeenten, provincies, waterschappen:
https://www.prodemos.nl/speciaal/

Nederlandse Vrouwen Raad

Op dinsdag 17 april, één van de eerste warme dagen van 2018 kwamen de voorzitters en
het bestuur van de NVR in Dudok Den Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg. Onder
andere: Vernieuwing, verjonging, netwerken en financiën waren onderwerpen die in
werkgroepen besproken werden.
De volgende speerpunten worden geformuleerd: belangenbehartiging, verbinden van lid
organisaties, aanhaken bij landelijke thema’s
Namens PSC was Maria Overtoom hierbij aanwezig.
De algemene ledenvergadering van de NVR vond plaats op 26 mei in Utrecht
Tijdens de vergadering werd ook aandacht geschonken aan het wetsvoorstel over verdeling
van het pensioen bij een scheiding verbetert de economische zelfstandigheid van vrouwen.\
De NVR reageert via brieven op het wetsvoorstel en heeft en gesprek met het ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehad. zie website www.nederlandsevrouwenraad.nl
Twee van onze samenwerkingspartners zijn gevraagd om, aansluitend aan de Algemene
Ledenvergadering, een workshop te verzorgen:
- VHTO, landelijk expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek, verzorgt
een workshop waarin de talenten van meisjes (en vrouwen) centraal staan.
- In de workshop van de Nationale Jeugdraad gaat het om de vraag hoe jonge
vrouwen bij uw organisatie kunnen worden betrokken.
PSC ziet graag verjonging in haar organisatie dus een workshop hierover kwam goed van
pas.
Naar aanleiding van de workshop zijn de belangrijkste aandachtspunten.
Elkaar versterken waarbij gelijkwaardigheid heel belangrijk is.
Maak gebruik van competenties: als voorbeeld werd hier gegeven een aantal kaartjes met
competenties neerleggen hiervan 3 kaartjes uitzoeken. Kennisdeling is belangrijk voor een
goede samenwerking. Je daarbij verbonden voelen met de organisatie.
Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig

NVR, NVVH, Passage, Vrouwen van Nu en Zonta
Op 5 maart is het Manifest Vrouwen en Vluchtelingen Veiling aangeboden aan politiek,
gemeente en organisaties uit de asielketen.
Een week eerder was het Manifest aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid, de heer Harbers. Aanleiding van het Manifest was de onveilige omstandigheden
van vrouwen en meisjes in opvangcentra en vluchtelingenkampen.
Het Manifest is opgesteld door een brede werkgroep van 5 vrouwenorganisaties (NVR,
NVVH, Passage, Vrouwen van Nu en Zonta) en is gebaseerd op de uitkomsten van het
symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat deze vrouwenorganisaties in oktober 2017
organiseerden.
Het volledige verslag www.nvvh.nl en www.nederlandsevrouwenraad.nl

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Er valt nog zoveel winst te behalen in emancipatie van vrouwen”, sprak minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven afgelopen maand bij haar
kennismakingsbezoek aan Atria. Vooral financiële weerbaarheid van vrouwen is een
belangrijk beleidspunt van de minister. Renée Römkens, directeur van Atria, benadrukte
dat parttime werken voor vrouwen en fulltime werken voor mannen in Nederland nog
steeds de norm is. “Er is een beter afstemming nodig van onderwijs en werktijden zodat
vrouwen meer uren kunnen werken en financieel onafhankelijk van hun partner zijn.” De
gedachtewisseling met de Minister zorgde voor een inspirerende middag en dito
toekomstplannen

Voor u gelezen!
Atria
De Bovengrondse gaat actie voeren voor een representatiever straatbeeld: meer belangrijke
vrouwennamen in de publieke ruimte.
Van alle Nederlandse straten en stegen die naar een mens zijn vernoemd, is het merendeel
genoemd naar een man. In Amsterdam bijvoorbeeld is dat 88%, zo onderzocht De
Correspondent. Deze zomer organiseert De Bovengrondse daarom een straatnamennacht in
Amsterdam en voegt in zoveel mogelijk straten een vrouwelijke straatnaam toe. Doe je mee?
Plan voor méér vrouwennamen
Op 14 juni licht Leon de Korte (de Correspondent) het straatnamenonderzoek toe, en vertelt
correspondent Bregje Hofstede over wat het betekent. Daarna wordt het plan voor méér
vrouwennamen in de publieke ruimte verder uitgewerkt.
Heb je zin om aan te sluiten?

Wikiproject Gendergap
Schrijf of bewerk een artikel op Wikipedia, bijvoorbeeld over een vrouwelijke hoogleraar,
politicus of activist. Een vrijwilliger van Wikimedia Nederland is aanwezig om te helpen met
de eerste stappen of verdere stappen op Wikipedia. De WikiVrijdag wordt georganiseerd door
de Gendergap Werkgroep van Wikimedia in samenwerking met Atria.

Tijdstip en locatie
Van 13.00 - 16.00 uur, in de bibliotheek van Atria, Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam
Neem - indien mogelijk - een laptop mee als u komt.

Inschrijven
De bijeenkomst is gratis. U kunt zich opgeven via pr@atria.nl of kom gewoon langs in de
Vijzelstraat 20.
Het Wikiproject Gendergap wil de genderkloof bij Wiki-projecten in het Nederlandse
taalgebied verkleinen. In onderzoek uit 2015 blijkt dat 89% van de deelnemers zichzelf als
man identificeert en 11% identificeert zich als vrouw. Ongetwijfeld kleurt dit nog steeds de
inhoud op Wikipedia en Wikimediaprojecten: oververtegenwoordiging van onderwerpen die
mannen interesseren, ondervertegenwoordiging van 'vrouwelijke' thema's en
interessegebieden.

WikiVrijdagen in 2018 Iedere 3e vrijdag in de maand: 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12.

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

Een van de doelen van de Stichting NSA Gendervraagstukken is om aandacht te vragen voor
genderkwesties in Nederland, Suriname en Ned. Antillen met roots uit Suriname.
Voor het aanstaande 'politiek café' besteden zij aandacht aan de uitkomsten van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen. Ze praten met een aantal succesvolle Hindostaanse politica over
hun carrière, succes en toekomst.
Datum: zaterdag 7 juli 2018
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Dew Mandir Gaslaan 74 te Den Haag
Aanmelden: via Eventbrite (zie hieronder)
Het panel zal o.a. gevormd worden door Janice Roopram, Haseena Bakhtali, Sangita
Paltansing en Aruna Radjkumar. Tevens staat er een motivational speaker op het programma.
Wilt u erbij zijn en meepraten? Reserveer tijdig gratis uw ticket via de link van eventbrite:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-politiek-cafe-hindostaanse-vrouwen-in-de-politiek46943342802

Informatie
Regelmatig ontvangt PSC hele interessante Nieuwsbrieven van o.a.
- De Nederlandse Vrouwen Raad
- Vrouwenbelangen
- Stichting Hundustani
- Henriette van Lyden lezingen, georganiseerd door Min. Van Buitenlandse Zaken
- 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 IAW-NL

Doneren
Om ook PSC te ondersteunen zijn ook donaties van harte welkom op onze bankrekening
NI61INGB0002991275 t.n.v. Stichting Politiek Scholings Centrum.

Vrijwillige bijdrage
Hebt u er wel eens aan gedacht dat schenkingen aan een ANBI instelling gunstig zijn voor
uw inkomsten belasting.
Sinds 1 januari 2008 heeft PSC een ANBI erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde
Instelling. Het ministerie van Financiën bepaalt of een goed doel een ANBI erkenning krijgt.
Het criterium waar een ANBI tenminste aan moet voldoen is dat minimaal 90 procent van de
activiteiten gericht moeten zijn op het algemeen belang. Erkenning als ANBI instelling geeft
een extra waarborg voor de betrouwbaarheid van de organisatie.
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 AB Waterschappen
- Vrouwelijke burgemeesters
- Vrouwelijke Commissaris van de Koning
BEREID U VOOR EN DOE MEE

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

