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Eindejaarsbijeenkomst 

Beste lezers. Wij hebben besloten dit jaar weer een eindejaarsbijeenkomst te 

houden zoals we gewend waren en wel op woensdag 21 december 2022.  Wij 

maken dit nu pas bekend, daar wij eerst wilden afwachten of het zou kunnen 

i.v.m. de corona.  

Zoals gebruikelijk zal dit evenement plaatsvinden bij café/restaurant de 

Molenberg, adres Ootmarsumseweg 375, 7667 PB Reutum te Reutum.  

Wij zouden graag zien dat velen weer komen op deze ‘Eindejaars” zoals voor de 

coronatijd ook het geval was.  

Deze middag kost ons als vereniging €35,- per persoon.  Als lid hoeft u  slechts  

€2,50 te betalen!  U bespaart de penningmeester veel werk door bij overmaking 

meteen de contributie van komend jaar over te maken. Wij hopen dat u daar 

gebruik van maakt.  

Uniek aanbod i.v.m. ledenwerving 

Ook als u  geen lid (meer) bent kunt U zich nu opgeven voor deze eindejaars door 

overmaking van €15,- per persoon(=contributie 2023 + eigen bijdrage) . Dan kunt 

u onze eindejaars bezoeken met zoals gebruikelijk ontvangst met thee/koffie, 

gratis consumpties en stamppotbuffet en bent u komend jaar meteen weer lid. 

Introducees 

I.o.m. het bestuur mag een introducee meekomen. Voor deze persoon moet dan 

wel de kostprijs van €35,-  betaald worden, omdat het dan gaat om mensen die 

geen lid zijn van onze vereniging. Daarvoor krijgen wij ook geen subsidie. 

Hoe opgeven voor Eindejaars 

U kunt zich opgeven voor de eindejaars ( inclusief de contributie van komend 

jaar)  bij onze penningmeester Ted Haitsma door overmaking €15,- p.p.  naar 

bankrekening NL24 RBRB 0778 1297 21  t.n.v. Senioren Politie Twente. Wil je als 

lid graag eerst €2,50 overmaken voor de eindejaars en de contributie in januari 

2023 dan kan dat. Heb je daarover nog  een vraag? 

Mail info@seniorenpolitietwente.nl. 
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 Psovt Nieuws 

Op dinsdag 15 november v.a. 15.00 uur heeft het PSOVT bestuur overleg met de 

gedelegeerden over de toekomst. De leiding van de Eenheid Oost wil  alleen 

subsidie betalen aan een vereniging die bestaat uit leden die contributie betalen 

en zal dan per lid een bedrag aan subsidie uitkeren, zoals ook bij onze 

Seniorenvereniging het geval is. Dit had al met terugwerkende kracht moeten 

gebeuren. Het is dus onbekend hoe dat er komend jaar uit zal zien.  

Regionaal overleg 

Deze maand hebben we weer overleg in Apeldoorn. Belangrijkste item is de 

verdeling van de subsidie, waarvoor wij weer het aantal leden moeten opgeven. 

Goed nieuws: we zijn niet echt achteruit gegaan in ledenaantal. Ook niet meer en 

dat betekent  wel dat we het met hetzelfde bedrag moeten doen als afgelopen 

jaar. Verder wordt o.a. over het sociaal fonds gesproken. Belangrijk nieuws voor 

onze senioren zullen we altijd delen!   

 

Jubileumconcert Politiekoor Twente 

De vorige keer hebt u kunnen lezen dat het Politiekoor Twente een “Galaconcert” 

gaf in het Muziekcentrum te Enschede. Had u wel willen kijken en is het niet 

gelukt er heen te gaan, dan kunt u nu op You Tube kijken. Zoek dan naar 

Galaconcert Politiekoor. Dan kunt u het alsnog gratis bekijken. Of klik op:  

https://www.youtube.com/results?search_query=galaconcert+Politiekoor 

Op zondag 18 december wordt het kerstconcert in de Hofkerk te Oldenzaal 

gegeven, op vrijdag 23 volgt het Kerstconcert in de Ontmoetingskerk te 

Enschede.  

 

Vr gr mede namens het bestuur 

Henri van Harten 
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