In de verwachting dat ook in uw woonomgeving
het enigszins ontluikende voorjaar zichtbaar
begint te worden, wens ik u veel leesplezier met
deze nieuwbrief.
Met vriendelijke groet,
Herman Nieuwhoff / voorzitter
vz-utrecht@ipa-nederland.nl of
06-51625077
_______________________________________

VAN DE VOORZITTER

Beste lezers,
Dit is de eerste nieuwbrief van 2022.
Zoals het er nu naar uitziet, is dit (hopelijk)
voorlopig ook de laatste keer dat een nieuwsbrief
wordt geopend met een Covid gerelateerde
alinea. De berichten zijn gunstig dus een mooie
start van het nieuwe jaar lijkt aanstaande….
Nieuws uit de eenheid
Onderhandelingen CAO:
Ook binnen de eenheid Midden-Nederland
hebben wij te maken met acties rond de
onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Zoals
ook via de media te volgen, verlopen deze
onderhandelingen wederom moeizaam en lijkt er
op korte termijn nog geen doorbraak te
verwachten. Dit ondanks het feit dat de
vakorganisaties absoluut geen onredelijke
voorstellen hebben gedaan.
Personele krapte en roosterdruk:
Al eerder berichtte ik over het personeelstekort.
Behoorlijke groepen nieuw op te leiden collega’s
stromen inmiddels in. Dit is op zich natuurlijk
erg mooi nieuws. Echter, dit vergt ook weer veel
capaciteit om deze nieuwe collega’s in de
praktijk te kunnen begeleiden. Gemiddeld zijn
per basisteam zo’n zes tot acht geroutineerde
collega’s nodig.
Al met al zal nog enig zuur moeten worden
verwerkt om ons mooie vak mooi te houden en
weer op verantwoordelijke sterkte te krijgen.

CONTRIBUTIE-INCASSO 2022 &
TOEZENDING LEDENPASSEN
Op 26 januari jl. heeft incasso plaatsgevonden
van de contributie 2022. Door de penningmeester
van IPA Nederland is het bedrag van € 30,00 van
uw IBAN afgeschreven. Aan de leden die geen
machtiging hebben afgegeven werd inmiddels een
factuur gestuurd en natuurlijk vertrouwen wij
erop dat die tijdig door u zal worden betaald.
Als het goed is heeft u allen van de ledenadministratie IPA Nederland de ledenpas & autosticker toegestuurd gekregen.
Heeft u nog niets ontvangen – neem dan contact
op met de Landelijk Ledenadministrateur via
ledenadministratie@ipa-nederland.nl
Jan Oelen
penningmeester & ledensecretaris
IPA district Utrecht
____________________________________
HERINNERING
UITNODIGING LEZING/STAMPPOTTENMAALTIJD
In de vorige Nieuwsbrief werd u uitgenodigd
voor de stamppottenmaaltijd van 25 februari a.s.,
die voorafgegaan zal worden door een lezing van
ons IPA-lid Albert Kuus over het nieuwe
stroomstootwapen (de taser) van de Politie.
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Onduidelijk was op dat moment natuurlijk of en
hoe de bijeenkomst zou kunnen plaatsvinden.
Inmiddels is de persconferentie van het kabinet
geweest en is duidelijk geworden wat er kan.
We mogen u de 25e zonder restrictie van
mondkapje en 1,5 meter welkom heten op
Landgoed Beukbergen.
Een heerlijk vooruitzicht en wij hopen dan ook
dat het aantal deelnemers aan deze 1e activiteit
(na bijna 2 jaar “op slot” te zijn geweest) als
vanouds zal zijn. Wij realiseren ons dat de
inschrijftermijn erg kort dag is (uw betaling moet
namelijk uiterlijk vrijdag 17 februari binnen
zijn), maar zouden het fantastisch vinden u te
kunnen ontvangen voor de interessante lezing, de
gezellige babbel met elkaar & een smakelijke
maaltijd.
Zie voor alle details de nogmaals bijgevoegde
uitnodiging.
Bestuur IPA district Utrecht

Bent u/ben jij enthousiast en lijkt het u/je leuk
om tijdens dit evenement als vrijwilliger de IPA
Nederland stand te bemensen en in contact te
komen met collega’s uit de hele wereld?
Stuur dan vóór 31 maart 2022 een mailtje aan
Kees Jongh, secretaris van IPA Nederland
secretary@ipa-nederland.nl met contactgegevens
en de dagen waarop u/je beschikbaar bent.
Na aanmelding zal er in onderling overleg een
rooster worden opgesteld.

Voor meer informatie over de spelen kijk op de
website https://wpfgrotterdam2022.com/?lang=nl
_______________________________________

______________________________________

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Van 19 t/m 31 juli 2022 worden in Rotterdam de
World Police & Fire Games (WPFG) gehouden.
IPA is bij deze spelen betrokken, niet alleen
nationaal maar ook internationaal. De
verwachting is dat ook diverse leden van het
Internationaal IPA bestuur naar Nederland zullen
komen.
IPA Nederland heeft het plan om tijdens de start
in Ahoy Rotterdam op 19, 20, 21 en 22 juli een
informatiestand te plaatsen en deze te bemensen.
Het is van belang dat de Nederlandse afdeling
zich tijdens dit internationale evenement
presenteert en bovendien is het een uitgelezen
kans om via deze stand nieuwe leden te werven.

Dit jaar bestaat het IPA district Utrecht 60 jaar
en dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan.
Het bestuur heeft gemeend de viering van het
jubileum een feestelijk tintje te moeten geven en
organiseert daarom voor haar leden & partners
op zaterdag 7 mei 2022 een jubileum middag/
avond.
Hoe en wat - dat laten we nog even in het
midden, maar binnenkort krijgt u per e-mail,
dan wel per post, daarover uitgebreid bericht.
Noteert u de datum vast in uw agenda!!!
Met vriendelijke IPA groet,
Bestuur IPA district Utrecht
_______________________________________

Voor bemensing van de stand doet het Landelijk
Bestuur een beroep op alle IPA-leden zich aan te
melden als vrijwilliger op één van de 4 dagen.
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Stukken behorende bij de DLV die gehouden zal
worden op maandag 25 april a.s.
Voor uitnodiging, agenda en verdere details - zie
de bijlage bij deze nieuwsbrief

JAARVERSLAG 2021
SECRETARIS DISTRICT UTRECHT
Bestuur
Het district werd in het verenigingsjaar 2021
bestuurd door:
- Herman Nieuwhoff (vanaf 20-5) voorzitter
- Tom Schellings (tot 20-5)
wnd voorzitter
- Tom Schellings
secretaris
- Jan Oelen
penningmeester/ledensecretaris
- John Jansen
contactsecretaris/website
- Eddy van Veldhuijzen
algemeen adjunct
Hoogte (en diepte) punten 2021
Het verenigingsjaar 2021 stond in het teken van
een nieuwe voorzitter voor IPA Utrecht. Na een
digitale stemming trad Herman Nieuwhoff op 20
mei 2021 in functie.
Op dat moment was Herman nog voorzitter van
de ondernemingsraad politie regio Midden
Nederland; voorwaar een zeer druk man.
Behalve voor het district Utrecht en haar leden
wil Herman zich gaan inzetten voor de
internationale uitwisselingen.
Verder stond het verenigingsjaar in het teken van
de organisatie voor ons 60 jarig jubileum in
2022, hetgeen een behoorlijke klus is. Daarnaast
speelde de pandemie ons parten en kon alleen de
BBQ op 22-9 en de DLV op 11-10 (beide in
verkleinde maar wel zeer gezellige vorm) dit jaar
doorgaan.
De jubilarissen hebben apart bericht gehad en het
DB heeft ervoor gezorgd dat zij persoonlijk dan
wel via de post hun oorkonde en presentje in
bezit kregen.
In verband met kostenbesparing en ter verlaging
van werkdruk voor het LB is eenzijdig door hen
besloten onze cluster voor 2022 uit te breiden
naar 5 districten (+ Groene Hart en Rotterdam).

Gelet op de organisatorische problemen die dit
met zich meebrengt heeft district Utrecht
hiertegen bezwaar gemaakt bij het LB, echter
zonder resultaat. LB houdt voet bij stuk en laat
de organisatie van de Clusterbijeenkomst aan de
districten over. District Utrecht heeft uiteindelijk
besloten hierin toch het voortouw te nemen.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich weer
bezig gehouden met de voorstellen voor de ALV
en is richting LB met voorstellen en ideeën
gekomen ter zake deze onderwerpen.
Ook heeft het bestuur behalve de eigen
vergaderingen voor het district Utrecht, diverse
landelijke bijeenkomsten bijgewoond.
De samenwerking met Landgoed Beukbergen
verloopt nog steeds bijzonder goed en zal
worden voortgezet.
Uiteraard zal uw districtsbestuur, zoals u tot op
heden van ons gewend was, de bij Statuten en
Huishoudelijk reglement opgelegde
verplichtingen van IPA-Nederland zo correct
mogelijk uitvoeren en daarbij de belangen van de
leden zeer strak in het oog houden.
Tom Schellings / secretaris
utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887
________________________________________

JAARVERSLAG 2021
CONTACTSECRETARIS
In een “normaal” verenigingsjaar komen wij op
Landgoed Beukbergen bij elkaar voor diverse
evenementen. Denk aan een nieuwjaarsreceptie,
de ledenvergadering, gezellige maaltijden, een
jubilarissen instuif en de klaverjascompetitie.
Helaas was dat in 2021 niet van toepassing. Als
gevolg van de corona pandemie moesten
nagenoeg alle geplande activiteiten worden
geannuleerd.
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Alleen de barbecue in september en de DLV in
oktober konden in aangepaste vorm en met maar
een beperkt aantal deelnemers plaatsvinden.
In september 2020 werd een jubilarissen instuif
gehouden, waarbij jammer genoeg maar 5
jubilarissen aanwezig waren. Daarom werd
besloten de jubilarissen van 2020 en 2021 bij
elkaar te voegen en daarvoor in juni jl. een
instuif te organiseren. Helaas moest ook deze
viering, om de bekende reden, worden afgelast.
In totaal ging het om
 13 leden die 50 jaar lid waren;
 15 leden die 40 jaar lid waren;

6 leden die 25 jaar lid waren.
Besloten werd de betreffende jubilarissen hun
oorkonde, insigne en bloemen/alcoholische
versnapering op een andere manier te doen
toekomen.
Sommige jubilarissen konden in de rustige
coronatijd met een bezoek aan huis worden
vereerd, maar dat lukte niet bij iedereen omdat
aangescherpte maatregelen dat soms niet
toelieten. Dan werd telefonisch contact gezocht
met de jubilarissen en gingen de oorkondes/
insignes samen met een alternatief cadeau voor
bloemen & fles op de post; een geste die in de
meeste gevallen op prijs werd gesteld.

JAARVERSLAG 2021
PENNINGMEESTER/LEDENSECRETARIS
Financiën
Het jaar 2021 is gezien ons verenigingsjaar
eigenlijk wel een jaar om snel te vergeten. Alle
evenementen die gepland waren, m.u.v. de BBQ
in afgeslankte vorm, moesten gecanceld worden.
Dat scheelt natuurlijk heel wat kosten op de
balans, maar daar hebben we het als bestuur niet
voor gedaan.
Zoals u weet heeft dit jaar de eerste verevening
plaats gevonden. U heeft daarover kunnen lezen
en op de ALV is daar nog eens uitleg aan
gegeven.

Zoals gezegd konden i.v.m. het corona virus veel
evenementen geen doorgang vinden. Jammer
genoeg is het kaarten helemaal gestopt en de
samenkomst die gepland was met IPA collega’s
uit Siegburg is tot nader order uitgesteld.

Dit heeft voor ons district Utrecht als gevolg
gehad, dat wij gehalveerd zijn op het totaal van
onze contributie-inkomsten. En dat scheelt echt
wel een slok op een borrel.
Overigens blijven de vaste kosten, net als in
andere bedrijven, gewoon wel doorgaan.
We hebben naast het beheer van de reguliere
gelden een behoorlijke reservering gemaakt voor
ons Jubileumfeest in mei 2022. Een 60-jarig
jubileum van een district is niet iets wat je zo
maar voorbij laat gaan. En dat mag dan best wel
iets kosten ook.

Op de website van IPA-Nederland
http://www.ipa-nederland.nl/ was het ook rustig.
In de andere districten is er eveneens weinig
georganiseerd.

Natuurlijk kunnen we financieel bekeken best
nog wel een tijdje door, maar we zullen ook de
aankomende jaren een behoorlijke vinger aan de
pols moeten houden.

Hopelijk wordt 2022 een beter verenigingsjaar
en kunnen we elkaar weer regelmatig treffen op
één van onze IPA activiteiten.

Wat zeker een pluim verdient is de inning door
de Landelijk Penningmeester van de contributiegelden. U als lid heeft nagenoeg geen aansporing
nodig gehad om in 2021 aan uw verplichtingen
te voldoen. Waarvan akte.

John Jansen / contactsecretaris
contact-utrecht@ipa-nederland.nl of
06-46236935
________________________________________

En dan nog even een reminder:
het bankrekeningnummer (IBAN) voor al uw
zaken met IPA district Utrecht is
NL34RABO0336498942 t.n.v. IPA Nederland.
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Ledenadministratie
Het Landelijk Bestuur heeft het afgelopen jaar
geïnvesteerd in het werven van nieuwe leden. Zij
hebben onderzoek laten verrichten naar o.a. de
naamsbekendheid van de IPA, leeftijdsopbouw
en redenen van opzegging. Dat gaf een niet zo’n
vrolijk beeld. Volop reden om te gaan werven,
waarvoor een groot gedeelte van de financiële
verevening wordt gebruikt.
Ook voor de districten is hierin een taak weggelegd. U heeft ongetwijfeld de oproep in de
Nieuwsbrief (2021-4) gelezen, waarin
vrijwilligers werden gevraagd voor bemanning
van de wervingsstand op o.a. politieacademies.
Helaas ontkwam ook het district Utrecht niet aan
opzeggingen. Vaak gaven de opzeggers aan
. “geen gebruik te maken van de IPA”
. “niets met het lidmaatschap te doen”
. “de financiën beter te kunnen besteden”
Of werd helemaal geen reden opgegeven.
Had ons district aan het begin van het jaar 2021
nog 388 leden, na verwerking van alle mutaties
(aanmeldingen & opzeggingen) stond het
ledental per 31.12.21 op 366. Gelukkig ontvielen
ons in 2021 geen leden.
Dan tot slot nog iets over het administratiesysteem. Zowel de financiën als het ledenbestand
zijn ondertussen ondergebracht in Sportlink.
Jan Oelen / penningmeester & ledensecretaris
pm-utrecht@ipa-nederland.nl of 06-40535016
________________________________________

ACTIVITEITENAGENDA

Het gaat om de volgende data
vrijdag 25 februari – lezing/stamppotten 15.30u
(zie herinnering bij deze nieuwsbrief)
maandag 25 april – DLV
19.30u
(zie uitnodiging bij deze nieuwsbrief)
zaterdag 7 mei – jubileumfeest
15.00u
(locatie elders in de provincie Utrecht)
vrijdag 24 juni – instuif/jubilarisviering 15.00u
woensdag 21 september - barbecue
17.30u
woensdag 23 november - buffet
17.00u
(culinair land van herkomst nog onbekend)
In 2022 staan de bestuursvergaderingen
voorlopig gepland voor
 maandag 7 maart
 maandag 11 april
 maandag 6 juni
 maandag 5 september
 maandag 7 november

uiterste aanleverdata kopij
voor uitgave mei – 15 april
voor uitgave augustus – 15 juli
voor uitgave december – 15 november
voor uitgave februari – 15 januari

SCHLOSS GIMBORN
SEMINAR AANBOD 2022
Heeft u belangstelling voor één van de seminars
die worden aangeboden in Schloss Gimborn (hét
vlaggenschip “opleidingen” van IPA
International)
Ga dan naar https://www.ipanederland.nl/seminarprogramm-2022-ibzgimborn

Ervan uitgaande dat de corona maatregelen
vanaf 25 februari 2022 nog verder zullen
worden versoepeld hebben wij bij Landgoed
Beukbergen de volgende data vastgelegd voor
het houden van enkele van onze activiteiten.
Noteert u deze alvast in uw agenda!!
Details treft u aan bij deze Nieuwsbrief of
volgen later.
CONTACTGEGEVENS
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Bestuursleden
Herman Nieuwhoff / voorzitter
vz-utrecht@ipa-nederland.nl of 06-51625077
Tom Schellings / secretaris
utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887

activiteitenorganisatie
evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl
website redactie
webredactie-utrecht@ipa-nederland.nl

Jan Oelen / penningmeester & ledensecretaris
pm-utrecht@ipa-nederland.nl of 06-40535016

kaartgedelegeerde
contact-utrecht@ipa-nederland.nl
John Jansen en Kees Kalkman

John Jansen / contactsecretaris
contact-utrecht@ipa-nederland.nl of
06-46236935

visgedelegeerde
daveoltmans@ziggo.nl of 06-25388873
Dave Oltmans

Eddy van Veldhuijzen / algemeen bestuurslid &
2e penningmeester
algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl of
06-53236454

overige commissies/functionarissen
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Het bestuur van IPA district Utrecht
organiseert voor haar leden
op vrijdag 25 februari 2022

STAMPPOTTENBUFFET/LEZING

Plaats van samenkomst:
Landgoed Beukbergen
Amersfoortseweg 59
Huis ter Heide
Programma
15.30 uur
16.00 uur

17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

ontvangst met koffie/thee
lezing over het nieuwe Stroomstootwapen door ons
IPA-lid Albert Kuus
Dit geweldsmiddel gaat vanaf medio maart 2022 onderdeel
uitmaken van de standaarduitrusting van politieagenten
werkzaam in de Incident Afhandeling (Noodhulp).
aperitief
stamppottenbuffet
afsluiting met koffie

Opgave alleen mogelijk door overmaking van € 27,50 p.p. op bankrekening
NL34RABO0336498942 t.n.v. IPA Nederland onder vermelding van stamppotten
(arrangement is all inclusiv, dus alle drankjes zijn inbegrepen)

Om zeker te zijn van deelname moet uw betaling wel uiterlijk vrijdag 17 februari
2022 op bovengenoemde rekening zijn bijgeschreven
Wij hopen u in februari weer gezellig te kunnen ontmoeten
(Leden van andere IPA-districten zijn natuurlijk van harte welkom, maar helaas geldt voor hen een
andere deelnameprijs. Neem hierover vooraf contact op met de penningmeester via pmutrecht@ipa-nederland.nl)
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UITNODIGING
DISTRICTSLEDENVERGADERING DISTRICT IPA UTRECHT
Het bestuur van het district Utrecht nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
Districtsledenvergadering, welke gehouden wordt op maandag 25 april 2022,
aanvang 19.30 uur, op Landgoed Beukbergen, Amersfoortseweg 59 te Huis ter
Heide.

AGENDA
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Verslag Districtsledenvergadering van 11 oktober 2021
Ingekomen / uitgaande stukken
Jaarverslagen van districts
- secretaris
- contactsecretaris
- ledensecretaris
- penningmeester
Vaststellen begroting 2022
Verslag kascontrolecommissie & verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Bestuursbeleid
Bestuursverkiezingen
. Periodiek aftredend - algemeen bestuurslid & 2e penningmeester
Eddy van Veldhuijzen (herkiesbaar)
Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 15 april 2022 schriftelijk bij de secretaris te
hebben gemeld.
PAUZE

10 Informatieblad / Nieuwsbrief
11 Geplande activiteiten binnen het district
12 Behandeling beschrijvingsbrief IPA Nederland (waaronder door LB voorgestelde verevening)
voor de ALV van 20 mei 2022
13 Rondvraag
14 Sluiting
LET OP:
I.v.m. de toch nog bijzondere tijd waarin wij leven stelt uw bestuur het op prijs als u uw komst naar de
vergadering vooraf aankondigt. Stuur een mailtje naar onderstaand mailadres of meld uw aanwezigheid
telefonisch bij uw secretaris.
De notulen van de districtsledenvergadering van 11 oktober 2021 en de jaarverslagen 2021 kunt u opvragen
bij secretaris Tom Schellings via
telefoon : 06-53107887
email : utrecht@ipa-nederland.nl
Uw aanwezigheid op deze vergadering, waarin u mee kunt beslissen over het wel en wee van ons
district, wordt door het bestuur ten zeerste op prijs gesteld.

Namens het bestuur
T. Schellings / secretaris
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