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Nieuwsbrief 16-06-2022

Nieuwe voorzitter en secretaris ANPV-afdeling Oost-Brabant

Op maandag 13 juni jongstleden is tijdens de Algemene
Leden Vergadering van de ANPV afdeling Oost-Brabant,
Hubert van Essen gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt
daarmee Jan Kuiper op die had besloten om tussentijds zijn
functie neer te leggen. 

Hubert is vijftig jaar en sinds 1997 bij de politie werkzaam.
Momenteel is hij wijkagent in Vught en groepscommandant
bij de ME. Hij woont in Drunen en heeft twee kinderen. 

Naast Hubert werd Wendy ten Have gekozen als secretaris
van deze afdeling. Wendy werkt op het Regionaal Service
Centrum van de eenheid Oost-Brabant. 

Het hoofdbestuur van de ANPV wenst Hubert en Wendy
heel veel succes toe in hun nieuwe ANPV functie. 

Een geslaagde ontmoetingsdag voor de afdeling Postactieven!

Op 25 mei jongstleden, was er een zeer geslaagde ontmoetingsdag op het
Nationaal Monument Kamp Vught voor de leden van de afdeling Postactieven. 
Eerst was er een ontvangst met koffie en gebak en een welkomstwoord van de
afdelingsvoorzitter Leonard Ponsen. Aansluitend werd door Fred Lardinois van het
ABP een uiteenzetting gegeven over het huidige en toekomstige pensioenstelsel.
Tevens ging hij in op de consequenties die zich kunnen voordoen bij het overlijden
van een bij het ABP aangesloten partner. Nadat alle vragen naar tevredenheid
waren beantwoord, werd het woord gegeven aan Erik Daee van de Stichting
Pensioenbehoud. 

De ‘Stichting Pensioenbehoud’ (www.stichtingpensioenbehoud.nl) ijvert momenteel
om de reeds gepensioneerde collegae buiten het nieuwe pensioenstelsel te houden. Men vreest 
namelijk dat deze mensen hier niet beter van worden. Deze stichting heeft een rechtszaak 
aangespannen (die nog loopt) om het opgebouwde pensioen als eigendom te laten beschouwen van
de rechthebbende inlegger. Erik ging uitgebreid in op het doel van de stichting en haar 
werkzaamheden. Daarna vertelde hij over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijke gevaren 
daarvan voor de huidige en toekomstige gepensioneerden. 

 Naast het informatieve deel was er ook ruimte voor een ander
 interessant onderwerp. De vicevoorzitter van de ANPV is in zijn
 vrije tijd rondleider bij het Nationaal monument Kamp Vught en
 wist iedereen te boeien met zijn leerzame presentatie over dit
 kamp. Na de gezellige en goede lunch gaf Hans een rondleiding
 over het voormalige concentratiekamp. 

Hans Schoones, vicevoorzitter ANPV

Leonard Ponsen,
voorzitter afdeling

Postactieven

Hans Schoones feliciteert Hubert van Essen
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Omstreeks 15:30 uur werd de dag afgesloten door Leonard en Erik en kregen de aanwezige leden 
de gelegenheid om het museum op eigen houtje te bezoeken. 

Na afloop ontving de ANPV de volgende reacties:  
 Een compliment zoals deze dag is georganiseerd;
 Een voortreffelijke lunch in het restaurant van kamp Vught;
 Chapeau voor de enthousiaste en leerzame rondleiding van Hans Schoones;
 Duidelijke uitleg van het ABP en de Stichting Pensioenbehoud;
 Voor herhaling vatbaar;
 De ontmoetingsdag was leuk, nuttig en leerzaam vanwege de onderwerpen. 

Cao-ondertekening

 
 

   Nadat op 4 mei 2022 een onderhandelaarsakkoord is
   afgesloten tussen de vakbonden en de minister, hebben de
   leden van de vakbonden hiermee ingestemd en kon op 8 juni
   2022 de cao ondertekend worden door onze voorzitter Xander
   Simonis

Aanmelden arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdelijk extra aantrekkelijk

Wist je dat de Politie 25% van je premie betaalt?

Als politiemedewerker sta jij elke dag klaar voor de maatschappij. Bij arbeidsongeschiktheid staat 
het korps klaar voor jou. Dankzij afspraken met Loyalis sluit je gemakkelijk en met premiekorting 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Tot en met 30 september kun je de verzekering 
aanvragen zonder medische uitsluitingen op de polis. We informeren je hierover, zodat je een 
weloverwogen keuze kunt maken.

Maak gebruik van unieke actie

Vraag je uiterlijk 30 september 2022 de AOV aan? Dan stelt Loyalis geen vragen over je 
gezondheid. Een tijdelijk aanbod, waardoor je de verzekering snel en direct kunt aanvragen zónder 
medische uitsluitingen op de polis. Waarom Loyalis normaal wel een gezondheidscheck doet? 
Inzicht in je gezondheid helpt het risico dat ze verzekeren goed in te schatten. Bekijk de 
voorwaarden.

De smakelijke lunch werd gewaardeerd

Korpschef Henk van Essen en
ANPV-voorzitter Xander Simonis
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Financiële rust

Politiewerk is mooi. Dat weet jij als geen ander. Wisselende
diensten en een hoog werktempo
zijn wel factoren waardoor het ziekteverzuim bij de politie
hoger is dan het landelijk gemiddelde. Ziekte of een
ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan flinke impact
hebben op je persoonlijke situatie. Een verzekering geeft je
financiële rust als je (deels) arbeidsongeschikt raakt. Je
hebt dan al genoeg zorgen aan je hoofd. Met een AOV ben
je zeker van een stabiel inkomen tot aan je AOW-leeftijd. 
Of je nu parttimer of fulltimer bent, 20’er of 50+.  

Goede arbeidsvoorwaarde: premiekorting én 25% extra premiebijdrage

Loyalis kent onze sector en weet wat er speelt. De verzekering sluit aan op bestaande regelingen. 
Met deze AOV voorkom je dat jouw inkomen kan zakken tot bijstandsniveau. Zeker bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid is dat een reëel scenario. Een extra voordeel is dat Politie 25% bijdraagt aan
je premie. Deze premie wordt ingehouden van je brutosalaris, waardoor je netto nog minder 
betaalt.  Meer weten of direct afsluiten? Op de website van Loyalis vind je alle informatie, kun je je 
premie berekenen en de verzekering online aanvragen. 

Nieuwe informatie

Aan het einde van de nieuwsbrief is nu standaard de toegang gerealiseerd naar al onze Social 
Media Door middel van het aanklikken van de icoontjes komt u direct bij de betreffende site.
Daarnaast hebben we een QR code gerealiseerd, zodat het aanmelden van nieuwe leden nog 
makkelijker kan worden gedaan.

Volg ons ook op:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maak een collega lid en gebruik hiervoor de QR-code voor het inschrijfformulier. 

            

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.
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