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StemWijzers Provinciale Staten online

20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Nog geen idee wat je wil stemmen? Of aan het 
twijfelen tussen een paar partijen? Je kunt nu de StemWijzer doen voor de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Limburg en Noord-Brabant

Doe de StemWijzer

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=315c7da6ff&e=7c21892e09
https://mailchi.mp/ba246843d0f4/algemene-nieuwsbrief-prodemos-februari-2019?e=7c21892e09


          

Stem jij ook?-bijeenkomsten

ProDemos organiseert in aanloop naar de verkiezingen 
workshops om mensen met een licht verstandelijke 
beperking uitleg te geven over stemmen en de 
verkiezingen.

Tussen 4 en 20 maart bieden we dit gratis programma 
12 keer aan. Wil je dat we bij jouw organisatie, 
vereniging of instelling langskomen? Boek dan snel via 
de link!
 

Meer informatie

          

Ervaringsdeskundigen gezocht voor cursus Politiek 
Actief

We zoeken ervaringsdeskundigen om ons te helpen 
onze cursus Politiek Actief toegankelijk te maken voor 
iedereen. Met deze ervaringsdeskundigen willen we een 
aantal onderdelen van de cursus Politiek Actief 
doornemen.

We organiseren twee gesprekken met 8 personen: 

 Woensdag 6 maart van 19.00 – 21.30 voor 
mensen die slechthorend/doof of 
slechtziend/blind zijn in Utrecht.

 Maandag 11 maart van 19.00 – 21.30 voor 
mensen met een lichamelijke/motorische 
beperking in Zwolle.

Help jij ons onze cursus toegankelijker te maken?
Meer informatie en aanmelden

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a8c5633c7d&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=69546429ae&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=ce88878888&e=7c21892e09


         

Hans Teunissen nieuw lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van ProDemos was een 
vacature ontstaan wegens het vertrek van Henk Dekker, 
die twee termijnen van vier jaar heeft volgemaakt. Hans 
Teunissen is, net als Henk Dekker destijds, als lid 
voorgedragen door de ondernemingsraad.

Hans Teunissen is bestuurder en plaatsvervangend 
rector van middelbare school De Nassau in Breda. 
Daarnaast was hij tot afgelopen week voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer 
(NVLM).

          

STEM Magazine en Scholierenverkiezingen

Op het voortgezet onderwijs of het mbo aandacht 
besteden aan de Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen? Bestel dan ons gratis STEM 
Magazine (mét speciaal katern over de 
senaatsverkiezing) en/of organiseer 
Scholierenverkiezingen op school. Richt een 
stembureau in, laat leerlingen campagne voeren en 
ontdek hoe jullie Provinciale Staten eruit zouden zien!

Meer informatie

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=64d15f6321&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a09290872d&e=7c21892e09


Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je geabonneerd bent op onze algemene digitale nieuwsbrief. Deze versturen we 
ongeveer 1x per maand. Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van ons nieuws, dan kun je je afmelden via 
de link onder deze mail. Wil je juist méér mail van ons en van al onze activiteiten op de hoogte worden gehouden? 
Schrijf je dan in voor onze Activiteitenladder.
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