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Laatste nieuws en eindejaarsbijeenkomst 

De eindejaarsbijeenkomst werd weer goed bezocht. De ontvangst, consumpties en buffet 

waren als vanouds erg goed.  De bezoekers zijn o.a. door de voorzitter van de PSOVT Willem 

Rödel  en onze voorzitter Jurrie van der Geize toegesproken. Zij hebben nog kort de laatste 

ontwikkelingen toegelicht. Voor degene die niet bij de eindejaarsbijeenkomst was of het 

laatste nieuws wellicht gemist heeft nog een samenvatting van de laatste ontwikkelingen. 

Vereniging Senioren Politie Twente 

Zoals reeds meermalen is aangekondigd hebben wij afgelopen jaar een eigen vereniging 

opgericht voor de Senioren van Politie Twente met de gelijkluidende naam. Aanleiding was 

dat meermalen werd gesteld in het Landelijk - en nadien ook in het Regionaal overleg - dat dit 

voorwaarde was om subsidie te krijgen. Dit alles is i.o.m. het PSOVT bestuur gebeurd, zoals 

ook de voorzitter van de PSOVT op de eindejaarsbijeenkomst heeft gezegd. 

Lid worden 

Voor het ontvangen van subsidie moet sprake zijn van “echte leden”  hetgeen o.a. moet 

blijken doordat contributie wordt betaald. Omdat er nog enkele vragen over werden  gesteld: 

Het  bestuur is van mening dat  €12,50 per persoon per jaar betaald moet worden (€25- met 

partner), om de nodige activiteiten te kunnen ondernemen. Ben je nog geen lid en wil je lid 

worden dan vragen we je dat bedrag voor 1 januari 2019 over te maken op onze 

bankrekening: "Senioren Politie Twente Bankrekening ABN-AMRO rekening nr. NL51 

ABNA 097.29.84.720 ".  Wil je niet actief lid worden, dan kun je niet deelnemen aan onze 

activiteiten . Geef bij betaling van je contributie s.v.p. ook de naam van je partner op. Op dit 

moment hebben al bijna 140 mensen betaald! Daarvoor onze dank.   

Te verwachten inkomsten 

Onze contactpersoon van de Eenheid Oost dhr. Lute Nieuwerth heeft gezegd dat voor de hele 

Eenheid Oost, bestaande uit 5 districten,  €29.000,- ter beschikking wordt gesteld. Wij moeten 

nog afwachten wat wij daadwerkelijk krijgen, maar het zal dus hooguit een derde zijn van wat 

we nu krijgen! Wij hopen dat we met de inkomsten van de nieuwe subsidie en de contributie 

onze activiteiten kunnen doorzetten. Zodra er meer over bekend is hoort u dat.  

Gaat oude subsidie van de PSOVT door? 

De directeur korpsstaf van de nationale politie Dhr. Erik de Vries heeft ons meermalen gezegd 

dat dit  in 2019 niet meer gebeurt. En natuurlijk hopen wij samen met de PSOVT dat het nog 

wel weer gebeurt, maar daar kun je geen beleid op maken. 
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De eerste Algemene leden Vergadering Senioren Politie Twente 

De eerste ALV hebben wij gepland op woensdag 6 maart 2019 om 14.00 uur bij de 

Hermantap, IJstraat 4 te Enschede. U ontvangt  bijtijds nadere informatie over de agenda van 

deze vergadering. Wij hopen dat we dan ook de subsidie voor 2019 ontvangen hebben, zodat 

we weten waar we aan toe zijn. 

De ALV - PSOVT 

De Algemene ledenvergadering van de PSOVT vindt een week later plaats bij Van de Valk in 

Hengelo. Ook daar kunt u heen gaan, want als oud medewerker van Politie Twente ben u daar 

ook nog steeds lid van en kunt u ook met die activiteiten meedoen.  

Feestdagen 

Natuurlijk weten wij dat er mensen zijn onder ons die het moeilijk hebben gehad of nog 

steeds hebben, die grote tegenslagen hebben gehad. Wij wensen hen heel veel sterkte.   

Toch sluiten wij graag af met U allemaal fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 

nieuwjaar te wensen.  

 

 

Met vr gr 

mede namens het bestuur Henri van Harten 


