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Voorjaarsreis. 

De voorjaarsreis is dit jaar gepland op dinsdag 7 mei. 

De reis is ook goed aangepast voor mensen met rolstoel of rollator! 

We rijden van de instapplaatsen naar Lichtmis, Elburg &Veluwemeer 

09.15-10.45 uur Ontvangst bij De Koperen Hoogte, luxe Serrezaal. Gezellig koffie / thee (2x) 

drinken met daarbij lekker gebak. Kijk hier rond in deze wel heel bijzondere locatie van de 

familie van der Most. Boven mag u het draaiende restaurant bekijken en beneden kunt u even 

het maritiem museum bekijken. Alles per lift en rolstoeltoegangkelijkheid. 

10.45-11.45 uur Vanaf hier rijden we mooi toeristisch verder over onder andere de 

Kamperzeedijk naar Kampen, de Roggebotsluis, via een stuk Drontermeer naar Elburg. 

11.45-15.00 uur We gaan aan boord van luxe Salonboot: ' M.P.S. Jacqueline 'prachtig schip 

benedensalon, bovensalon, bar, riant buitendek ; we stappen uit aan de kade bij de prachtige 

boot de 'Jacqueline' De tafels zijn reeds ingedekt voor een uitgebreide lunch. Ondertussen: 

Vanaf Elburg maken we een Veluwemeer-cruise , prachtig uitzicht op de Veluwe en op 

eilandjes met natuurgebieden. Aan de andere kant ziet u Flevoland met stranden, jachthavens 

en recreatiemogelijkheden. Aan boord kunt u gedurende de tocht tegen eigen kosten een 

drankje bestellen. 

15.00-16.45 uur Terug aan wal, we zijn vrijwel in het leuke centrum van Elburg. Eigen tijd - 

en op eigen rekening- winkelen, rondkijken, terras, haring enz. Let op. Bij slecht weer kan 

besloten zijn iets eerder naar de bus te gaan. Dat hoort u dan bijtijds die dag. 

16.45-18.15 uur We rijden van Harderwijk naar jullie diner adres in Almelo. 

18.15-20.15 uur Uw eigen geregelde diner bij Preston Palace. 

20.15-21.00 uur We brengen u terug naar de uitstapplaatsen van hedenochtend. 

Opstapplaatsen: 

07.45 uur Oldenzaal NS-Station 

07.50 uur Enschede Diekman terrein 

08.00 uur  Hengelo-BWO terrein 

08.15 uur Parkeerplaats Heraclesstadion 
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De eigen bijdrage is zoals gebruikelijk €25,- per persoon. U kunt zich nu al opgeven door dit 

bedrag over te maken op onze NIEUWE bankrekening. 

Ons bank rekening nr. is dus gewijzigd! Wij hebben nu een bankrekening bij de RegioBank. 
Het bankrekening nr. van de Senioren Politie Twente is nu :  NL24 RBRB 0778 1297 21. 

Geef SVP ook zelf aan bij betaling waar u wilt opstappen. 

 

Bent u nog geen lid en wilt u mee? U kunt zich nog steeds opgeven via de website 
seniorenpolitietwente.nl bij de link “lid worden”. 

 

De ALV. 

Op woensdag 5 maart ’19 werd onze eerste ALV gehouden, die goed werd bezocht. Hoofdpunten: De 
statuten en huishoudelijk reglement werden goedgekeurd op een enkele opmerking na. Dat zal 
worden verwerkt. Het zittende bestuur kreeg vertrouwen om door te gaan. De financiën voor komend 
jaar zijn zodanig dat we dit jaar de vertrouwde activiteiten kunnen doorzetten. Tevens zijn nog enkele 
suggesties gedaan voor andere activiteiten. Zodra dit kan zal er nieuws over worden bekendgemaakt. 

Familieberichten 

Er was veel discussie over “Familieberichten” zoals ziekte en overlijden en gemis aan info over 
collega’s die afscheid nemen. Onze senioren voelen zich erg betrokken, maar missen de informatie en 
het medeleven van het korps.  We zullen de gevoelens doorspelen naar de leiding van het korps. Voor 
u allen dan toch de oproep om dit soort berichten zoveel mogelijke door te geven, omdat wij feitelijk 
geen info krijgen van het korps i.v.m. de privacy.   
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Algemene Ledenvergadering 

De eerste ALV wordt gehouden op woensdag 6 maart 2019 vanaf 14.00 uur bij de Hermantap, 

IJstraat 4 te Enschede. Alle leden zijn welkom en worden bij deze uitgenodigd voor deze  

deze vergadering.  

Bent u nog geen lid en wilt u toch komen, meldt u zich dan alsnog aan als lid! Hieronder bij 

Lid worden hoe u dat kunt doen.  

De agenda, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden ook per mail toegezonden. 

De Statuten liggen vast. Het Huishoudelijk Reglement moet in de ALV vastgesteld worden. 

Eigen voorstellen. Indien u zelf voorstellen wilt indienen wordt u verzocht dit uiterlijk twee 

weken voor de vergadering in te dienen bij de secretaris. 

Huidige bestuur. Het huidige bestuur stelt zich beschikbaar voor de functies die zij ook nu 

bekleden. Het bestuur is van mening dat er geen aanvulling nodig is en er zijn geen vacatures.  

Voor zover de namen en functies van dit bestuur  niet bekend mocht zijn : 

Voorzitter: Jurrie van der Geize, Penningmeester: Ted Haitsma, Activiteitencoördinator 

Hennie de Goei, Secretariaat/webmaster, Henri van Harten. 

Tegenkandidaten. Tegenkandidaten worden verzocht dit uiterlijk twee weken voor de ALV te 

melden bij het secretariaat.  

Lid worden. Bent u nog geen lid en wilt u dat alsnog worden?  De jaarlijkse contributie 

is  €12,50 per persoon. Inclusief partner dus €25,- . Je kunt dit bedrag over maken op onze 

bankrekening. Deze is onlangs gewijzigd! Zie hieronder.  NB. Had je je gegevens niet eerder 

opgegeven, meldt je dan s.v.p. aan via de website bij de link: “Lid worden”.  

 

Let op bankrekening nr. is gewijzigd! Wij zijn overgestapt naar de RegioBank. Tip: Had u het 

opgeslagen in het adresboek van uw bank, pas het dan aan. Het bankrekening nr. van de 

Senioren Politie Twente is nu : NL24 RBRB 0778 1297 21. 

Parkeren. Bij Hermantap is voldoende parkeerplaats. 

Koffie. De koffie kan op kosten van de vereniging worden gebruikt.  

Henri van Harten  info@seniorenpolitietwente.nl  

mailto:info@seniorenpolitietwente.nl

