PSC
Politiek Scholings Centrum
voor vrouwen in politiek & samenleving

JAARVERSLAG 2015
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. In 2015 vinden
twee verkiezingen plaats, hiervoor zijn binnen de politieke partijen de
voorbereidingen in volle gang. 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
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 Academische en 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
Iraakse vrouwen
LOM
Landelijk Overleg Minderheden
Camellia/ZijN
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 2015.
 In december 2014 het verzoek ontvangen van EIGE: The European
Institute for Gender Equality (EIGE) in Vilnius is currently implementing an
EU-wide study on „Women in Power and Decision-making“. ÖSB
Consulting in cooperation with Queen’s University Belfast is acting as
contractor and is carrying out the study. In the framework of this study,
EIGE is planning to hold a workshop in Vilnius on 19-20 February 2015 to
discuss good practices in the field of women in political decision-making
that have been identified in the course of the project. The aim of the
meeting is to review the good practice examples and select the most
successful and transferable ones for further dissemination and learning.
Given your expertise in the field, we would be delighted to have you
participating in the meeting in Vilnius and hope very much that you are
interested and available to participate.
In 2015 vond PSC Irene Jansen bereid om namens PSC aan de workshop
deel te nemen. Reactie van Irene: Heel hartelijk dank voor de mooie
gelegenheid om namens PSC aan de bijeenkomst in Vilnius deel te nemen
en de 10 + 1 tips als samenvatting.
 18 maart 2015 verkiezingen leden Provinciale Staten en leden algemeen
bestuur van de waterschappen
Aparte brief verzonden naar het PSC adressenbestand
 GELIJK=ANDERS festival. Op zaterdag 27 juni 2015 staat Pakhuis de
Zwijger in Amsterdam in het teken van gelijkheid. Gelijkheid tussen vrouw,
man, trans, LHBT en alles daartussenin. Gelijkheid lijkt vanzelfsprekend,
maar hoe gelijk zijn we nu helemaal?
Het is nu twintig jaar na de laatste Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing.
Daar werden de rechten van vrouwen stevig op de kaart gezet. Hoe staan
we er nu voor? Is gelijkheid dichterbij gekomen in Nederland en in andere
landen? En hoe gaan mannen om met veranderende rollen en sociale
normen? Vandaag de dag bestaat ruim de helft van de wereldbevolking uit
vrouwen. Zij doen tweederde van het werk, verdienen tien procent van het
wereldinkomen en hebben toch maar één procent van alle bezittingen in
handen.
Tijdens het Gelijk=Anders Festival op 27 juni gaan activisten, artiesten,
wetenschappers en politici samen met het publiek aan de slag met de
nieuwe ‘Agenda voor de Toekomst’ voor een gelijke wereld. Een wereld
waarin het niet uitmaakt in welk lichaam je geboren bent of wie je
liefhebt.
Als PSC hebben we uitgebreid vooroverleg gehad over mogelijke
workshops en globaal uitwerken, activiteiten, werkzaamheden: artikel
maken, informatie verspreiden. Op de dag zelf de gehele dag aanwezig via

een statafel: invullen quiz, goede contacten met vele aanwezigen en
netwerken
Jacqueline Broer en Maria Overtoom
 Excursie Europees Parlement te Brussel: informatie verzonden naar
mogelijke belangstellenden
 Vrouwen Stemmen in Europa – Campagne 50/50
 NVR voorzittersoverleg: Aandachtspunten blijven het project
“Vrouwenpodium 2010-2020” en het project “De Nieuwe Toekomst” (richt
zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die
slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld Het is een initiatief van de
Nederlandse Vrouwen Raad en wordt in nauwe samenwerking met de
Federatie Opvang in 2014 en 2015 uitgevoerd. Het project wordt
gefinancierd door het ministerie van OCW.
Nieuw in startblokken: project 3 D’s, wat zijn de gevolgen voor vrouwen.
Beijing + 20 rapport
NVR International Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen. Marije
heeft Vrouwen en Duurzame |Ontwikkeling als thema.
 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.
 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 beleidsplan is gereed.
 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 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. Nieuwsbrieven en
foto’s staan op de website. 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: programma ontvangen van Janny Sakko
en zij was aanwezig bij de bijeenkomsten.
PSC Gulpen-Wittem & ZijAktief: Uitnodiging ontvangen
KVG-Limburg: programma ontvangen
PSC Geldermalsen: 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
JS
= Janny Sakko

PSC was aanwezig in/bij

maart

PSC Wijchen 3 bijeenkomsten

JS

mei

20 mei Vrouwen Belangen 120 jaar in Nederland

JB

juni

5 juni NVR Expertmeeting
27 juni Festival: Agenda voor de Toekomst

JB
MO, JB

november

28 Vrouwen Belangen ALV

JB

Leden Landelijk Bestuur in 2015 zijn:
Mw M.T. Overtoom
Mw J. Sakko
Mw J.A.M. Broer-van Leeuwen

voorzitter
vice voorzitter
secretariaat / penningmeester

Financieel verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Nieuwsbrief kan op aanvraag digitaal worden toegezonden
het beleidsplan 2012-2017 is op aanvraag verkrijgbaar
maart 2016

