
	  
Vrouwendag	  	  8	  maart	  2014	  	  

	  
Hoge	  hakken	  in	  de	  politiek	  
	  
	  
	  
	  
Jaarlijks	  vieren	  veel	  PvdA-‐afdelingen	  Internationale	  Vrouwendag.	  Dit	  jaar	  hebben	  de	  Haarlemse	  
Vrouwen	  in	  de	  PvdA,	  	  Vrouwennetwerk	  Amsterdam	  en	  Vrouwen	  in	  de	  PvdA	  (ViP)	  de	  handen	  
ineen	  geslagen	  en	  organiseren	  een	  Noord-‐Hollandse	  vrouwendag	  in	  Haarlem!	  	  Er	  zijn	  
inspirerende	  sprekers	  uitgenodigd	  en	  het	  wordt	  een	  feest!	  
	  
Alle	  PvdA-‐vrouwen	  in	  Noord	  Holland	  zijn	  uitgenodigd!	  Dus	  graag	  8	  maart	  noteren	  in	  je	  agenda.	  
De	  toekomstige	  vrouwelijke	  raadsleden	  wordt	  met	  nadruk	  gevraagd	  om	  erbij	  te	  zijn.	  Uiteraard	  
zijn	  ook	  mannen	  en	  niet	  PvdA	  leden	  van	  harte	  welkom.	  
	  
Programma	  
16.00	  uur	   Inloop	  
16.30	  uur	  	   Opening	  Myrthe	  Hilkens	  	  

Agnes	  Jongerius	  	  	  	  	  	  	  
17.00	  uur	   Paneldiscussie	  o.l.v.	  Myrthe	  Hilkens	  over	  de	  positie	  van	  vrouwen	  in	  de	  politiek.	  
	   Panel	  bestaat	  uit:	  Agnes	  Jongerius	  nr.	  2	  kandidatenlijst	  Europese	  verkiezingen,	  

Marceline	  Schopman	  raadslid	  Haarlem,	  Marjolein	  Moorman	  fractievoorzitter	  
Amsterdam,	  Aukelien	  Jellema	  fractievoorzitter	  Den	  Helder	  en	  Farida	  Polsbroek	  
raadslid	  Diemen	  

17.45	  uur	  	   Actief	  muzikaal	  intermezzo	  	  	  
18.00	  uur	  	   Borrelen	  en	  eten	   	  
	   	   Heb	  je	  wat	  te	  melden,	  pak	  de	  microfoon	  en	  grijp	  je	  kans!	  
19.30	  uur	  	   Afsluiting	  
	  
Bijdrage	  voor	  de	  maaltijd	  incl.	  koffie/thee,	  10	  euro	  (gelieve	  gepast	  te	  betalen).	  
Graag	  reserveren	  via	  pvdavrouwenhaarlem@gmail.com	  
Locatie:	  Janskerk,	  Jansstraat	  40,	  Haarlem	  
Parkeren:	  parkeergarage	  Stationsplein,	  Lange	  Herenstraat	  11,	  Haarlem	  

	  

	  
	  
Haarlemse	  Vrouwen	  in	  de	  PvdA:	  Marijke	  Lodeweegs,	  Sonja	  Kagie	  
PvdA	  Noord-‐Holland:	  Attiya	  Gamri	  (fractie),	  Songul	  Akkaya	  (gewestelijk	  bestuur)	  

ViP,	  Vrouwennetwerk	  Amsterdam:	  Ellis	  van	  der	  Meulen	  
	  


