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Nieuwsbrief 24-03-2022
Oorlog in Oekraïne
Bij de bonden zijn enkele vragen binnengekomen van
collega’s die mogelijk in overweging hadden/hebben om
zich aan te melden voor het zogenaamde
‘vrijwilligerslegioen’ van het leger van Oekraïne. Het
vrijwillig in dienst treden in het leger van Oekraïne is op
dit moment niet strafbaar. Echter het wordt aan de
medewerkers van de NP nadrukkelijk afgeraden om naar
Oekraïne te reizen en deel te gaan nemen aan
gevechtshandelingen.
Mocht iemand toch willen gaan en besluiten om daar te gaan vechten dan kan dat ernstige
gevolgen hebben voor het werk na terugkeer in Nederland. Het reizen naar Oekraïne is op eigen
titel en alle financiële consequenties zijn voor eigen rekening. Alles zal ook in eigen tijd dienen te
gebeuren en er worden geen faciliteiten gegeven. De enige uitzondering daarbij is indien er sprake
is van een dienstopdracht, wat hierbij niet aan de orde is.
Een collega die toch gaat zal na terugkomst mogelijk een onderzoek te wachten staan waarbij het
maar de vraag is of diegene dat onderzoek goed zal doorstaan. In het meest negatieve geval kan
het zelfs kunnen leiden tot ontslag. Oproepen om digitaal deel te nemen aan dit conflict wordt
nadrukkelijk afgeraden. Politiemedewerkers mogen geen digitaal strafbare handelingen plegen. Dit
kan strafrechtelijke e/o disciplinaire gevolgen krijgen.
Buiten het bovenstaande dient men zich goed te realiseren wat de financiële consequenties kunnen
zijn in geval van zwaar lichamelijk letsel of nog erger overlijden. Keert een verzekering nog wel
geld uit aan eventuele nabestaanden ? Komt men nog wel in aanmerking voor een uitkering ? Wat
te denken aan psychische gevolgen zoals PTSS ?
Ons advies is dan ook: Doe het niet!

Verkiezingen voor het ABP verantwoordingsorgaan in aantocht
Van 4 t/m 25 april 2022 vinden de verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Namens de Ambtenarencentrale dingen twee ANPV
leden mee naar een zetel in dit verantwoordingsorgaan.
Dat zijn Frans Mast

en Bart Driessen.
In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich graag aan
jullie voor.
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Pensioenbijeenkomst afdeling Postactieven
De afdeling postactieven wil op woensdag 25 mei 2022 een ontmoetingsdag voor haar leden
organiseren in het Nationaal Monument Kamp Vught. ’s Morgens wordt er door het ABP informatie
over de pensioenregelingen verstrekt en is er ruimte voor vragen. Aansluitend zal de stichting
Pensioenbehoud komen vertellen wat zij voor de gepensioneerden kunnen betekenen.
Na de lunch is er een rondleiding en gelegenheid om het museum van het Nationaal Monument te
bezoeken. De eigen bijdrage voor deze dag is € 10,- per persoon, inclusief lunch.
Leden van de afdeling postactieven krijgen binnenkort hierover nog nadere informatie. Ook andere
leden van de ANPV kunnen bij deze dag aansluiten en de nadere informatie opvragen bij de
secretaris van de afdeling. Opgave voor deze bijeenkomst kan via de secretaris van de afdeling
Postactieven (email: ANPV@poboxes.nl).

AGENDA Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 13 april 2022 om 13:00 uur
Opening en toespraak door de Voorzitter
Verkiezing Bestuurder en vrijwilliger van het Jaar 2021
1. Vaststelling agenda
a. Instellen stemcommissie
b. Mededelingen
c. Ingekomen stukken
2. Vaststellen notulen 118e Algemene Vergadering, dd. 14 april 2021
3. Jaarverslagen portefeuillehouders ANPV met een terugblik op 2021 en vooruitkijken
naar 2022
a. Jaarverslag Secretariaat
b. Jaarverslag Collectieve Belangenbehartiging (CBB)
c. Jaarverslag Communicatie
d. Jaarverslag Werving
e. Jaarverslag Opleidingen
f. Jaarverslag Individuele Belangenbehartiging (IBB)
g. Jaarverslag Financiën
Bespreking financiële jaarstukken Jaarrekening en balans 2021
Bespreking en vaststelling jaarverslag Financiële Commissie (kascontrole) (Decharge bestuur.)
Bespreking Begroting 2022
Vaststellen contributie
4. (Her)verkiezing leden Financiële Commissie (kascontrole)
5. (Her)verkiezing Hoofdbestuursleden
6. Toekomst ANPV
7. Voorstel nieuwe datum AV 2023
8. Rondvraag
9. Sluiting
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Opleiding, vorming en Sportactiviteiten
Wil jij de beste ‘marvalous’ versie van jezelf zijn?
In onze drukke maatschappij neemt het aantal fysieke
aandoeningen als diabetes en artrose, maar ook psychische
aandoeningen als burn-out en angststoornissen alleen maar
toe. Tegelijk groeit de aandacht voor gezonder leven, meer
veerkracht en een duurzame inzetbaarheid. Om gezond te
worden, te zijn en te blijven, moeten we werken aan onze vitaliteit.
Marc van Lokven van Marvalous Health heeft zich gespecialiseerd in breinfunctie, neuro- en
biochemie. Op basis daarvan heeft hij het Body & Brain Fundamentals concept ontwikkeld. Dit
concept bestaat uit neuro fitness brein training en twee unieke 100% natuurlijke
voedingssupplementen die de fysieke en mentale processen in het fundament van de stofwisseling
optimaal helpen functioneren. Marc heeft inmiddels veel ervaring met het trainen van zowel
mensen met hersenletsel als personen die werkzaam zijn in een hoog dynamische omgeving, zoals
piloten, CEO’s en topsporters. Door het concept van Marc hebben zij allen significante
verbeteringen ondervonden in hun gezondheid en prestaties.
Wil jij weten hoe je je hersencapaciteit kan vergroten en welke voedingssupplementen je kunnen
helpen om de beste ‘marvalous’ versie van jezelf te worden?
Kom dan naar een van de onderstaande workshops die de ANPV je kosteloos aanbiedt:
•
Woensdag, 6 april 2022 om 10:00 uur in Den Haag
•
Donderdag, 7 april 2022 om 10:00 uur in Rosmalen
•
Dinsdag, 12 april 2022 om 13:00 uur in Den Haag
•
Donderdag, 14 april 2022 om 13:00 uur Rosmalen
Na het bijwonen van deze workshop ontvang je een gratis startpakket waarmee je kunt werken aan
een mentaal fit en gezond bestaan. Meld je voor deze workshop aan bij
marcel.vandoormalen@anpv.nl en geef aan welke locatie je voorkeur heeft.

World Police & Fire Games Rotterdam
Van 22 t/m 31 juli 2022 vinden de World Police & Fire Games plaats in Rotterdam. Voor deelname
aan teamsporten sluit de deelname op 1 mei. Heb jij en jouw team je nog niet ingeschreven?
Doe dit dan snel! Klik hier...
Kom jij zelf niet in aanmerking om mee te doen aan de WPFG, ken je iemand die niet in
aanmerking komt of ken je iemand die het gewoon heel leuk vindt om betrokken te zijn bij dit
grootse en unieke evenement? Meld je dan aan als vrijwilliger!

Wervingsfolder is aangepast
De huidige wervingsflyer is tekstueel aangepast zodat deze voor meerdere doelgroepen toepasbaar
is. Deze flyer zal bij de 24/7 run in Amsterdam voor het eerst gebruikt worden.
Deze is als bijlage meegezonden bij deze nieuwsbrief.
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24/7 Run ten behoeve van Kika en Villa Expert Care
In aanloop naar de Den Helder - Maastricht run die in het teken staat
van KiKa en Villa Expert Care, hebben collega’s van Amsterdam een
24/7 run in het Olympisch Stadion georganiseerd.
Dit vindt plaats op 7 en 8 april 2022.
Elke collega kan zich hiervoor opgeven door de QR-code op de flyer
hiernaast te scannen. Afstand en snelheid mag je helemaal zelf
bepalen. Er is ook een go-fund-me site opgezet om een mooi bedrag
voor beide goede doelen binnen te halen.
De ANPV sponsort dit mooie initiatief van de collega’s. Ben jij fit?
Doen dan mee en geef je op via de QR-code op de flyer!

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
We hebben nog een klein aantal papieren agenda's over om weg te geven.
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

