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Beste lezers.  

Bij deze de tweede nieuwsflits van dit jaar. Schreven we de vorige keer dat we nog midden in 

de “Covid 19” pandemie zaten, helaas zijn we er nu nog niet vanaf. Wij hebben echter goede 

hoop dat we dit jaar toch weer iets kunnen organiseren, omdat de meesten van ons, 

gepensioneerden,  gevaccineerd zullen zijn. Wij als bestuur in elk geval al wel, dus konden 

we ook weer “gewoon” met elkaar vergaderen.  Wat we voor dit jaar al gepland hebben leest 

u verderop bij activiteiten.  

 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Als bestuur hebben we ondertussen niet stilgezeten. De overheid heeft bedacht dat per 1 juli 

dit jaar alle verenigingen en stichtingen aan nieuwe eisen moeten voldoen conform de 

hierboven genoemde wet. Hebben ze er jaren over gedaan deze wet te maken, wij moeten dat 

in deze coronatijd in enkele maanden regelen.  De statuten van vrijwel iedere vereniging 

moeten daarvoor worden aangepast, al mag dat de eerste 5 jaar in het Huishoudelijk 

Reglement (HRR) staan. Wat dat voor ons precies betekent hebben wij in een bestuursbesluit 

verwoord. Alle leden zullen dit bestuursbesluit digitaal ontvangen. Dit besluit zal daarna bij 

het HRR worden gevoegd.  De aanpassing van het HHR moet uiteraard in een Algemene 

Leden Vergadering worden goedgekeurd. Gezien de Covid maatregelen van nu gaan wij er 

vanuit dat we geen ALV voor 1 juli dit jaar kunnen en mogen organiseren. Daarom is 

vergadering op  6 oktober 2021 gepland. Als lid krijgt u ruim voor die tijd nog bericht over 

die ALV.  

Buiten-barbecue  

Welke activiteiten zijn dit jaar mogelijk? Allemaal samen in een bus lijkt ons nu nog een brug 

te ver, maar wij denken dat we de vorig jaar gecancelde buiten-barbecue bij de Molenberg te 

Reutum dit jaar door kunne laten gaan. We hebben er in elk geval vast een datum voor 

gepland, nl. woensdag 8 september 2021.   

Eindejaars 

Ook hebben we vast een datum voor de eindejaarsbijeenkomst  gereserveerd, namelijk 

woensdag 15 december 2021. Ruim voor die tijd zullen we u berichten of dat allemaal door 

kan gaan, omdat veel nu nog onzeker is. Mocht er voor die tijd meer mogelijk zijn, dan zullen 

we actie ondernemen.  
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Lidmaatschap 2021 

Velen van u gaven zich inmiddels al weer op 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. Daarvoor onze dank.  Mocht u dat vergeten hebben, dan kan 

dat nog steeds. Net als vorig jaar zullen we er hoe dan ook voor zorgen dat de contributie 

goed besteed wordt.  

 

 

Hennie de Goei geridderd op “Lintjes-dag”.  

 

Zoals u wellicht op de website al heeft gelezen 

werd ons bestuurslid Hennie de Goei dit jaar 

geridderd door burgemeester Schelberg van 

Hengelo. 

 
Hij ontving deze onderscheiding  voor o.a. 

diverse bestuursfuncties. De burgemeester 

benadrukte dat de onderscheiding altijd wordt 

gegeven voor wat je voor je medemens hebt 

gedaan. 

 

Hennie van harte proficiat!  

 

Familieberichten 

Helaas waren er ook weer een aantal minder goede berichten over overleden collega’s. Niet 

iedereen is hier vermeld, maar we hebben onlangs nog berichten geplaatst op de website over 

Henk Willem Gerritsen, Dick Roelofs, Harrie Holslag en Jan ter Braak. Op de website staan 

meer bijzonderheden. Hierbij condoleren wij alle nabestaanden van de  overleden collega’s.  

NB. Het is niet altijd mogelijk dat “Familieberichten” door ons worden geplaatst. We zijn 

afhankelijk van wat collega’s ons doorgeven. Via het korps krijgen wij i.v.m. privacy vrijwel 

geen enkel bericht. Stelt u het op  prijs dat uw familiebericht op de website wordt geplaatst, 

laat het ons dan weten.  

Wij hopen u dit jaar onder betere omstandigheden weer te ontmoeten en besluiten met u veel 

gezondheid toe te wensen . 

Namens het bestuur  

Henri van Harten 


