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Nieuwsbrief 10-02-2022
Peiling cao-inzet politiebonden
Eind januari hebben de leden van politiebonden de gelegenheid gekregen om
via een digitale peiling hun mening te geven over de concept cao inzet
politiebonden om te komen tot een nieuwe cao 2022 en verder.
Van de ANPV leden was 89,54% van de uitgebrachte stemmen vóór de
concept cao inzet terwijl 10,46% tegen was. Bij de tegenstemmers speelden
meerdere argumenten een rol. Zo werd de looneis niet concreet genoeg bevonden, wilde men ORT-,
piket- en reiskostenvergoeding (fors) verhoogd zien en werd er om meer aandacht gevraagd voor het
ouderenbeleid / vroegpensioen. Daarnaast waren er ook nog diverse losse argumenten. De geuite
argumenten vertoonden bij alle vier de bonden grote overeenkomsten. Aan de hand daarvan hebben
de bonden hun gezamenlijke inzet aangepast.
Afgelopen vrijdag is de aangepaste cao-inzet tijdens het eerste formele overleg aangeboden aan de
Minister van Justitie en Veiligheid. Zij heeft aangegeven (nog) niet met een tegenbod te komen.
Dit betekent dat we helaas weer acties moeten voeren om haar op andere gedachten te brengen.
De volgende stap is gezet in het actietraject met 'Coulante handhaving.’ Hierbij worden alle collega’s
opgeroepen om zeer terughoudend te zijn bij het uitschrijven van bekeuringen.
Lees meer op onze site - En deel deze actie ook met niet-leden!

Inschrijving World Police & Fire Games 2022 geopend
10.000 deelnemers van over de hele wereld verwacht in Rotterdam
Rotterdam, 1 februari 2022 – Vanaf vandaag kunnen medewerkers van
politie, brandweer, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen van over de
hele wereld zich inschrijven voor de World Police & Fire Games 2022. Dit grootse breedtesport
evenement met 63 sportonderdelen vindt voor de eerst in de historie plaats in Nederland. De 19e
editie van de WPFG2022 zal plaatsvinden van vrijdag 22 tot en zondag 31 juli 2022. Rotterdam is het
kloppend hart van dit unieke evenement. Tijdens de WPFG2022 zijn er - verspreid over heel Nederland
- maar liefst 45 locaties waar activiteiten worden georganiseerd.
Naast de vele sportonderdelen en side-events in Rotterdam, wordt op het Willemsplein een ‘Athletes
Village’ gecreëerd. Oftewel, een bruisende ontmoetingsplek voor iedereen die bij de spelen betrokken
is. Naast waardevolle ontmoetingen kan hier genoten worden van een cultureel programma en
sportdemonstraties.
Ontmoeten, sportiviteit & respect
“De World Police & Fire Games 2022 zet sport in als middel om ontmoetingen tussen hulpverleners tot
stand te brengen. Daarnaast willen wij sportiviteit stimuleren en respect genereren voor al die
hulpverleners die dag en nacht voor ons klaar staan. Vandaar dat het motto van deze editie is: In
Sport We Unite,” aldus Eva van der Vegt, managing director WPFG2022.
Waardevolle ervaring
“Dat de WPFG in Nederland wordt georganiseerd, vind ik echt fantastisch,” aldus Jeroen Kranendonk,
brandweerman uit Rotterdam. ”Ik heb in 2019 in Chengdu, China meegedaan aan het onderdeel
Crossfit en ook dit jaar doe ik weer mee op dat onderdeel. Uit ervaring weet ik dus hoe mooi en
waardevol de World Police & Fire Games kunnen zijn.
In totaal worden er zo’n 10.000 deelnemers uit 70 landen verwacht.
Lees hier alles wat je moet weten over de WPFG2022: www.wpfgrotterdam2022.com
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Belastinghulp 2022
Alle aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt en de afspraken
verzonden. Controleer goed (ook in uw SPAM box of Ongewenste
mail map) of u de afspraak heeft ontvangen, anders graag even
een mail naar ledenadministratie@anpv.nl. Wij moeten er wel bij
vermelden dat alle planningen 'onder voorbehoud' van de
berichtgeving vanuit de regering (vanwege eventuele COVID-19
maatregelen) worden gerealiseerd. Nog niet aangemeld?
Via deze link komt u rechtstreeks bij het formulier.

Papieren agenda
Aanvragen via deze link kom je direct in het formulier

(zolang de voorraad strekt)

ANPV, voor elkaar! wil jij ook wat voor een collega betekenen?
Neem contact op of kijk bij wie je terecht kan!
Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link.
Hikers en Avonturiers, klik op: deze link

