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Zelfstandige vereniging Senioren Politie Twente. 

De landelijke ontwikkelingen binnen de Nationale Politie maken het nodig dat wij als 

Senioren  een zelfstandige vereniging oprichten. Dat had feitelijk dit jaar al moeten 

gebeuren, maar dat ging te snel voor veel landelijke “Seniorenclubs”. Daarom heeft Erik de 

Vries, die dit voor de korpsleiding regelt en er verantwoordelijk voor is, besloten dat dit jaar 

nog  als vanouds kon doorgaan.  

Bijdrage sterk verlaagd. 

Zoals eerder op de website was vermeld moeten wij het vanaf volgend jaar met hooguit een 

derde van de huidige subsidie gaan doen. Erik de Vries zegt dat de korpsleiding  de totale 

subsidie niet verlaagt, maar we moeten  dat wel met alle senioren in ons land delen. Velen 

kregen tot nu toe niets. Daarom voor ons nu wel minder! 

Wanneer moeten we die vereniging oprichten 

We moeten die vereniging oprichten voor we komend jaar weer subsidie kunnen ontvangen.  

Contributie 

Erik de Vries heeft de verenigingen ook gevraagd contributie heffen, waardoor blijkt dat we 

de opgegeven leden ook echt hebben. De hoogte van de contributie mogen we zelf bepalen. 

Wat adviseren wij als eigen bijdrage 

Willen we volgend jaar, bij een verlaging van de subsidie,  dezelfde activiteiten als nu willen 

organiseren ( = voorjaarsreis, najaarsreis en eindejaarsbijeenkomst)  dan moeten we naast 

een eigen bijdrage een contributie van €25  per jaar betalen uitgaande van 200 leden.  

Om te weten of we dit jaar door kunnen gaan met de noodzakelijke voorbereiding hebben 

we uiteraard uw mening nodig. 

1 Vindt u dat we door moeten gaan als Senioren Politie Twente 

2 Bent u bereid de gevraagde contributie te betalen 

3 Heeft u aanvullende suggestie? 

Uw mening is belangrijk voor ons. Hoe kunt u uw mening aan het bestuur melden? 

• Gaat u mee met de busreis op dinsdag 24 april ’18, kunt u het ons dan melden 

• U kunt ons dit mailen naar info@seniorenpolitietwente.nl 

• U kunt ons dit mailen via onze website op de contactpagina  

• U kunt ook deze mail beantwoorden   

https://seniorenpolitietwente.nl/website/index.php/contact-opn

