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Nieuwsbrief 10 april 2020
Roeitocht New York – Rotterdam voor het Ronald McDonald Huis
In mei 2022 zullen o.a. vier collega’s een roeitocht gaan afleggen van 6000 kilometer. Dit zal gebeuren van New
York naar Rotterdam. Het doel van deze tocht is om EUR 600.000,00 op te halen voor het Ronald McDonald
Huis Sophia Rotterdam. Zij zullen daarmee een nieuwe woonkamer kunnen creëren voor patiëntjes en hun
ouders.
Om deze tocht te kunnen realiseren zijn er sponsors/donaties nodig. Hierin zijn vele mogelijkheden: van
reclame op de roeiboot tot aan een foto op de roeiboot, maar bijvoorbeeld ook kleding. Echter zal elk bedrag
natuurlijk van harte welkom zijn!
Een deel van de roeiers maakt zich hard voor collega’s met PTSS, maar roeit daarbij ook met veteranen/politieagenten met PTSS. Voor alle informatie kan ik u ook verwijzen naar de website:
www.newyorkrotterdam.nl of Facebook: New York Rotterdam
Eigen opgezette acties zijn ook welkom, deze kunnen gemeld worden via de website of bij
jan.van.de.werken@politie.nl

CESP maant Europese instituties
De ANPV is zoals bekend oa aangesloten bij de Conseil
Européen des Syndicats de Police (CESP)
De CESP is ook aangesloten bij de Raad van Europa en is
zo de vertegenwoordiger van honderd
duizenden politie collega’s.
Corona houdt momenteel huis in heel Europa. Dagelijks worden we daarmee geconfronteerd.
Wat vreemd is dat het Europese beleid niet afgestemd wordt en dat elk land kan doen en dus ook
doet wat zij vinden dat de juiste methode is. Openlijke sturing ontbreekt nagenoeg.
Elke vrijdag om 12.00 uur hebben de aangesloten bonden een videoconference waarbij de
gesignaleerde problemen besproken worden en wordt gepoogd om op Europees niveau meer
actie te krijgen dan tot nu toe het geval is.
Afgelopen week zijn een aantal brieven verzonden
naar oa de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement.
De CESP maakt zich grote zorgen over de veiligheidsmaatregen voor onze collega’s.
Zie hieronder voor het artikel op de site en de verzonden brieven.
https://www.cesp.eu/category/news/
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Maatregelen met betrekking tot het Coronavirus
We leven in een ‘bijzondere’ tijd waar we later nog wel eens op terug zullen kijken. Wat begon als een ‘China
crisis’ is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie die tienduizenden slachtoffers eist. En dat zijn
dan de officiële cijfers, immers ‘niet getest, toch overleden dan telt dat niet mee in de officiële cijfers’
Onze collega’s staan in de frontlinie in de strijd tegen dit meedogenloze virus samen met vele anderen die in de
zogenaamde ‘essentiële beroepenlijst’ vallen. Het doet zeer om dan te zien dat er ‘Corona spugers’ zijn die ons
het werken onmogelijk maken. Gelukkig pakt het OM dit snel op en zijn er al veroordelingen tot 10 weken
opgelegd. Triest ook om te moeten lezen dat deze week in Rotterdam de wapenstok en pepperspray is ingezet
toen een groep weigerde te vertrekken bij een samenscholing. Inmiddels heeft hier de 2e aanhouding plaats
gevonden.
Veel vragen komen er binnen bij alle bonden en de Nationale Politie. Ons advies is om de pagina’s op intranet
over het Corona virus goed te lezen en probeer het ook zo uit te voeren. Weet dat wij als bonden meerdere
keren per week een overleg hebben met de Korpsleiding om te bezien waar het beter of anders kan om jullie
veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Echter we ontkomen er niet aan om ook juist nu in deze ‘bijzondere’
tijd een stap voorwaarts te doen waar anderen een stap terug zetten.
We zijn trots op alle mannen en vrouwen in dienst bij de Nationale Politie die ook op dit moment laten zien
waarom ze gekozen hebben voor een baan bij de politie.

Verschuiven trainingen en opleidingen
Ook de ANPV volgt nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en het Kabinet omtrent het zoveel mogelijk
thuiswerken, het stopzetten van bijeenkomsten etc. Dat is ook de reden dat het Hoofdbestuur alle
bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van de ANPV vallen tot en met mei heeft afgelast, zie hier
artikel naar de website.
Hierna is het allerminst zeker wat er voor maatregelen versoepeld zullen worden of juist gehandhaafd. En
medio juni starten de schoolvakanties alweer waardoor de maanden juni, juli en augustus een groot gedeelte
van de collega’s een (thuis) vakantie zullen hebben.
Concreet gaat dat inhouden dat de trainingen en opleidingen die in het voorjaar gepland stonden verschoven
zijn naar op zijn vroegst september 2020. Indien de toestand het dan nog steeds niet toelaat zullen we nog
verder moeten verschuiven.
In de agenda op de site zullen alle nieuwe data verwerkt worden en daarnaast krijgen de collega’s die zich
reeds opgegeven hadden voor een training of opleiding rechtstreeks bericht over de nieuwe data die gepland
zijn/worden.
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Pasen 2020
Pasen….. een feest dat vaak de lente inluidt. Veel activiteiten in het land en voor menig een feest, dat samen
met familie en vrienden gevierd wordt. Maar dit jaar niet. Dit jaar is alles anders. Het Paasfeest wordt dit jaar
bijzonder en hierbij zal ook het gemis aan dierbaren nog eens extra onderstreept worden. Dit Paasfeest zullen
we ons hele leven blijven herinneren. Minister President Mark Rutte heeft al een indringende boodschap
gegeven: Blijf volhouden, alleen zo krijgen we het Coronavirus er onder!
Dit is een tijd dat we voor elkaar moeten zorgen en geen onnodige risico’s moeten nemen. Gebruik de
middelen die er zijn en bescherm jezelf en je dierbaren tegen dit virus.
Het Hoofdbestuur van de ANPV wenst u allen enkele dagen van hoop, ondersteuning maar ook bezinning.

En dan nog dit…
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