
Ledenvergadering Gewest  
25 april 2015 

Agendapunt 10: 
Voorstel m.b.t. de Rosa-leergang 



Rosa Leergang (1) 
vanuit de scouting-gedachte gaan we de Rosa-leergang 

(wellicht later ook andere PvdA-scholingen) naar de 
provincie halen. 

 

• de leergang telt (minstens) 5 bijeenkomsten, 

• de leergang bestaat uit 2 landelijke en uit (minstens) 3 
gewestelijke bijeenkomsten; 

• het partijbureau neemt de organisatie van de landelijke 
bijeenkomsten voor haar rekening;  

 zo mogelijk, worden deze gekoppeld aan een landelijke bijeenkomst 
(congres, ledenraad e.d.) 

• de gewesten nemen de organisatie van de regionale 
bijeenkomsten voor hun rekening; 

 bijvoorbeeld: één bijeenkomst in Maastricht en één in Venlo 

 



Rosa Leergang (2) 

• tijdens de landelijke bijeenkomsten staan de  
landelijke politiek en de vereniging centraal; 

• tijdens de gewestelijke bijeenkomsten staan de lokale politiek en 
de vereniging centraal; 

 voorbeeld: één bijeenkomst te weiden aan PS (bijvoorbeeld 
gekoppeld aan een fractievergadering die men kan bijwonen)  

 en één bijeenkomst gekoppeld aan een fractieoverleg binnen een 
gemeente 

 

Vanuit de vergadering van het gewestbestuur: 

• de afdelingen actief bij betrekken  

• met de afdelingsvoorzitters in het overleg van mei bespreken 

• Item voor de scoutingcommissie  

 
 



Rosa Leergang (3) 
concept afspraken: 

• eerste en laatste bijeenkomst is een landelijke bijeenkomst; 

• de leergang start in het najaar van 2015; inschrijvingen v.a. juni; 

• inschrijving voor de Rosa-leergang gaat via het partijbureau; 

• inningen van deelnemersbijdragen gaan via het partijbureau; 

• gewesten kunnen eventueel samen de organisatie van regionale 
Rosa-bijeenkomsten oppakken; 

• de gewesten zoeken vrijwilligers om als coach te fungeren; 

• de gewesten zoeken lokale en regionale trainers en sprekers. 

• het partijbureau levert suggesties voor een regionale invulling en 
een checklist met organisatorische benodigdheden. 
 

 
 



Vragen partijbureau: 

• mogelijke locaties voor de gewestelijke Rosa-dagen  

• de rol die het gewest voor zichzelf ziet:  

 een organisatorische rol (waarbij het gewest alles organiseert) 
of 

 een coördinerende rol (organisatie uitbesteden aan 
vrijwilligers) 

• wil men de regionale Rosa-dagen als gewest zelfstandig 
aanpakken, of wil men dit samen met een ander gewest 
doen? 



Voorstel vergoedingen 
de gewesten ontvangen een vergoeding voor hun deel van de 

Rosa-organisatie 

aantal deelnemers financiële vergoeding 

0-5 deelnemers  geen 

6-10 deelnemers 500 euro 

11-15 deelnemers  750 euro 

16-20 deelnemers  1000 euro 

20+ deelnemers  in overleg 



Parkstad: 
voorzet opleidingsbehoefte 

• Raadslidmaatschap 

• Supervisie raadslidmaatschap 

• Netwerken 

• Debattraining 

• Mediatraining 

• Opstellen stukken/communicatie 

• Oriëntatie binnen de PvdA 

• Supervisie bestuurslidmaatschap 

• Begroting en gemeentefinanciën 

 

 


