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Beste lezers.  

Helaas zitten we nog midden in de narigheid van weer een nieuwe coronagolf. De 

eindejaarsbijeenkomst  kon dus echt niet meer dit jaar. Als het goed is kreeg u daar allemaal 

bericht van. Ondertussen wordt ons geadviseerd allemaal de boosterprik te halen. We hopen 

natuurlijk dat er daardoor in het voorjaar weer veel meer mogelijk is en dat we elkaar weer in 

gezondheid kunnen ontmoeten. 

Voorjaarsbijeenkomst i.p.v. Eindejaarsbijeenkomst. 

Onzeker is nu nog  wat in 2022 wel of niet kan. Wij hopen op een kentering in de 

Coronabesmettingen waardoor in het voorjaar wel weer een bijeenkomst mogelijk is.  Daarom 

hebben wij besloten in 2022 een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren.  Voorlopig hebben wij 

daarvoor woensdag 16 februari 2021 gereserveerd. 

 

Indien noodzakelijk schuiven we dit evenement door! Gezondheid voor alles.  

Opgeven  

Daar het gratis is voor leden kunt u zich zonder risico nu dus al opgeven bij Ted Haitsma, svp 

mailen  naar amstiah01@gmail.com  
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Kerstwens i.p.v. Eindejaars 

We zochten ook dit jaar naar een manier om het jaar ook zonder eindejaarsbijeenkomst goed 

af te sluiten. Afgelopen jaar waren we als bestuur allemaal een paar dagen druk met bezorgen. 

Daarom hebben dit jaar gekozen voor een enveloppe met inhoud die inmiddels door de post 

bezorgd is. We hopen wel dat u als lid onze attentie hebt ontvangen! We hebben helaas al 

gemerkt dat ons adressenbestand niet up to date is.   

Stuur mail bij adreswijziging! 

Ja er zijn natuurlijk ook echt wel leden die ons hun adreswijziging hebben door gegeven. 

Maar doet u dat s.v.p. allemaal. Zou jammer zijn dat een enveloppe MET INHOUD ergens 

anders terecht komt. Dus geen enveloppe ontvangen? Mail ons dan uw juiste adres door.  

Waarom lid zijn of worden. 

Wij zorgen als bestuur dus wel dat u niet voor niets lid bent of wordt. Zo konden we ondanks 

de coronaperikelen toch het buitenbuffet voor u organiseren en ook dit jaar zorgen we dat u 

rond Kerst niet vergeten wordt. En ondanks het feit dat onze subsidie flink wordt afgebouwd 

kunnen we toch een Nieuwjaarsbijeenkomst  organiseren die komend jaar gratis is voor alle 

leden!  

Reizen 

U bent gewend dat Ted Haitsma prachtige reizen organiseert. Helaas ging dat ook niet door 

i.v.m. coronaperikelen. Hij heeft echter plannen gemaakt de eerder aangekondigde reis alsnog 

te organiseren.  Zie de flyer hieronder.  

 

Voor vragen over deze reis kunt u altijd bij hem terecht 
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Vrijwilligers voor World Police and Fire Games 2022 te Rotterdam gevraagd 

Hoewel we in Twente zitten heb ik op verzoek toch het volgende artikel geplaatst. : “Het is vanaf 

vandaag mogelijk om je in te schrijven als vrijwilliger voor de World Police & Fire Games 

2022. Wil jij deel uitmaken van een fantastische, unieke ervaring tijdens de World Police & Fire 

Games 2022 in Rotterdam? De WPFG2022 is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde 

vrijwilligers met een sporthart, die in de periode van 20 tot en met 31 juli 2022 beschikbaar zijn. 

Wilt u er meer van weten, het artikel is op onze website bij de link nieuws na te lezen.  

Verrekening inschrijfgeld eindejaars met contributie.  

Veel mensen hadden zich al ingeschreven voor de eindejaars en daarvoor €5,- p.p. 

overgemaakt naar onze penningmeester. In de vorige nieuwsflits schreven wij :”Mocht het 

evenement onverhoopt toch niet door kunnen gaan i.v.m. de corona dan kunt u dat bedrag 

aftrekken van het contributiebedrag voor komend jaar. “Zo besparen wij de penningmeester 

veel werk.” U kunt dus  ook nu al voor komend jaar de contributie weer overmaken naar 

bankrekening NL24 RBRB 0778 1297 21 t.n.v. Senioren Politie Twente. Zij die een eigen 

bijdrage betaalden voor de najaars- bijeenkomst betalen dus €7,50 per persoon .  

Automatische afschrijving. 

Bij de Algemene leden Vergadering werd gevraagd of wij kunnen zorgen dat de contributie 

automatisch wordt afgeschreven omdat velen best willen betalen maar het gewoon vergeten 

over te maken. Bij navraag bleek dat dit ons toch veel geld kost. Automatisch overmaken ? 

Ja graag, maar dan vragen we u dit zelf te regelen bij uw eigen bank.  

 

 

  

Wij willen graag besluiten met iedereen  

fijne gezellige feestdagen te wensen en 

vooral een gezond nieuwjaar waarin we 

elkaar hopelijk weer snel kunnen 

ontmoeten.  

Het bestuur van: 

 

 Senioren Politie Twente 
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