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Nieuwsbrief 24-9-2020
AFSCHEID THEO JANSEN
Op maandag 7 september jl. heeft de oud-voorzitter van
de afdeling postactieven van de ANPV, Theo Jansen, formeel
afscheid genomen. Dat gebeurde tijdens het gecombineerde
HB – afdelingsvoorzitters overleg.
Na een dankwoordje van de voorzitter Xander Simonis en de
vicevoorzitter Hans Schoones werd Theo (coronaproof) een
mooi boeket bloemen overhandigd alsmede een stoffelijke
blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon.
Theo heeft zich in zijn vakbondsloopbaan altijd voor de volle 100 % ingezet voor de ANPV. Hij was
jarenlang lid van de OR Brabant-Noord, actief in het afdelingsbestuur en mede verantwoordelijk
voor de oprichting van de postactieven. Hij was ook in ‘roerige tijden’ nooit te beroerd om een
bedrage te leveren. Theo bedankt en het ga je goed.

Belastinghulp in 2021
Zoals ieder jaar biedt de ANPV aan de leden de mogelijkheid om
hulp te krijgen voor het invullen van de belastingaangifte. Ook
dit jaar zal VBM deze service verzorgen.

Klik hier om aan te melden op website.
Er wordt altijd altijd een terugkoppeling van ontvangst gezonden.

De agenda voor 2021 kan weer worden aangevraagd
Zoals ieder jaar is het mogelijk om via de website een papieren agenda aan te
vragen. Na ontvangst van de aanvraag worden de gegevens gecontroleerd.
Let op! De verzending volgt op het moment de levering binnen is.
Klik hier om direct naar het aanvraagformulier te gaan.

Column platform ‘Bezorgde Dienders’
Op 8 juli is een alleszins lezenswaardige column verschenen op de website van het platform
‘Bezorgde Dienders’. Een column die ook vele reacties heeft opgeroepen.
Via onderstaande link is het mogelijk om dit artikel ook te lezen. Na lezing is het een goed moment
om stil te staan bij de strekking en boodschap van deze column.
Lees meer....
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Prinsjesdag en gevolgen voor zorgverzekering 2021
Een jaarlijks terugkerend spannend moment is aan het einde van het jaar als de premies voor de
zorgverzekeringen bekend worden gemaakt. Bij zowel de basisverzekering als de aanvullende
verzekeringen zijn er jaarlijks veranderingen in de hoogte van de premie en de vergoedingen
die gegeven worden voor medische handelingen/ondersteuning.
Op Prinsjesdag 2020 (15 september) zijn de maatregelen bekend geworden zoals het kabinet die
wil nemen voor het jaar 2021 voor de basisverzekering zorg. Klik hier voor nadere informatie op de
site van de ANPV met daarin een link naar de PZP pagina voor alle maatregelen op een rijtje.

Cursus FAUD
Na het grote succes van de FAUD cursus in 2019 gaat de ANPV in het najaar van 2020 ook nog
3 cursussen First Aid Under Danger (FAUD)organiseren.
De cursussen zullen gegeven worden op de navolgende data:
Dinsdag 29 september, Amsterdam (VOL)
Dinsdag 13 oktober, Kantoor ANPV Den Haag (Nog 1 plek over)
Dinsdag 27 oktober, Enschede (Nog 5 plekken over)
Dinsdag 17 november, Eindhoven (Nog 5 plekken)
Per cursus kunnen er maximaal 12 deelnemers deelnemen. De lunch wordt door de ANPV verzorgd.
De cursustijden zijn van 08.30 tot 17.30
Voor deze cursus kan buitengewoon verlof verleend worden door de politie.
Reiskosten worden vergoed door de ANPV.
Aanmelden voor deelname, met voorkeursdatum, alleen via fred.driessen@anpv.nl
Voor deze cursussen geldt, vol is vol, deelname op basis van snelste aanmelding.

Afscheid bestuurslid
Helaas heeft het HB deze maand afscheid moeten nemen van één van de
bestuursleden. Mitchell Scheers heeft wegens persoonlijke omstandigheden
besloten om zijn functie neer te leggen.
Zijn portefeuille werd al sinds het voorjaar waargenomen door de andere HB
leden. Wij bedanken Mitchell voor zijn inzet, betrokkenheid en bevlogenheid
voor de ANPV en hopen dat hij in de toekomst toch weer landelijke
activiteiten op kan gaan pakken. Mitchell zal wel actief inzetbaar blijven bij
de werving van nieuwe leden.
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Hiking & Adventures




Ook sportief aangelegd en ga je een uitdaging niet uit de weg?
Ook zin om de mooiste gebieden van Europa en soms ook verder te gaan ontdekken?
Wil je bijzondere trips maken die je lang zullen heugen?

Kijk dan eens op de website van Hiking & Adventures, een stichting die bestaat uit collega's die het
als hun voornaamste doel beschouwen om andere collega's mee te laten delen in bijzondere
reiservaringen. Zowel in de zomer als in de winter kunt u door deel te nemen aan één of
meerdere van deze tochten volop aan je trekken komen met ervaringen die je nooit meer zult
vergeten.
Jaarlijks wordt ook een Mini Adventure Race georganiseerd waaraan ruim 200 collega’s deelnemen.
In 2021 wordt deze in Noord Holland gehouden.
Ook worden er speciale tochten georganiseerd voor collega's met beroepsziekten (waaronder PTSS).
Zij werken hierin nauw samen met de eenheden Den-Haag, Noord-Holland en Oost-Brabant.
De ANPV wil deze stichting dan ook van harte aanbevelen bij onze leden. Leden van de ANPV met
een erkende beroepsziekte krijgen vanuit de ANPV een financiële bijdrage van € 125,-Hiertoe kan contact opgenomen worden met penningmeester@anpv.nl
Neem eens een kijkje op de site van Hiking & Adventures. Klik daarvoor op onderstaande links.
Hiking

Adventuresrace

Op onderzoek uit gaan om mooie
en leuke dingen beleven
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