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Van het PVR-bestuur
13 December gaven Berna Trommelen en BettyCDecemberNovember
Ann Blommers ons informatie over het grote
probleem van kindermishandeling en seksueel
2016
misbruik. Een zeer confronterend filmpje maakte
duidelijk, dat dit diep ingrijpt op het leven van
kinderen. Ze willen graag het programma van de
Taskforce uitzetten in Brabant. Daarover kunnen we
met hen in de toekomst verder praten.

Agenda 2017
19 jan.

Feniks ’Kracht on tour’
Midi theater, Tilburg

26 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst
PVR kantoor, Waalwijk
14-16 uur

6 mrt

’Vrouwen in de politiek’
Provinciehuis Den Bosch
16.30-

25 april Jaarvergadering met
Thema
Nov.

Provinciale Vrouwendag

www.vrouwen.net/pvr-nb

Het afgelopen jaar heeft de PVR haar "normale"
jaarprogramma uitgevoerd, met o.a. een zeer
geslaagde provinciale vrouwendag. Helaas hebben
we geen project met een andere netwerkorganisatie op de rol kunnen zetten, omdat de
provincie nog steeds bezig is met haar nieuwe
programma "Sociale veerkracht" uit te stippelen en
vast te stellen. Het was in 2016 niet mogelijk om
een nieuw project ter ondersteuning
en financiering in te dienen.Voor 2017 zijn de
kaders nog niet vastgesteld, maar momenteel is er
zeer intensief overleg tussen de provincie, ZET en
de netwerk organisaties. PVR maakt deel uit van de
netwerken. Ook de nieuwe jaarplanning kwam in de
AB vergadering van 13 december aan de orde.
Op 26 januari verwachten we alle bij ons
aangesloten organisaties op onze feestelijke
Nieuwjaarbijeenkomst. De uitnodiging treft u
verderop.
15 Maart zijn er landelijke verkiezingen. In het
kader daarvan organiseren we in het Provinciehuis
op 6 maart een bijeenkomst van’ Vrouwen in de
politiek’ met vrouwen, die al politiek actief zijn. Nog
steeds zijn er te weinig vrouwen actief in de lokale
en landelijke politiek. Stemmen op een vrouw blijft
belangrijk! De uitnodiging volgt in de volgende PVR
Nieuwbrief.
Verder een verslagje van 10 jaar ZET en de
benoeming van Vrouwenvertegenwoordigster 2017.
Het PVR bestuur wenst u gezellige Kerstdagen en
jaarwisseling en een gezond, inspirerend en vooral
vredig 2017!
Yolande Houben

www.vrouwen.net/pvr-nb
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Vrouwendag 2016
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde provinciale vrouwendag.
Het onderwerp “Hart voor Vrouwen” heeft veel Brabantse vrouwen naar het
provinciehuis gebracht. De belangstelling was zo groot, dat er zelfs, eind oktober,
geen toegangsbewijzen meer te krijgen waren. Helaas hebben we moeten
constateren dat zo’n 12 % van de bestelde tickets niet zijn gebruikt. Dat betekent
dus dat er andere vrouwen nog wel hadden kunnen deelnemen, maar ook dat geld
verspild is omdat bestelde lunches moeten worden weggegooid.. Jammer toch !!!
Ria Demmers, voorzitter PVR
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Aan alle Brabantse vrouwen, aangesloten bij de PVR
Uitnodiging Feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst PVR
Datum

:

Locatie :

26 januari 2017
Mgr. Prinsenstraat 7 in Waalwijk

Programma
14.00 uur

ontvangst en koffie/thee met wat lekkers

14.15 uur

Welkom door Ria Demmers, voorzitter PVR

14.30 uur

Optreden van “Muchoss”, een a capella vrouwen
zanggroep met een zeer ruime repertoire. Ze brengen een
selectie met een beetje glamour, humor en veel gevoel. Kortom: we
mogen dus genieten!

15.15 uur

Gezellig samenzijn onder genot van een sapje en een hapje.

16.00 uur

Afsluiting

Aanmelden kan tot 22 januari 2017 bij l.oldenkotte@hotmail.com
onder vermelding van naam en organisatie.
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ZET bestaat 10 jaar
Op 24 nov. 2016 vierde ZET een feestje met een middagvullend
theaterprogramma “Sociaal Kabaal” in het MIDI_theater in Tilburg.
Het programma bestond uit een mix van inhoud en beleving.
Zet maakt zich sterk voor een veilig en sociaal toegankelijke en leefbare samenleving
voor de komende jaren.
Prof. dr. Hans Boutelier, wetenschappelijk directeur van het Verweij-Jonker instituut
en hoogleraar aan de VU te Amsterdam, hield een inspirerende lezing over de
huidige improvisatie maatschappij.
Vervolgens speelden studenten van het Willem ! college, het door hen zelf
geschreven stuk; “Het zal mij een zorg zijn”. Men speelde een zorgsituatie in de
toekomst, waarbij een zorgrobot de zorgverlener was.
Daarna werd de 1ste GOUDEN -ZET-Award uitgereikt aan Sanne Konings voor haar
Idee “OM-arm” . Dit is een armband, waarop muziek is geprogrammeerd, die hoort bij
een bepaalde activiteit, waardoor het contact tussen mantelzorgers en mensen met
dementie gemakkelijker wordt. Zij krijgt een startkapitaal en een half jaar
begeleiding.
De middag werd afgesloten door de eregast prof. dr. W v d Donk.
Ria Demmers, voorzitter PVR

NVR benoemt vrouwenvertegenwoordiger 2017
Jamila Aanzi als Vrouwenvertegenwoordiger in 2017 naar de VN
De positie van vrouwen in een wereld waarin arbeid en arbeidsomstandigheden sterk
veranderen, dat is het thema waarover Jamila Aanzi regeringsleiders in de Verenigde
Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in
oktober 2017 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene
Vergadering van de VN. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Jamila Aanzi
daartoe voorgedragen. Met haar thema sluit Jamila aan bij een belangrijk
agendapunt van de 61e Commission on the Status of Women die in maart 2017 in
New York plaatsvindt: Women’s economic empowerment in the changing world of
work. Jamila Aanzi koppelt dit thema aan haar ervaring en achtergrond. Ze is een
gedreven pleitbezorger voor de rechten van (jonge) vrouwen. Jamila brengt een
relevant netwerk en internationale ervaring mee. Ze heeft een HBO studie
Bedrijfseconomie en een WO studie Beleid Communicatie en Organisatie gevolgd.
Momenteel is ze actief als lid van een denktank van een onafhankelijk
vermogensfonds dat de vraag centraal stelt hoe de arbeidsmarkt zich gaat
ontwikkelen en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.
Ook is ze internationaal trainer van politieke partijen, ervaren in het voeren van
campagnes en getraind in het omgaan met media. Vanuit verschillende
bestuursfuncties deed ze ervaring op waaronder als vicevoorzitter van FNV Jong.
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Jamila: “Door de diversiteit die mijn netwerk met zich meebrengt, ben ik in staat om
vrouwen uit alle lagen van de samenleving te spreken, arm en rijk, jong en oud, laagen hoogopgeleid, met of zonder werk, in Nederland geboren of elders op de wereld.
Ik wil ze spreken om over een jaar de stem van de Nederlandse vrouw een inclusieve
stem te laten zijn.”
Voor de voorbereiding van haar statement in oktober in New York gaat Jamila Aanzi
in 2017 actief op pad: gesprekken voeren met vrouwenorganisaties, vrouwen zelf,
maar ook mannen, Europese en internationale politici en organisaties, werkbezoeken
afleggen, en debatten stimuleren.
“De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is de afgelopen tien jaar met slechts
vier procent afgenomen. Vrouwen verdienen nu ongeveer wat mannen in 2006
verdienden. Als we in Nederland in dit tempo doorgaan wordt verwacht dat in het jaar
2133 de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal zijn opgeheven. 2133?!? Dit
mogen wij niet normaal vinden!
Dat moet toch veel sneller kunnen dan 117 jaar. Hoe? Dat wil ik als VNvrouwenvertegenwoordiger gaan onderzoeken. Door met vrouwen in gesprek te
gaan, maar ok met mannen. Want mannen hebben het nog steeds vaker voor het
zeggen dan vrouwen, in het bedrijfsleven, in de politiek en op het internationale
toneel. Het zijn tevens deze mannen die er juist baat bij hebben als vrouwen vaker
naast hun komen te staan. De bedrijfsresultaten worden er beter van, de
beleidsvoorstellen worden er beter van, de wereld wordt er beter van. Diversiteit loont
nou eenmaal, laten we er nu echt werk van maken.”
Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1945 maakt ieder jaar een
Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie naar de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland is hiermee uniek en
leidend in de wereld. De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt van oudsher
geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad
(www.nederlandsevrouwenraad.nl/OnzeVrouwinNY).
------------------------------------------------------------------------------

Wist u dat:

-

De emancipatie monitor 2016 uit is d.d. 13-12-2016?
Zeer lezenswaardige informatie! Uitgegeven door het CBS
(www.cbs.nl) . Je kunt het downloaden via het e-book, zie
onder:
PDF - Emancipatiemonitor 2016

-

Feniks in het kader van ”kracht on Tour” een bijeenkomst organiseert, waar
iedereen welkom is in het Midi-theater in Tilburg op 19 januari 2017?
”Wij ontvangen je graag op 19 januari tussen 09.00 en 09.15 uur in het
Miditheater aan de Heuvelring. Het belooft een inspirerende ochtend te
worden met ervaringsverhalen van vrouwen, die het is gelukt om werk te
vinden. Daarnaast vertellen diverse organisaties en bedrijven waarom zij
dealmaker zijn en wat hun aanbod naar werkzoekenden is. Karin Bruers,
Hanane Abdellaoui en Rian Donders (de zus van ….) vertellen de ups en
downs van vrouwelijk ondernemerschap. lees je de actuele informatie
over Kracht on Tour Tilburg. Zie verder op : www.fenikstilburg.nl ”
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POLITIEK SCHOLINGS CENTRUM (PSC)
Voor vrouwen in politiek en samenleving

NIEUWSBRIEF

Winter 2016

De digitale Nieuwsbrief voor werkgroepen PSC, gerelateerde vrouwenOrganisaties NVVH-Vrouwennetwerk, VVAO, Vrouwenbelangen en
individuele geïnteresseerden van diverse afkomst.
Redactie: maria.overtoom@hotmail.com
Website: www.politiekescholing.nl
Redactieraad: bestuur PSC
Secretariaat: psc@politiekescholing.nl
Postadres: Groenoord 140
2401 AH Alphen aan den Rijn

15 maart 2017 verkiezingen leden Tweede Kamer
Tijd voor uw inbreng: word lid van een politieke partij!!!
De verkiezingsprogramma’s zijn opgesteld en de kandidatenlijsten bekend.
15 maart de gelegenheid om vrouwen te ondersteunen: STEM OP EEN VROUW

Het Europees Parlement in Brussel, georganiseerd door PSC
PSC is zeer verheugd om weer een leuke en interessante excursie te organiseren.
CDA Europarlementariër, Esther de Lange wil ons graag ontvangen in Brussel op vrijdag 12
mei 2017. We gaan in gesprek met Esther de Lange en gebruiken een lunch in het
bezoekersrestaurant van het Europees Parlement. Na de lunch brengen we een bezoek aan
het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Hierna vertrekken
we met de bus naar de Grote Markt waar u gezellig kunt winkelen of op eigen gelegenheid
iets kunt nuttigen. In de bus kunt u ook uw eigen broodje eten. Om 18.00 uur haalt de bus
ons op en rijden we terug naar huis.
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, telefoonnummer en
emailadres.
Wilt u deze gegevens bij uw aanmelding vermelden?
De kosten voor deze excursie bedragen € 50,00. Opstapstations zijn station Utrecht 7.30 uur.
De tweede opstapplaats is station Breda 8.45 uur.
Liefs zo spoedig mogelijk aanmelden bij: psc@politiekescholing.nl
U kunt de kosten overmaken op onze rekening bij 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 en verdere informatie. Voor verslagen van vorige reizen zie onze website.
www.politiekescholing.nl
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