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Eindejaarsbijeenkomst 2018. 

De eindejaarsbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op woensdag 12 december, aanvang 14.00 

uur. Zoals gebruikelijk houden we deze middag bij de Molenberg, Ootmarsumsestraat 375 in 

Reutum. 

 

Natuurlijk kunt u weer rekenen op ontvangst met koffie en krentewegge, gratis drinken en 

afsluiting met het gebruikelijke stamppotbuffet, dat alles voor een kleine bijdrage. 

De midwinterhoornblazers hebben ook weer toegezegd te zorgen voor een sfeervolle 

ontvangst, dus ga dat meemaken! 

Uiteraard hebben we leidinggevenden van onze Eenheid en District, alsmede de PSOVT 

uitgenodigd en we hopen binnenkort op de website te kunnen aangeven wie de uitnodiging 

heeft aangenomen.  

Dit jaar gaan wij voor het eerst ook voor de Eindejaarsbijeenkomst een eigen bijdrage vragen 

van €5,- per persoon.  Introducé kan i.o.m. bestuur  mee met alleenstaande leden, geef dat dan 

even op bij het betalen, prijs  introducé‘s €15,-  

U kunt zich opgeven door de genoemde eigen bijdrage over te maken op de rekening van 

Senioren Politie Twente  Bankrekening ABN-AMRO rekening nr. NL51 ABNA 

097.29.84.720 .  

 

Budget komend jaar 

Er is de laatste tijd al het één en ander vermeld op onze website over de komende 

veranderingen. Op het laatste landelijk overleg heeft de directeur korpsstaf  Erik de Vries ons 

de plannen voor het budget 2019 uitgelegd. Voor de senioren sluit dat aan bij wat hij eerder 

had aangegeven. Mogelijk zal het  €29.000,- voor de Eenheid Oost zijn. Er moet nog overleg 

volgen hoe dat precies over de 5 districten verdeeld gaat worden. Dat is dus een drastische 

bezuiniging en volgens die plannen wordt ook op de subsidie personeelsverenigingen en 
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sportverenigingen bezuinigd. Zodra het precies bekend is zal het op onze website vermeld 

worden. 

 

Lidmaatschap 

Wil je komend jaar actief lid worden van onze vereniging, dan vragen wij daarvoor een 

jaarlijkse contributie van €25,- per lid. Dat is inclusief partner. Je betaalt dus feitelijk maar 

ruim €1,- per maand per persoon ! Heb je geen partner dan betaal je €12,50 . Dat bedrag moet 

dan voor 1 januari 2019 overgemaakt zijn op onze bankrekening: "Senioren Politie Twente 

Bankrekening ABN-AMRO rekening nr. NL51 ABNA 097.29.84.720 ".  Wil je geen actief 

lid worden, dan kun je niet deelnemen aan onze activiteiten en bv ook niet op de 

ledenvergadering stemmen. Geef bij betaling van je contributie s.v.p. ook de naam van je 

partner op.   

Nieuwsbrief 2e helft december 

In de 2e helft van december zal een Nieuwsbrief worden verstuurd waarin ook bekend 

gemaakt worden waar en wanneer de eerste Algemene Leden Vergadering gehouden zal 

worden, waar uiteraard ook een bestuursverkiezing zal worden gehouden. 

Koor 

Het Politiekoor uit Detmold, Duitsland is op vrijdag 12 oktober te gast in Enschede en geeft 

samen met ons eigen Politiekoor Twente en het Enschedese LekkerZingenKoor een concert in 

het Helmertheater. Heeft u daarvoor belangstelling., lees daar dan meer over op onze website 

https://seniorenpolitietwente.nl/website/index.php/nieuws/175-3-korenconcert 
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