
Nieuwsbrief 15-10-2020

117e Algemene Leden Vergadering

Op maandag 4 oktober jl heeft in Schelluinen op de locatie
‘Kweetal’ de uitgestelde 117e algemene ledenvergadering van
de ANPV plaatsgevonden. Deze vergadering stond
oorspronkelijk gepland in het voorjaar maar moest wegens het
Covid 19 virus verplaatst worden. De vergadering vond plaats
met inachtneming van alle Coronamaatregelen die er mogelijk
waren. Zo was er slechts één afgevaardigde per afdeling en
een beperkt aantal leden aanwezig. Tijdens deze vergadering
zijn oa de jaarverslagen 2019 besproken, het financiële
verslag over 2019 alsmede het verslag van de
kascontrolecommissie goedgekeurd. 
Ook is er een nieuw HB lid benoemd. Igor Buijck werd benoemd met als portefeuille ‘communicatie’. 
Hieronder stelt Igor Buijck zich nader voor.

Wie is – Igor Buijck

Op maandag 5-10-2020 ben ik op de algemene leden
vergadering gekozen als hoofdbestuurslid met portefeuille
communicatie. Maar wie is nou Igor Buijck eigenlijk.

Via deze weg stel ik mij graag aan u voor:
Ik ben Igor Buijck, 48 jaar woonachtig in Hillegom “het Hart
van de Bollenstreek”. Getrouwd met mijn lieve Yvonne.
Ik ben werkzaam als hoofdagent in het basisteam Katwijk
van de eenheid Den Haag. Naast mijn dagelijks werk ben ik
op dit moment gemeenteraadslid in de gemeente Hillegom.

Ik ben in 1996 begonnen bij de vrijwillige politie in Hollands Midden en in die periode een aantal jaar 
bestuurslid geweest van de “Landelijke organisatie politie vrijwilligers”. Na 10 jaar vrijwillige politie kon
ik in 2006 de overstap maken naar de beroeps. Na 1 jaar op team Leiden Midden, 8 jaar gewerkt op 
basisteam Bollenstreek Noord in Lisse. 

In de 9 jaar dat ik werkzaam ben geweest bij de politie heb ik verschillende nevenfuncties gehad oa. 
voorzitter Onderdeel Dienst Commissie district Leiden/Bollenstreek, lid ondernemingsraad eenheid Den
Haag en lid van de plaatsing advies commissie in het kader van de reorganisatie. Daarnaast ben ik 5 
jaar belangenbehartiger geweest voor de vakbond ANPV.  

In 2015 kwam een leuke functie op mijn pad die ik niet kon weigeren. Ik ben vervolgens aan de slag 
gegaan als operations manager bij een bloembollenexporteur. Dit met veel plezier gedaan echter het 
politiewerk en de collega’s bleek dieper in mijn hart te zitten. Na 4 jaar ben ik sinds 1 oktober 2019 
weer terug bij de politie. 

Omdat ik naast het dagelijks werk ook nog een maatschappelijke meerwaarde wil zijn voor collega’s en
organisatie heb ik mij kandidaat gesteld als hoofdbestuurslid. Een uitdagende taak om samen met de 
andere hoofdbestuursleden de vakbond te besturen. Er komt tenslotte een hoop over ons heen. Mijn 
uitdaging zal worden hoe krijgen wij continuïteit waar het gaat om de interne en externe 
communicatie. Een mooie uitdaging waar ik graag mee aan de slag ga. 

Mocht je ideeën hebben mail of bel mij (tel.06-18622103) Alles is welkom. 
De ANPV is niet voor niets, “voor en door collega’s”!
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Drooglegging?

Is de ANPV voor een complete drooglegging van ons land, zoals de media gisteren brachten?
Nee, wij zijn voor duidelijkheid en voor het gebruik van gezond verstand. 

Wat is er aan de hand? 
Het kabinet heeft een besluit over de verkoop van alcohol genomen dat in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar zal zijn. Na 20:00u mag er geen alcohol meer verkocht worden. Dat betekent dat de 
handhaving in handen komt te liggen van het veelal jonge winkelpersoneel en daarna van BOA’s en 
politiecollega’s. Eerst dus allerlei verhitte discussies achter de kassa, daarna in de winkel en op straat. 
En dat in een tijd waarin er een enorm beroep wordt gedaan op de capaciteit van BOA’s en politie.

Daarover hebben wij tegen de media gezegd: dat is onverstandig en onwerkbaar. 
Wij hebben gepleit voor beleid dat wel handhaafbaar is en dat geen enkele onduidelijkheid laat. Een 
verbod op de verkoop van alcohol voor een periode van vier weken is een mogelijkheid, maar dat is 
een politiek besluit. Het besluit van een grote supermarktketen om de komende tijd om 20:00u te 
sluiten in plaats van 21:00u zorgt ook voor die duidelijkheid. Handhaving is dan geen issue meer. 
Prima. Wij willen slechts dat er beleid komt dat redelijkerwijs te handhaven is. Niet meer, niet minder. 

Los daarvan stelt de ANPV dat het gedrag en de mentaliteit van Nederlanders in de komende tijd 
voorop dient te staan. Als we massaal thuis of in beslotenheid gaan feesten dan is een sluitende 
controle hierop vrijwel onmogelijk. Als ons land de maatregelen echter accepteert en zich eraan houdt,
dan is dat beter dan welke maatregel van het kabinet dan ook. Dan kunnen we misschien voorkomen 
dat Nederland half november 2020 alsnog in een totale lockdown komt. En dat moeten we met z’n 
allen niet willen. 

Fiscaal voordeel voor ledencontributie

Collega’s in actieve dienst die lid zijn van één van de vakbonden kunnen een gedeelte van de door hun
betaalde contributie over het belastingjaar 2019 terugkrijgen. Afhankelijk van het belastbaar inkomen 
bedraagt deze teruggave respectievelijk 36,65 % of 38,10 of 51,75 % over het totaal betaalde bedrag 
aan vakbondscontributie. 

Om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel moet je uiterlijk in de maand december 2020 dit 
bedrag af laten trekken van jouw brutosalaris. Hierdoor wordt de te betalen loonbelasting minder en 
heb je dit voordeel binnen. 

Sinds 1 oktober jl is de betreffende tegel in Flex Benefits in Youforce beschikbaar. LET OP: Je dient 
VÓÓR 1 december aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 

Een betalingsbewijs is niet nodig indien je de contributie via de loonadministratie laat inhouden. Wordt 
jouw contributie echter via een machtiging voldaan aan de ANPV dan is er wél een betalingsbewijs 
noodzakelijk. Neem dan contact op met: ledenadministratie@anpv.nl

Laat deze mogelijkheid niet onbenut en vul het betreffende formulier in en dan wordt het verder 
allemaal automatisch geregeld. 
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Bestuurder en vrijwilliger van het jaar 2019

De reguliere ANPV Algemene Vergadering zou oorspronkelijk in april gehouden worden doch was nu 
verschoven naar 5 oktober jl. Eén van de vaste punten in die vergadering is altijd de benoeming van 
de bestuurder en vrijwilliger van het afgelopen verenigingsjaar. In dit geval dus 2019. 

Tot bestuurder van het jaar werd benoemd Theo Jansen in zijn rol als voorzitter van de afd 
gepensioneerden van de ANPV. Buiten het feit dat hij als ‘aanjager’ van deze groep gezien kon worden 
heeft hij ook de landelijke informatiedagen voor de gepensioneerden vorm gegeven. Daarnaast heeft 
hij zeer wisselende hand- en spandiensten verricht voor de ANPV in zijn algemeenheid. 
Tot vrijwilliger van het jaar werd benoemd Cees van Welij in zijn rol als bevlogen en betrokken IBB’er 
(Individuele Belangen Behartiging), het gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het landelijke HB
maar ook voor zijn nimmer aflatende inzet en ijver voor de nieuwe generatie politiemedewerkers via 
het ANPV Studentenloket. 

Namens de vereniging hebben beide heren inmiddels een mooie bos bloemen mogen ontvangen 
alsmede een stoffelijke blijk van waardering. Theo en Cees BEDANKT namens alle ANPV leden. 

Coronatesten Nationale Politie

In de laatste week van september 2020 is er door de Nationale Politie een overeenkomst gesloten met 
een commercieel bedrijf om versneld coronatesten af te nemen bij politiemensen in nijpende gevallen 
van capaciteitstekorten. Het is dit commerciële bedrijf recentelijk niet gelukt om de overeenkomst te 
operationaliseren (oftewel uit te voeren) waardoor er niet conform planning de gevraagde testen 
konden worden afgenomen. Daarom is er inmiddels een nieuwe overeenkomst afgesloten met een 
ander bedrijf. Deze overeenkomst is per maandag 5 oktober 2020 in werking getreden. 

Op intranet is alle informatie te vinden welke betrekking heeft op aspecten die behoren bij de 
bestrijding en handelingsprotocollen met betrekking tot het Coronavirus. 

Zolang de voorraad strekt. 
Er zijn nog agenda's: Klik hier 
om aan te melden op website.

Voor de belastinghulp 
kunt u zich via 

deze link aanmelden

Wilt u de vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, kunt u via deze link terugkijken.

Er komt een tijd dat dit weer mogelijk wordt!
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