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In deze nieuwsbrief leest u informatie 

over activiteiten die de afgelopen

half jaar hebben plaatsgevonden en

activiteiten die de komende weken

op het programma staan. 
 



 Vrouwen in de politiek
 Vrouwen politiek bestaat al 100 jaar, maar de vertegenwoordigers in de politiek is

nog steeds laag. Met onze gastspreker Joan Nunnely van D66 hebben wij van
gedachten gewisseld  hoe we verandering daarin konden brengen. Aan deze meetup
op 18 januari hebben ook Els Borst, Miranda Den Tuinder en  Elene Walgenbach
deelgenomen. Het publiek heeft interactief deelgenomen aan deze avond. Er zijn
verschillende onderwerpen aan bod gekomen zoals: arbeidsdiscriminatie,
stemgedrag van Rotterdamse vrouwen en nog veel meer. 

  
 



 AVG 'A lgemene Verordening
Gegevensbescherming'  

 
Persoonsgegevens zijn het nieuwe goud. En dus moeten ze (beter) beschermd
worden. Vanaf 25 mei 2018 geldt in Europa een nieuwe wet, de General Data
Protection Regulation, oftewel GDPR. Die GDPR gaat over persoonlijke
gegevens van Europese burgers. In Nederland hebben we onze eigen variant,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  
Wij als Rosarium hebben onze privacybeleid, cookiebeleid ten opzichte van
persoonsgegevens aangepast aan de nieuwe verordening. Daarnaast hebben
we ook een disclaimer toegevoegd aan onze website. Zie voor meer
info https://www.stichtingrosarium.nl/privacyverklaring/ 

  
 

 International Womensday 2018
 Zoals voorgaarde jaren hebben wij dit jaar weer stilgestaan op de dag van

International Womensday.
 Het gaat bij de discussies over gelijke rechten voor vrouwen vooral over

vrouwen dat ze te weinig werken en onafhankelijkheid zijn etc. Maar als je als
vrouw thuis wilt blijven voor je kinderen is dat ook een keuze. 

  
Wij vinden het heel belangrijk dat vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken,
ongeacht welk positie zijn innemen in de samenleving. Elders in de wereld
worden de vrouwen nog steeds onderdrukt en wij vinden dat zorgwekkend. 

 Als belangenbehartiger  van vrouwen in Rotterdam gaan we dit jaar ons best
doen om de onderdrukking van de vrouw te verminderen. 

 


