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Beste mensen. Wij hebben met enige aarzeling de eerste 

nieuwsflits weer opgesteld. Wat kunnen of moeten we 

immers melden. We zitten nog midden in de “Covid 19” 

pandemie. Helaas zijn enkele senioren hieraan 

overleden afgelopen jaar. Wij wensen de nabestaanden 

uiteraard veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.   

  

Ook zijn velen van ons mogelijk wel besmet geweest en hebben zij de ziekte met succes 

doorstaan. Maar dan nog blijft het voor de meesten van ons een tijd van onzekerheid. Wellicht 

kun je opnieuw besmet raken. 

Blijft dat de meesten van ons waarschijnlijk met smart zitten te wachten op het moment dat 

we gevaccineerd kunnen worden. 

Wij gaan er als bestuur vanuit dat we pas weer kunnen en mogen starten met onze activiteiten 

als we allemaal zijn ingeënd. Hopelijk zal dat toch ergens voor de zomervakantie gebeurd 

zijn. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.  

Lidmaatschap 2021 

Uiteraard kunt u zich al weer opgeven als lid van onze vereniging door €12,50 per persoon 

(€25,- met partner) over te maken op bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21 van de 

Senioren Politie Twente.   

Afgelopen jaar zijn toch velen van u lid gebleven daarvoor onze dank. Lid ben je volgens de 

definitie van de Eenheid Oost ( en ook landelijk) alleen als je ook daadwerkelijk contributie 

hebt betaald. Wellicht heeft een aantal van u besloten niet te betalen omdat er toch geen 

activiteiten werden opgestart.  

Uw contributie wordt altijd voor de vereniging gebruikt. Al onze trouwe leden hebben dat ook 

gemerkt. Zij hebben afgelopen jaar een surprise ontvangen in de vorm van een kerstpakket.  

Wilt u gewoon lid blijven en vergat u afgelopen jaar te betalen? Zorg dan dat u er dit jaar wel 

bij bent. Zodra het kan en mag zullen wij activiteiten opstarten en hoort u daarvan via de 

Nieuwsbrief en via de website.  

Landelijke en regionale ontwikkelingen 

Ondanks de coronacrisis is er landelijk en regionaal  wel degelijk gesproken over het 

voortbestaan van de Senioren Politie Twente en de PSOVT, met name in onze Eenheid Oost 

Nederland. Wij willen u hier niet te veel vermoeien met alles wat besproken werd, maar dat is 

allemaal na te lezen op onze website. Kern van de zaak is dat we komend jaar hooguit een 

derde deel ontvangen van hetgeen wij gewend waren te krijgen. Belangrijk punt is dat we in 
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de toekomst betaald gaan worden naar het aantal leden dat ook contributie betaalde. Wij gaan 

er vanuit dat velen van u graag willen de onze vereniging blijft bestaan en dat een bedrag van 

ruim €1,- per maand (!) het probleem niet kan en mag zijn. Aarzel dus niet, uw lidmaatschap  

zal komend jaar de moeite waard zijn!   

 

Wij besluiten met u veel gezondheid toe te wensen  

Namens het bestuur  

Henri van Harten 

 

 


