Reglement Financiële Bijstand ANPV

Inleiding
De eenheden van de Nationale Politie kennen elk een Sociaal fonds. Deze stichtingen
hebben een eigen bestuur, waarin vooral collega’s zitten. De stichtingen werken alle
samen onder de vlag van een landelijk convenant en hebben ook het zelfde punt aan
de horizon voor ogen: collega’s in financiële nood helpen.
Iedereen met financiële problemen kan terecht bij een sociaal fonds. Na een intake
wordt bekeken of een collega geholpen kan worden en hoe. Dit kan met een
renteloze lening, een schenking of advies van een budgetcoach.
De oprichting van deze sociale fondsen na de reorganisatie van 2013 heeft er toe
geleid dat de Anpv in de AV van 12-12-2018 heeft besloten het Fonds Financiële
Bijstand op te heffen. In plaats daarvan is dit reglement gekomen.

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. De vereniging: De Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV).
b. Lid: De natuurlijke persoon die overeenkomstig de statuten is toegetreden tot de
vereniging.
c. Hoofdbestuur: Het orgaan van de verenging als bedoeld in de statuten.
d. Sociaal Fonds: Een van de stichtingen sociaal fonds van een van de onderdelen
van de Nationale Politie.

Artikel 2
Financiële bijstand wordt uitsluitend verleend binnen Nederland, in situaties waarin
dit door het hoofdbestuur noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 3
Een lid kan een beroep doen op financiële bijstand van de vereniging.
1. Het lid dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het hoofdbestuur van de
vereniging.
2. In het verzoek motiveert het lid waarom hij om bijstand verzoekt, wat voor
bijstand hij verlangt en waarom er geen beroep wordt gedaan op het sociaal
fonds van zijn eenheid.

Artikel 4
1. Het hoofdbestuur besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, of
aan het verzoek kan worden voldaan en in welke mate.
2. Indien niet aan het verzoek wordt voldaan, wordt dit door het hoofdbestuur
gemotiveerd.

Artikel 5
Financiële bijstand kan bestaan uit advies, (juridische) bijstand, een gift of lening.

Artikel 6
Het hoofdbestuur zorgt voor een reservering op de balans voor financiële bijstand.

Artikel 7
Er is geen beroep mogelijk tegen het besluit van het hoofdbestuur.

Artikel 8
Dit reglement gaat in op 1-1-2019
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