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Legaten en doneren

Het bestuur
Sinds 2010 is onze vergaderlocatie bij Passage in Amersfoort.
Oktober 2013 heeft Aukje Dijkstra het bestuur verlaten. Zij zette zich in voor PSC vanaf
2009: de verslaglegging, excursies naar het Europees Parlement in Brussel, 40 jaar PSC,
excursie 1e Kamer, Ridderzaal en Huis van Europa. PSC Sneek kwam weer in beeld en
Passage dichterbij. Heel veel dank hiervoor. Het ga je goed.
Samen met andere organisaties geven we de activiteiten zoveel mogelijk door per mail of via
deze Nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier!

Taakverdeling landelijk bestuur
Maria Overtoom
Janny Sakko
Jacqueline Broer

voorzitter
vice voorzitter
penningmeester / secretariaat

19 maart 2014 maart verkiezingen gemeenteraadsleden
De voorbereidingen zijn gestart met VrouwenBelangen. Wij zijn blij dat de NVR het mede
opgepakt heeft. Van het project “VrouwenStemmen” kunt u de komende tijd informatie
vinden op de website van De Nederlandse Vrouwenraad.

Brussel Europees Parlement
Wij zijn zeer verheugd om weer een leuke en interessante excursie te
organiseren naar het Europees Parlement. CDA Europarlementariër, Esther de
Lange wil ons graag ontvangen in Brussel op woensdag 26 maart 2014. Wij
vertrekken om 6.45 uur vanuit Assen, van der Valk Hotel, Balkenweg 1.
Om 7.30 uur vertrek vanuit Meppel, NS Stationsweg. Onze laatste opstapplaats is om 9.30
uur vanuit Utrecht, NH hotel, Jaarbeursplein.
Om 12.30 uur gebruiken we een lunch in het bezoekersrestaurant van
het Europees Parlement. Vervolgens gaan we van 14.00 tot 15.30 uur in
gesprek met Esther de Lange.
Om 16.00 uur vertrekken we met de bus naar de Grote Markt waar u gezellig
kunt winkelen of op eigen gelegenheid iets kunt nuttigen. Om 18.00 haalt de
bus ons op en rijden we terug naar huis. Door mogelijke onvoorziene
omstandigheden is het programma onder voorbehoud.
In verband met de veiligheid moet ruim van tevoren een deelnemerslijst
opgestuurd worden, waarop van alle deelnemers Volledige naam
(achternaam en voornamen, conform gegevens in het paspoort of
ander identiteitsbewijs), adres, postcode en woonplaats,
geboortedatum, e-mailadres telefoonnummer en opstapplaats. Wilt
u deze gegevens bij uw aanmelding vermelden?
U DIENT IN BEZIT TE ZIJN VAN EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS
De kosten voor deze excursie bedraagt € 62,50.
Liefst zo spoedig mogelijk aanmelden bij: psc@politiekescholing.nl
U kunt de kosten overmaken op onze rekening bij de NL61INGB0002991275 ten name
van: Stichting Politiek Scholings Centrum te Alphen aan den Rijn onder
vermelding van: excursie Brussel. U bent definitief ingeschreven als het bedrag
bij ons binnen is, daarna ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Om 23.30 verwachten wij in Assen aan te komen
Mocht er iemand een rolstoel of andere hulpmiddelen meenemen dan
vernemen we dat graag z.s.m.
Jacqueline Broer, penningmeester

22 mei 2014 mei verkiezingen leden Europees Parlement
Meer aandacht voor Europa! Geïnteresseerde andere groepen, die een bezoek willen
brengen aan het Europees Parlement in Brussel kunnen zich melden. PSC zou het voor u
kunnen organiseren. psc@politiekescholing.nl

Plaatselijk / Regionaal nieuws
Politieke Scholing voor vrouwen, werkgroepen
De PSC werkgroep Sneek is opgeheven. Zij ontvangen geen subsidie meer van de gemeente.
Wilt u uw programma op onze website stuur dan een mail naar: psc@politiekescholing.nl
Meer info op de www.politiekescholing.nl

Nederlandse Vrouwen Raad
Als de afvaardiging naar de NVR, waar PSC als landelijk opererende Stichting deel van uit
maakt, treedt Jacqueline Broer op als onze vertegenwoordiger. De NVR organiseert zeer
regelmatig bijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties.
Op 10 september organiseerde de NVR i.s.m. FNV en Overleg Minderheden (LOM) het
jaarlijks Vrouwenpodium met als titel VIP (Vrouwen Inspireren Politici).
De tweede dinsdag in september staat inmiddels bekend als Prinsjesdagontbijt. In
Nieuwpoort te Den Haag waar Tweede Kamerleden en ervaringsdeskundigen drie belangrijke
thema's bespraken.
Tijdens het ontbijt is aan de hand van prikkelende stellingen gesproken over:
 Samen zorgen. Wat is nodig om arbeid en zorg tussen partners eerlijk te delen?
 Werken voor je uitkering ?!
 Als je er alleen voor komt te staan. De juiste ingrediënten voor een goede nabestaandenregeling

Voor de gelegenheid speelde de actrice voortreffelijk de rol van Koningin Maxima, die een
Koninklijk bezoek aflegde. Zij zorgde met haar troonrede voor de ludieke omlijsting van het
VIP ontbijt. Naar aanleiding van het ontbijt zal het Vrouwenpodium enkele aanbevelingen
formuleren en deze onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen.
Kijk voor een uitgebreid verslag van het ontbijt op de website van de Nederlandse Vrouwen
Raad
Van PSC was Jacqueline Broer aanwezig

Symposium “De Kracht van Vrouwen”en afscheid van Dieny Scheffer
Na de algemene Vergadering van de NVR op 21 november 2013 was het symposium.
Meer dan 100 deelnemers beleefden de verhalen van verschillende krachtige vrouwen.
Zoals het verhaal over Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister en de Vrouwenvertegenwoordigers naar de Verenigde Naties.
En het verhaal van Margriet van der Linden, juist die middag voorgedragen om in 2014
Vrouwenvertegenwoordiger te zijn.
Tijdens het symposium werd de nieuwe voorzitter van de NVR geïntroduceerd, Dorenda
Gerts,
Als laatste het verhaal van Dieny Scheffer, die na twee bestuursperioden haar functie als
voorzitter heeft neergelegd en van wie dus afscheid werd genomen.
Ruim 6 jaar heeft Dieny met veel verve de voorzittershamer van de NVR gehanteerd. Haar
actieve opstelling heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid en de versterking van de positie
van de NVR.
Als PSC hebben we regelmatig overleg gehad over het voortbestaan van PSC.
Heel veel dank voor je inzet hiervoor!
Met de volgende projecten hebben we samengewerkt:
“Uw talent gaat niet met Pensioen”
“Huiselijk geweld”
“Internationale samenwerking”

“Flitscongres”
“VrouwenStemmen”
Van PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig

Nederlandse Vrouwen Raad organiseerde een Internationale Netwerkbijeenkomst op 16
december 2013
De kennis wordt vergroot over de Raad van Europa (RvE) en over wat daar gebeurt op het
gebied van het tegengaan van geweld tegen vrouwen. De laatste ontwikkelingen in
Nederland worden gepresenteerd, waar het gaat om de aanpak van geweld, de
zorgbehoefte en voorzieningen, en hoe vrouwen die slachtoffers zijn geweest van
geweld weer de regie over hun leven krijgen.
Verder wil de NVR haar verantwoordelijkheid nemen om de Nederlandse regering en de
Nederlandse parlementariërs te overtuigen van het belang van ratificatie van de
Instanbul Conventie.
Sprekers:
- Betty Doornenbal – RvE Gender Equality Expert (GEE) Wat doet de RvE op het gebied van geweld
tegen vrouwen en actie t.b.v. ratificering van het Verdrag van Istanbul
- Carlien Scheele, directeur Emancipatie, Ministerie van OCW, en voorzitter van de Commissie Gender
Gelijkheid van de RvE
Verdieping van het onderwerp en welke rol speelt de Commissie daarbij
- Gesproken column Margriet van der Linden
- Deeldiscussies aan thematafels:
▪ Europese tafel - Raad van Europa/European Women’s Lobby/EIGE
▪ Wat doet geweld met vrouwen? – VNVA/KNOV/GGD
▪ Ondernemerschap als uitweg voor slachtoffers (huiselijk) geweld - Josette
Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger 2013
▪ Opvang slachtoffers (huiselijk) geweld & nieuwe strategie (Oranjehuis) - Aleid van
den Brink, directeur Blijfgroep
Van PSC was Maria Overtoom aanwezig

Uitgebreide informatie over de NVR op www.nederlandsevrouwenraad.nl

Vrouwenbelangen
Oorspronkelijk is Vrouwenbelangen opgericht om het vrouwenkiesrecht te bewerkstelligen,
dat in 1919 werd ingevoerd. Echter voordat er werkelijk gelijkberechtiging voor vrouwen
mogelijk zou worden, is er al meer dan een eeuw verstreken! Vrouwenbelangen blijft zich
inzetten om toch het doel te bereiken door o.a. bijeenkomsten te organiseren. Jacqueline
Broer, vertegenwoordiger vanuit PSC bij Vrouwenbelangen. Tijdens de bijeenkomst op 16
maart zijn er werkgroepen ontstaan. De vierde bijeenkomst van het open platform Gender &
Politiek werd op 22 juni gehouden.
Werkgroepen Gemeenteraadsverkiezingen : Jacqueline Broer heeft als trekker van de
werkgroep regelmatig informatie toegezonden en suggesties gevraagd bijv. om meer vrouwen (en mannen) bewust te maken van het belang van gender sensitief beleid op lokaal niveau en het gebruik van voorkeurstemmen voor meer vrouwen in de gemeenteraden.
Werkgroep Financiële zelfstandigheid: De werkgroep heeft o.a. een brief geschreven
naar politieke partijen met wensen voor het verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen 2014

Daarbij aandacht te vragen om op gemeentelijk niveau de volgende actie ondernemen.- bewustwordingsactie, naar ambtelijk apparaat en naar doelgroep- inventarisatie/onderzoek
naar de situatie in de eigen gemeente en monitoring hiervan- het beleid toetsen aan de gevolgen voor deze groep en vooral er op letten dat mensen, als gevolg van het gemeentelijk
beleid niet onder die inkomensgrens vallen. (bv zorg, kinderopvang, onderwijs, vervoer)
- initiatieven van anderen ondersteunen, bv Vrouwen- en- geld –cafés.
Beide werkgroepen hebben informatie gegeven voor de toolkit van NVR
Deze toolkit wordt op 10 januari 2014 aangeboden aan Annemarie Jorritsma
Voor meer informatie website NVR

Werkgroep Salon 21 september: De werkgroep had op 21 september een bijeenkomst in
het Kurhaus, in het kader van de viering 100 jaar Vredespaleis en ter ere van vredesactiviste
Bertha von Suttner. Deze bijeenkomst was een groot succes.
Over vrouwenrechten en gendergelijkheid meer info op www.vrouwenbelangen.nl

Uitreiking Joke Smitprijs
Nominaties Joke Smitprijs bekend.
De uitreiking van de prijs vindt plaats op 22 november door minister Jet Bussemaker
Annemarie van Gaal, Kirsten van den Hul en Gerda de Vries, dat zijn de drie kandidaten die
in aanmerking komen voor de Joke Smit Prijs 2013, zo maakte de jury van de tweejaarlijkse
regeringsprijs voor emancipatie bekend. De prijs staat dit jaar in het teken van economische
zelfstandigheid. De winnaar wordt op vrijdag 22 november in Den Haag bekendgemaakt
door minister Jet Bussemaker tijdens het emancipatiecongres KRACHT. Naast deze zogenaamde ‘oeuvreprijs’ reikt de minister ook een aanmoedigingsprijs uit.
Programma:
-

Ontmoeting met de andere deelnemers en hun organisaties

-

brainstormsessie door inspirator Marijke Roskam

-

Power speech Iteke Weeda geeft stof tot nadenken...

-

Panelgesprek met krachtige professionals die binnen hun organisatie op innovatieve wijze
faciliteren dat werk en privé goed gecombineerd kunnen worden. Met o.a. Joyce van Dijk
(ProudMom), Ariane Struyvenberg-de Groot (Young Girls Community) en Ingrid Lammerse
(directeur HRM Saxion).

-

Terugkoppeling uitkomsten lunchsessie aan minister Bussemaker

Jacqueline Broer en Maria Overtoom waren hierbij aanwezig

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan is een speciaal uitgegeven jubilieumnummer
uitgegeven met daarin een boeiende terugblik op 100 jaar NVVH-Vrouwennetwerk, beelden
van de vereniging van vandaag en gedachten over de toekomst.
http://www.nvvh-vrouwennetwerk.nl

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
In 2013 vindt het bilaterale Nederland-Ruslandjaar plaats. Het NVVH-Vrouwennetwerk heeft
hier aandacht aan besteed. In Den Haag op de Lange Voorhout stonden russiche beelden.
Veel informatie verneemt u via de diverse mediakanalen. www.nlrl2013.nl

Doneren
Om ook PSC te ondersteunen zijn ook donaties van harte welkom op onze bankrekening ING
2991275 t.n.v. Stichting Politiek Scholings Centrum.

Vrijwillige bijdrage
Een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 10,00 voor informatie op de website en de
nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs

Legaten
Hebt u er wel eens aangedacht 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.

Politiek actief worden
De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen in de verschillende partijen
zijn vastgesteld. De volgende informatie blijft belangrijk voor als je over vier jaar politiek
actief wilt worden.
Maatschappelijke interesse is vaak een start voor een politieke carriere en dat beperkt zich
zeker niet tot het buurtcentrum. Juist ook die weg die wordt aangelegd, jeugd- werkloosheid
of de winkelvoorzieningen in een nieuwe wijk kunnen redenen zijn politiek actief te worden.
Op de hoogte zijn
Politieke betrokkenheid begint heel simpel door te stemmen en aan referenda mee te doen.
Ook het gebruik van het recht op inspraak wanneer de gemeente bijvoorbeeld de mening
van de bevolking vraagt over nieuw beleid is een vorm van politiek actief zijn. Op de hoogte
blijven is altijd de eerste stap. Je kunt dit doen door:
- Via de krant en tijdschriften de landelijke en lokale politiek volgen.
- Internetsites van politieke partijen en van de gemeente waarin je woont te bezoeken.
Een raad- en commissievergadering in je eigen gemeente te bezoeken en eens op de
publieke tribune bij een vergadering te gaan zitten.
Je vragen mailen naar Tweede Kamerleden of te bespreken met een raadslid uit je
gemeente.
Actief worden
Niet alleen goed op de hoogte zijn, maar ook via een politieke partij actief worden, dan kunt
je het volgde doen:
 Bepaal voor je zelf of je geïnteresseerd bent in landelijke, provinciale of lokale
onderwerpen.
 Zoek de programma`s van de verschillende politieke partijen of internet of vraag ze
aan. Kijk welke partij het beste je ideeën verwoordt. Meld je vervolgens aan als lid
van die partij
 Maak een afspraak met een raadslid in je gemeente en bespreek het partijprogramma
of onderwerpen die je belangrijk vindt in je gemeente.
 Politieke partijen bepalen hun mening over onderwerpen vaak in werkgroepen. Ga
een met de voorzitter van een werkgroep die je interessant vindt praten, voer een
bijdrage die je aan deze werkgroep kunt leveren.
 Alle partijen hebben mensen nodig die achter de schermen werken, bijvoorbeeld de
website bijhouden , helpen bij grote mailingen, folders uitdelen, een campagne
organiseren of hierbij ondersteunen etc.
Cursussen
Een cursus volgen waardoor je zich wellicht beter voorbereid voelt.
PSC wil graag kandidaten een opstapcursus aanbieden zodat er veel meer vrouwen
informatie hebben om gemotiveerd te kiezen met daarbij neemt PSC zelf geen politiek
standpunt in.
Doel: gelijke deelname en invloed van vrouwen en mannen in de politiek en het openbaar
bestuur.
Zij moeten ook weten wat hun mogelijkheden zijn om daaraan bij te dragen door het
uitbrengen van een voorkeursstem.

Vrouw in beeld
Goli Abdurahman, nam deel aan de verkiezingen.
Op 21 september 2013 waren er verkiezingen in Kurdistan. Goli Abdurahman stond als kandidaat op
een “vrije lijst” KPR met aandacht voor mensenrechten en rechten voor mensen in Kurdistan
Over Goli:
Op 23 februari 2007 ontving zij het Bewijs van Deelname voor de cursus Basispolitiek in Nederland
van PSC
Aan de orde waren de volgende speerpunten:
- begrip Nederlandse politiek
- diverse politieke organisaties
- tips om zelf actief te worden
Doel:
- de Nederlandse politieke cultuur eigen maken
- goed overzicht van de regerende politieke partijen
- en in een later stadium eventueel zelf actief te worden binnen politieke besturen in Nederland
In 2011 geeft zij het boek uit: 21 STRALEN Een indrukwekkend boek.
De oprichter van Pena Center is Goli Abdurahman, zij is ook wel bekend onder haar
pseudoniem Gulala Peshdery. Ze is zelf borstkankerpatiënt
en zet zich in voor allochtone kankerpatiënten in Nederland. In maart 2011 richtte ze de eerste
organisatie voor kankerpatiënten in Koerdistan op. Op www.Penacenter.com
In 2013 is zij heel actief m.b.t. voorlichting over borstkanker in Kurdistan
Zij is de eerste, die voor het eerst in de geschiedenis een borstkankerfestival in Koerdistan
organiseerde in verband met Oktobermaand (borstkanker maand) in Koerdistan organiseerde. Zij
wordt niet gesteund door de overheid maar door de sommige artsen,verpleging, zieke mensen en
hun families. Deze activiteit kwam zelfs op TV.

Graag ontvangen we info over vrouwen, die o.a. via PSC actief zijn in de politiek en/of
maatschappij. Zij krijgen dan ook een plaatsje in onze Nieuwsbrief.
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

19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen
22 mei 2014 verkiezingen leden Europees Parlement
maak vrouwen zichtbaar
Kies een partij
En stem op een vrouw

Een nieuw jaar
Stralen als een ster
Toekomst voor vrouwen
Wij wensen u fijne feestdagen en bijzonder 2014

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

