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info@ipa-nederland.nl

www.ipa-nederland.nl

Vraag je lidmaatschap aan via:
www.ipa-nederland.nl/ lid worden

Vraag uw lidmaatschap aan via 

ipa-nederland.nl/lid-worden

‘DE GROOTSTE 
POLITIEVERENIGING

TER WERELD’

GRATIS
4x JAARLIJKSMAGAZINE!

Contributie
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van 
IPA Nederland. 

Word lid van de IPA!
Na inschrijving via de website ontvang je van de 
ledenadministratie je IPA lidmaatschapskaart en je 
raamsticker voor je auto. 
Daarnaast ontvang je vier keer per jaar digitaal het 
landelijk IPA Magazine. Afhankelijk van je district 
ontvang je ook het districtsblad of een nieuwsbrief.
Voor nadere informatie: info@ipa-nederland.nl

Een uniek wereldwijd
netwerk in jouw handen!



Dit is de IPA
IPA Nederland heeft een Landelijk Bestuur en een 

aantal districten, verdeeld over het gehele land.

Je kunt kiezen bij welk district je wilt worden ingedeeld, het 
district van je woonplaats of van je werkplek. Per district 
worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Educatie
De IPA biedt diverse mogelijkheden om je zelf verder te 
ontwikkelen en te scholen. Daarvoor maken wij veelvuldig 
gebruik van de mogelijkheden die het Informations und 
Bildungszentrum Gimborn in Mariënheide (Duitsland) ons 
biedt. Het opleidingscentrum is ondergebracht in het slot 
Gimborn en de bijgebouwen. (Een uur rijden over de 
grens). Jaarlijks wordt een aantal leden in de gelegenheid 
gesteld om een seminar te bezoeken. De kosten voor de 
deelname aan het seminar en verblijf worden grotendeels 
door het Landelijk Bestuur vergoed. De reiskosten zijn voor 
eigen rekening.

 

Hosting
Via de IPA kun je tegen gereduceerd tarief een verblijf 
boeken in het buitenland. Het International Hosting Book 
bevat informatie over de IPA huizen en accommodaties 
over de gehele wereld. Deze is te vinden op onze website 
onder de rubriek IPA Internationaal. 

Internationale uitwisseling
De IPA wil meer internationale uitwisselingen organise-
ren voor actieve leden.
Meer contacten met buitenlandse collega’s, meer 
uitwisseling van elkaars ervaringen, vrienden maken en 
contacten onderhouden. 
  
Er kan letterlijk en figuurlijk “Een wereld voor je open 
gaan” en contacten kunnen leiden tot jarenlange 
internationale vriendschappen.  
Ben je enthousiast geworden? Meld je aan als lid 
van de IPA!

Wie mag lid worden?
Naast de ambtenaren van de nationale politie de 
Koninklijke Marechaussee en de douane kunnen ook 
opsporingsambtenaren van andere overheidsdiensten 
lid worden van de IPA. 
Kijk op onze website www.ipa-nederland.nl onder de 
kop “Lid worden” voor het inschrijfformulier.

Contributie
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van 

Waar staat IPA Nederland voor:

De IPA is de grootste politievereniging 

ter wereld met ruim 360.000 leden in 

65 landen. 

Alle politiemensen uit democratische 

landen kunnen lid worden. Godsdienst, 

politieke overtuiging, rang, ras, geslacht 

spelen hierbij geen rol.

De IPA vormt een bron van waardevolle 

contacten over de gehele wereld. 

De vereniging is gebaseerd op idealisme 

en vrijwilligheid en biedt hulp in 

normale- en noodsituaties. De IPA staat 

voor internationale vriendschap zonder 

onderscheid. 

In het logo komt de tekst “Servo per 

Amikeco” voor. Dit is Esperanto en 

betekent “Dienen door vriendschap.”


