Met Pensioen
Het zit er op! Uw allerlaatste werkdag bij de
politie. Wat gaat u nu doen?
Vakantie, hobby’s, meer tijd voor gezin,
nieuwe studie. Had u zich daarop voorbereid?
Hoe u het nu ook bekijkt, u hoort nu bij de
groep van oud-werknemers.
Wie zijn oud-werknemers
Oud -werknemers van politie Twente zijn
mensen die de dienst verlaten hebben omdat zij via
de TOR, FLO, FPU of welke regeling dan ook de
actieve dienst vaarwel gezegd hebben. De
echtgenoot, echtgenote of partner van deze oudwerknemers hebben dezelfde rechten.
Ontstaan van onze Vereniging.
Op 1 januari 2004 is een commissie opgericht op
verzoek van oudgedienden. De commissie was
onderdeel van de P.S.O.V.t. I.v.m. de landelijke
ontwikkelingen werden wij in 2018 zelf ook een
vereniging. Het korps stelt financiële middelen ter
beschikking voor van activiteiten van de Senioren
Politie Twente.
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Website
U kunt zich als oudgediende aanmelden onze
vereniging door zich te registreren via de Website
die dan ook: “Senioren Politie Twente.nl” is
genoemd. U krijgt dan de beschikking over
username en password om via de inlogpagina deze
site te bezoeken. Kijk daarvoor op:
www.seniorenpolitietwente.nl
Ontspanningsmogelijkheden.
Op deze site wordt informatie verstrekt over de
genoemde activiteiten, allerlei aanbiedingen,
nieuws over collega’s voor zover dat wordt
aangeboden etc.
Nieuwsflits
Als u zich heeft aangemeld en ook uw e-mailadres
hebt opgegeven ontvangt u ook regelmatig een
Nieuwsflits waarin ook informatie over onze
activiteiten en veel ander nieuws vermeld staat,
zodat u ook op actieve wijze benaderd wordt met
diverse informatie.
Informatie vragen
Heeft u toch nog vragen, richt u zich dan tot één
van de commissie leden. Wellicht kent u één van
hen persoonlijk.
Het kan ook via de mail op de site en u kunt ook
geheel vrijblijvend info vragen via het mailadres;
info@seniorenpolitietwente.nl.

Lidmaatschap
Activiteiten
Ieder jaar worden in elk geval een voorjaarstocht,
een najaarstocht en een eindejaarsbijeenkomst
georganiseerd. De eindejaarsbijeenkomst is
bedoeld als een gezellige informele bijeenkomst
waar u veel oud-collega’s kunt treffen. Er worden
meestal enkele sprekers gevraagd zoals bv. de chef
van onze Eenheid of districtschef. Bij de
voorjaarstocht en najaarstocht moet u denken aan
een busreis, waarbij we bv. een museum,
bollenvelden, scheepswerven etc. bezoeken, vaak
in combinatie met een boottocht. Verder kunt u
zich aanmelden voor klootschieten, vissen,
wadlopen, kaarten en meer.

Het lidmaatschap is €12,50 p.p. per jaar. U
krijgt gratis informatie, of kunt op eigen
initiatief kijken naar het laatste nieuws, zonder
dat dit u tot iets verplicht!

NB. Verlaat u de dienst, geef dat dan ook door aan
info@seniorenpolitietwente.nl. Dan wordt dit
gratis op de website geplaatst. Op uw verzoek kan
dit ook doorgemaild worden, aan collega’s die u
reeds voor gingen, zodat
deze ook op de hoogte zijn van uw afscheid.
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