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Namens het Landelijk Bestuur van IPA Nederland heet ik u van harte welkom bij de eerste uitgave van ons 
nieuwe landelijke IPA-blad. Evenals het vorige blad, zal dit blad vier keer per jaar verschijnen.
 
In dit blad zult u voornamelijk algemene mededelingen vanuit het Landelijk Bestuur, verslagen of
aankondigingen van landelijke evenementen, achtergrondverhalen etc. vinden. Het is zeker niet de
bedoeling dat dit blad de diverse districtsbladen gaat vervangen, sterker dit blad dient ter aanvulling van 
deze bladen. Wij streven ernaar om op deze manier de leden beter op de hoogte te houden over de
ontwikkelingen en veranderingen binnen IPA Nederland en het Landelijk Bestuur.

Het zal u waarschijnlijk zijn opgevallen, maar op de voorkant van dit blad staat (nog) geen naam vermeld. Na 
overleg binnen het Landelijk Bestuur is besloten om niet de naam van het vorige blad te gebruiken, echter 
het ontbrak vooralsnog aan inspiratie voor een nieuwe naam. Kortom, dit blad is nog naamloos en wij zijn 
dus op zoek naar een aansprekende en pakkende naam. Mocht u een goede suggestie hebben, dan kunt u 
deze mailen naar onderstaand e-mailadres. Degene met de “winnende” suggestie, zal hiervoor passend
worden beloond! Waarnaar wij ook op zoek naar zijn, zijn enthousiaste redacteuren en/of fotografen die 
graag een bijdrage willen leveren aan dit blad. Inmiddels hebben zich al mensen bij de redactie gemeld, maar 
de redactie kan zeker nog wel wat hulp en ondersteuning gebruiken. Het is de bedoeling dat de redactie een 
aantal keer per jaar bij elkaar zal komen voor overleg, in ieder geval voor de uitgave van elk nieuwe blad. 
Mocht u interesse hebben,  dan kunt u een bericht sturen naar onderstaande e-mailadres.

Deze uitgave staat in het teken van het North European Forum (NEF) dat van 19 t/m 21 februari werd
gehouden in het van der Valk Hotel in Nootdorp. Verderop in het blad vindt u een uitgebreid verslag alsmede 
een fotocollage.

Verder treft u een artikel over een aantal enthousiaste collega’s die in hun vrije tijd armbandjes maken,
zogeheten bracelets. Dit het niet zomaar armbandjes zijn, maar armbandjes met een diepere betekenis leest 
u in het artikel Thinline Bracelets.  Daarnaast vindt u aankondigingen van het International Police Bikers 
Weekend in Friesland en het World Police Indoor Soccer Tournement in Groenloo. Beide evenementen wor-
den ondersteund door de IPA

Ook is er aandacht voor de seminars van ons IBZ Gimborn in Duitsland. De seminars voor de eerste 6 maan-
den staan in dit overzicht vermeld. Elders in dit blad heeft u kunnen lezen dat de financiële vergoeding voor 
het volgen van deze seminars onder bepaalde voorwaarden worden gedragen door IPA Nederland. Op die 
manier wordt het u wel heel makkelijk gemaakt om een leuk en interessant 
seminar te volgend. 

Nog meer dan in het verleden willen de redactie en het bestuur dat de
IPA-Nederland niet alleen een blad VOOR u is, maar ook VAN u! Daarom
ontvangen wij graag voor 27 mei 2015 uw, korte of wat langere, verhalen, 
foto’s (graag in hoge resolutie) en andere bijdragen. We kijken er naar uit!

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen!
Servo per Amikeco!
Marcel van Beek
Eindredacteur

Van de redactie
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Van de voorzitter
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, alhoewel een nieuw geluid? IPA Nederland heeft
eerder een eigen landelijk blad gehad maar ruim anderhalf jaar zaten we zonder. Onze 
website levert veel informatie maar gebleken is dat we toch niet zonder een papieren blad 
kunnen. Gelukkig hebben we na een periode van zoeken een keuze kunnen maken uit drie 
uitgevers en is er een contract getekend met  Clappers en Vlieger Media. Zij verzorgen vier 
keer per jaar het landelijk IPA magazine. Ik hoop dat het alle leden veel plezier doet weer 
een landelijk blad te mogen ontvangen.

Er is veel gebeurd in de tijd sinds de laatste IPActueel verscheen in juni 2013, zowel intern 
in IPA Nederland als op de wereld. Veel ongelukken, aanslagen, strijd, allemaal zeer
droevige zaken waarbij we soms door ons werk worden betrokken en ook stil moeten 
staan.

We mogen de moed echter niet opgeven, in tegendeel, de hand aan de ploeg voor
positieve zaken. IPA Nederland moet en zal veranderen maar we blijven
trouw aan onze leuze: 
Servo per Amikeco - Dienen door vriendschap.

Jaap Taal
Voorzitter IPA Nederland

Nieuwe uitgever voor het landelijke IPA-blad
Met het verdwijnen in 2013 van het vorige landelijke IPA-blad “IPA Actief”, kwam daarmee ook een einde aan de samenwerking 
met uitgeverij Ter Hoeve. Reden van het verdwijnen was dat, naast het kostenplaatje, er geen behoefte meer leek te zijn aan een 
landelijk blad, aangezien de meeste districten ook een eigen districtsblad uitgaven. 

De bedoeling was dat er vanuit het Landelijk Bestuur regelmatig een digitale nieuwsbrief verstuurd zou gaan worden om ook die 
districten te informeren die niet over een eigen districtsblad beschikte. Desondanks bereikten het Landelijk Bestuur toch diverse 
berichten dat de leden toch graag een landelijk blad zou willen hebben, omdat veel leden van (landelijk) nieuws verstoken bleven 
en de digitale nieuwsbrief niet echt van de grond wilde komen.

Zodoende heeft het Landelijk Bestuur begin 2014 offertes aangevraagd bij een aantal uitgeverijen die reeds bekend waren met 
het uitgeven van een IPA-districtsblad. Naar aanleiding van deze offertes en een aantal oriënterende gesprekken, is uiteindelijk de 
keuze gevallen op Clappers & Vlieger Media. Vanaf dit jaar zijn zij verantwoordelijk voor de uitgave van dit nieuwe IPA-blad.

Het Landelijk Bestuur hoopt op een prettige en langdurige samenwerking met Paul Clappers en Michel Vlieger en wenst hen daar-
bij veel succes.
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Eind vorig jaar is onderstaand bericht naar alle districten 
van IPA Nederland gestuurd. Gezien de inhoud, wilden wij 
dit bericht de leden niet onthouden:

Op de ALV van 21 november 2014 heeft onze
penningmeester, Bert van der Wal, het al genoemd, het 
contributievrije jaar 2015. Dit nieuws mag en kan nu aan de 
leden worden medegedeeld. Wat hebben we afgesproken 
tijdens de ALV van November? De leden die over het jaar 
2014 hun contributie hebben voldaan of dat doen, worden 
in 2015 vrijgesteld van contributie. Ook nieuwe leden die 
zich nu aanmelden, betalen over het jaar 2015 geen 
contributie

De redenen hiervoor zijn de problemen die we dit jaar
hebben gehad rondom de contributie-inning, deze kon pas 
in september en oktober. Door in 2015 geen incasso te
verrichtten, kunnen we in 2016 weer in januari de
contributie innen en zal, zoals de vlag er thans voorstaat, de 
contributie dan € 30 voor de leden bedragen en € 15 voor 
de betalende buitengewone leden. 

Over 2015 zullen de districten financieel niets te kort
komen. Het bedrag dat zij op grond van het ledenaantal 
zouden ontvangen zal door de penningmeester wor-
den overgemaakt. In 2016 zal de verdeling van 
de geïnde
contributie ook op een andere grondslag 
plaatsvinden namelijk de helft voor de 
districten en de helft voor het LB. 

Met vriendelijke groet,

Jaap Taal
Algemeen Voorzitter IPA Nederland

IPA Nederland steunt de seminars van IBZ Gimborn, die
volgens informatie van de Politie Academie van een zeer 
hoog niveau zijn.
 
Het Landelijk Bestuur heeft voor de deelname aan seminars 
bij het IPA opleidingsinstituut IBZ Gimborn dan ook de
bestaande regeling aangepast. Uiteraard is IBZ Gimborn van 
deze nieuwe regeling op de hoogte.
 
Nederlandse IPA-leden die een seminar willen volgen bij IBZ 
Gimborn, kunnen dit in principe GRATIS doen. Hierbij geldt 
als voorwaarde dat indien een lid van IPA Nederland een se-
minar wil volgen bij IBZ Gimborn, hij of zij dit vooraf bij het 
Landelijk Bestuur meld. Als het Landelijk Bestuur hiermee 
instemt, kan het seminar volledig gratis gevolgd worden 
voor wat betreft de reis- en verblijfskosten. Overige kosten, 
zoals  barkosten, zijn voor eigen rekening. 
 
Het  Landelijk Bestuur meldt de Nederlandse IPA-leden
leden aan bij IBZ Gimborn, met de mededing dat zij namens 
IPA Nederland het gewenste seminar gratis mogen volgen. 
Nederlandse IPA-Leden die zich rechtstreeks aanmelden bij 
Gimborn, kunnen geen gebruik maken van deze regeling.
 

Omtrent het verlenen van buitengewoon verlof e.d. 
heeft echter het Landelijk Bestuur geen enkele

zeggenschap. Het lid zal dit zelf moeten regelen 
bij zijn of haar werkgever.

 
Niet IPA-leden betalen de gebruikelijke IBZ 
Gimborn-vergoeding, zoals vermeld in het 
seminar-overzicht.

Contributie 2015:

Algemene Ledenvergadering:

Financiële bijdrage seminars Gimborn:

Op vrijdag 24 april 2015 wordt in het van der Valk Hotel Arnhem de voorjaars ALV gehouden van IPA Nederland. De organisatie van 
deze ALV en de invulling van het partnerprogramma  is ditmaal in handen van de collega’s van het IPA district Arnhem e.o.

De uitnodigingen en aanmeldformulieren zijn inmiddels verstuurd naar de districtsbesturen. De agenda en bijbehorende
vergaderstukken zullen spoedig volgen.

Mededelingen vanuit het Landelijk Bestuur:
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‘s Nachts boeven vangen en overdag Bracelets maken
Vier bevriende politieagenten zijn een initiatief gestart om 
armbanden te maken voor hulpverleners. De opbrengst gaat 
naar het goede doel Make-A-Wish. De Thin Line Bracelets 
hebben een bijzondere betekenis. Het blauwe koordje verte-
genwoordigt de scheidslijn tussen goed en kwaad waar politie-
agenten in hun werk voortdurend mee te maken hebben. 
 
Een begrip in de VS
Het idee om Thin Line Bracelets te maken kregen de vrienden 
tijdens een reis door de Verenigde Staten. Ze liepen een dag 
mee met de Amerikaanse politie en zagen dat veel politiemen-
sen een bijzonder armbandje droegen. De mannen besloten 
deze bandjes ook in Nederland te introduceren, waarbij de 
opbrengsten voor een goed doel bestemd zou zijn.

Goede doel
De armbandjes kosten 8 euro per stuk. Alle opbrengsten gaan 
naar Make-A-Wish, een organisatie die wensen van zieke 
kinderen in vervulling brengt. “Tijdens het politiewerk kom 
je regelmatig in aanraking met kinderen waarmee het niet zo 
goed gaat.” Vertelt een van de initiatiefnemers. “De keuze voor 
Make-A-Wish was daardoor al snel gemaakt. Met deze actie 
hopen wij er aan bij te dragen om kinderen een onvergetelijke 
dag te bezorgen en hun ziekte even te vergeten.”

Thin Line Bracelets
De armbandjes zijn in diverse kleuren te verkrijgen. Zo is de 
zwarte Bracelet met blauwe ‘thin line’ bedoeld voor politie-
agenten, de zwarte band met rode lijn voor brandweerlieden 
en de groene armband met gele streep voor ambulanceperso-
neel. De Thin Line Bracelets worden met 2 kleuren ‘Paracord’ 
met een speciale knooptechniek in elkaar gevlochten. Alle 
bandjes worden met de hand geknoopt. “In het begin deden 
we er bijna een uur over om een Bracelet in elkaar te knopen. 
Maar inmiddels hebben we al heel veel bandjes in elkaar gezet, 
dus we zijn tegenwoordig volleerd Bracelet-knopers geworden. 
Collega’s kunnen aan de blaren op onze vingers zien of we een 
grote bestelling binnen hebben gehad. ’s Nachts boeven van-
gen en overdag Bracelets maken; dat is ons motto.”

Boven verwachting en Blaren op de handen
De bestellingen verliepen al snel voorspoedig. De afgelopen tijd 
zijn er al veel bandjes besteld en de mannen hebben inmiddels 
de blaren op de handen.
De vier agenten zijn sinds juni van dit jaar bezig en hebben 
al heel veel bracelets gemaakt. Dat de bestellingen zo snel 
zouden gaan hadden ze niet verwacht. Iedere vrije minuut 
wordt dan ook besteed aan het maken van de Bracelets en het 
beantwoorden van de email.
 
De leverancier van het Paracord waarvan de armbandjes 
worden gemaakt is bereid gevonden een deel te sponsoren. 
Ook deze is overweldigd door de grote vraag naar het koord: 
Zoveel vraag zelfs dat de kleur blauw op was bij de leverancier. 
Dat leverde een hoop stress op!” aldus William, een van de 
initiatiefnemers.
 
Foto’s uit het veld
De hulpverleners sturen massaal foto’s van de Bracelets: vanaf 
de politiemotor, vanuit een helikopter of bij een brandweer-
wagen. “Wij vinden het erg leuk om de foto’s te ontvangen, 
dit motiveert ons enorm”. Ook ontvingen ze een foto vanuit 
de tuin van bezinning, een herdenkplaats voor omgekomen 
politieagenten. Deze foto maakt juist nu, na het overlijden van 
een collega in Den Haag, veel indruk op de mannen.
In het werk komen de mannen soms situaties tegen waar 
kinderen bij betrokken zijn. Dat is altijd erg aangrijpend. Het 
goede doel moest dus vooral iets betekenen voor kinderen. En 
doordat de politie soms betrokken is bij wens vervulling van 
Maken-A-WIsh, bijvoorbeeld voor kinderen wiens droom het 
is om een dagje politieagent te zijn, zagen ze wat een positieve 
impact een wensvervulling heeft op een ziek kind en het gezin. 
De keuze voor Make-A-Wish was daardoor al snel gemaakt. De 
mannen ontplooiden allerlei activiteiten om de verkoop van de 
bracelets op gang te brengen. Er werd een website gemaakt, 
http://thinlinebracelets.nl materialen ingekocht, promotie 
gemaakt via Facebook en Twitter en natuurlijk via collega’s. 
Naast de zwart met blauwe armbanden, werden ook zwarte 
bandjes met rood koord voor de hulpverleners van de brand-
weer en geel met groene-bandjes voor de ambulance-collega’s 
gemaakt.
 
Bestellen
Op de website www.thinlinebracelets.nl is meer informatie te 
vinden en zijn de Thin Line Bracelets te bestellen.

Thin Line bracelets

Drie van de vier initiatiefnemers William, Reamon, Maarten en Julian

het verhaal achter de armbandjes



17

Na eerdere succesvolle edities in respectievelijk Nederland en Australië, organiseert IPA Polen van 19 t/m 26 juli 2015 het 3e IPA 
World Seminar for Young Police Officers in de plaats Legionowo, vlakbij Warschau. Dit seminar wordt gehouden in het Politie Trai-
nings Center (Centrum Szkolenia Policji) en zal worden ondersteunt door de Poolse politie.
Alle nationale secties hebben een uitnodiging voor dit seminar ontvangen en namens IPA Nederland zal er een deelnemer worden 
afgevaardigd. Er zullen 55 deelnemers uit 45 verschillende landen aan dit seminar deelenemen.

Het thema is “Multicultures within Police Forces and diversity”. 

Het seminar is specifiek bedoeld voor jonge IPA-leden tot 35 jaar en gericht op executieve collega’s in een niet-leidinggevende rol.
Tijdens het seminar zullen naast educatieve workshop ook fysieke workshops worden gegeven op het gebied van zelfverdediging 
en aanhoudingstechnieken. Daarnaast zullen er ook verschillende excursies worden georganiseerd.

Op 25 juli zullen alle deelnemers in uniform deelnemen aan de officiële parade ter ere van de nationale Poolse Politie Dag. Hierbij 
zullen de Poolse minister-president, de minister van Binnenlandse zaken en de korpschef van de Poolse politieaanwezig zijn.

De deelnemers zullen verblijven in een gedeelde tweepersoons kamer op het opleidingscentrum. Alleen de reis van en naar Polen 
komt voor rekening van de deelnemers. Alle overige kosten zoals vervoer in Polen, maaltijden, accommodatie, deelname seminar 
en overige activiteiten zullen worden betaald door IPA Polen en het IEC.
Een verslag van dit seminar zal later dit jaar volgen.

IPA Young Police Officers Seminar 2015

Wanneer van u het juiste e-mailadres bij IPA-Nederland onbekend is, is het niet mogelijk het wachtwoord op de
vragen. Neem dan contact op met de ledensecretaris (enrolment@ipa-nedeland.nl of 06-51103500) van het district waar u deel 
van uitmaakt. Hij kan het e-mailadres aanpassen.
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International Youth Gathering 2015

IPA Sectie Spanje organiseert het “2015 International Youth Gathering” en heeft hiervoor een 
14-daagse reis samengesteld, die van 1 tot 15 augustus zal plaatsvinden.

Het thema is “Spain, a multicultural journey without borders”.

Deze reis zal door het noorden van Spanjegaan, van Oost naar West. De reis begint in Barcelona 
en zal de deelnemers langs Bilbao, Donosti, A Coruña, Santiago de Compostela, Leon, Valladolid, 
Palencia, Madrid, Zaragoza en weer terug naar Barcelona voeren.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Zaterdag 1 augustus  Aankomst Barcelona
Zondag 2 augustus  Rondleiding in Barcelona
Maandag 3 augustus Bezoek aan Tarragona
Dinsdag 4 augustus  Bezoek aan Monserrat
Woensdag 5 augustus Bezoek aan Euskadi
Donderdag 6 augustus Bezoek aan Donosti (San Sebastian)
Vrijdag 7 augustus  Bezoek aan Galicia
Zaterdag 8 augustus  Bezoek aan A Coruña
Zondag 9 augustus  Bezoek aan Santiago de Compostele
Maandag 10 augustus Reis naar en bezoek aan Catilla y León
Dinsdag 11 augustus Bezoek aan Valladolid
Woensdag 12 augustus Reis naar en bezoek aan Madrid
Donderdag 13 augustus Rondleiding Madrid
Vrijdag 14 augustus  Bezoek aan Zaragoza en vertrek richting Barcelona
Zaterdag 15 augustus Afscheid en vertrek richting huis

Onderweg zullen er diverse excursies en activiteiten plaatsvinden.

Deelnemers aan deze reis zijn jongeren tussen de 16 en 18 jaar en namens IPA Nederland 
zullen twee jongeren deelnemen. Van hun belevenissen zal later dit jaar in dit blad een 
verslagte vinden zijn.
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North European Forum 2015
Van 19 t/m 21 februari werd in het van der Valk Hotel in Nootdorp het North European Forum (NEF)
gehouden. Voor dit forum waren alle Noord-Europese IPA-secties uitgenodigd, waarvan er uiteindelijk naast Ne-
derland 11 secties vertegenwoordigd waren. De volgende landen waren aanwezig op het NEF: België,
Estland, Finland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Zwitserland Eigenlijk zou het North European Forum (NEF) al begin 2014 in Nederland worden gehouden, echter 
door de bestuurlijke wisselingen eind 2013, was het Landelijk Bestuur niet in staat om dit op korte termijn te 
realiseren. Gelukkig was de IPA-sectie Polen bereid om de organisatie over te nemen en zodoende werd het NEF 
2014 toen in Poznan gehouden.

Vanuit het Landelijk Bestuur is begin mei 2014 een werkgroep opgericht onder de naam Wereldcongres 2018, 
aangezien Nederland in 2018 de organisatie van dat congres heeft toegewezen gekregen. Voor deze werkgroep 
was het organiseren van dit NEF een mooie oefening vooruitlopend op 2018, al zal het aantal deelnemers dan 
vele malen groter zijn. Onder leiding van de voorzitter, Theo Smeulders, is de werkgroep aan de slag gegaan met 
de voorbereidingen voor dit NEF, zoals het zoeken van een geschikte locatie en het
regelen van vervoer voor de deelnemers. Na een aantal vergaderingen, locaties bezoeken “voor het WC 2018” 
en aanpassingen in het draaiboek, arriveerden op donderdag 19 februari de eerste deelnemers op de luchtha-
ven Schiphol. Daar werden zij opgevangen door twee leden van de werkgroep alsmede een lid van het Landelijk 
Bestuur. Daarvandaan werden zij met een door de Koninklijke Marechaussee ter beschikking gestelde bus naar 
Nootdorp gebracht. Niet alle deelnemers kwamen met het vliegtuig; zo kwam IPA België , Frankrijk en Luxemburg 
met de trein en was de Poolse delegatie met de auto gekomen.  Nadat in de loop van de dag iedereen was gear-
riveerd, werd de dag afgesloten met een gezamenlijk diner en een gezellig samenzijn in de bar.

Vrijdag 20 februari ging het NEF ’s ochtends om 09.00 uur van start. Op de agenda stonden sociale, culturele en 
professionele onderwerpen alsmede een discussie over de nominaties voor de diverse internationale commissies 
en de (her)verkiezingen voor het Internationaal Bestuur (IEB). Het was jammer dat het IEB pas na eind maart 2015 
duidelijkheid kan verschaffen over de door dit gremium in te dienen moties voor het 21ste Wereldcongres, dat 
later dit jaar in Limassol, Cyprus wordt gehouden.  Voor de partners van de deelnemers was er een rondrit door 
Den Haag georganiseerd, met een bezoek aan o.a. de boulevard van Scheveningen, Museum Panorama Mesdag 
en het Vredespaleis. Na afloop van het overleg, was er tijd voor de deelnemers om zich om te kleden. Hierna was 
er nog gelegenheid voor een sociaal samenzijn, voorafgaand aan het galadiner. Tijdens het diner maakte de lande-
lijk voorzitter Jaap Taal van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te bedanken voor hun aanwezigheid en het 
feit dat het een prettig overleg was geweest. Ook bedankte hij de leden van de werkgroep voor het organiseren 
van dit NEF.

Namens de International Executive Board (IEB) overhandigde Stephan Crockard het nieuwe vaantje van het IEB 
alsmede een Certificate of Merit (Certificaat van Verdienste) aan de landelijk voorzitter Jaap Taal voor de goede 
organisatie van dit NEF. Ook de overige aanwezigen spraken hun lof en waardering uit richting de Nederlandse 
sectie en de werkgroep. Na afloop van het diner was er tijd en gelegenheid om gezellig na te praten en elkaar 
beter te leren kennen.

Na het ontbijt op zaterdag 21 februari vertrokken de eerste deelnemers weer richting hun thuisland.
Sommigen bleven nog een nacht en een enkeling vertrok richting Amsterdam om daarvandaan op zondag weer te 
vertrekken. Met behulp van een bestuurslid van IPA Haaglanden, heeft de Poolse delegatie nog een rondrit door 
Den Haag gemaakt alvorens weer richting Polen te rijden. IPA Nederland kan terugkijken op een
geslaagd evenement en heeft als zodanig weer een goed visitekaartje afgegeven. Ook de werkgroep kan
tevreden terugkijken en gebruik maken van de leermomenten richting de organisatie van het Wereldcongres in 
2018.

Tekst & foto’s: Marcel van Beek ©
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De provincie Gelderland is rijk aan kastelen en landhuizen. Op zeven kastelen van “Geldersch Landschap & Kasteelen”
bent u van harte welkom om kennis te maken met het leven, de architectuur en kunst van vroeger tijden.

De kastelen en landhuizen zijn ook een inspirerend decor voor een feest of huwelijk.
Bezoek onze website www.glk.nl/kastelen waar u meer informatie vindt over openingstijden en activiteiten.

De kasteelheer van genoemde kastelen en landhuizen bied de leden van IPA Nederland en in het bijzonder de leden van IPA 
Nijmegen e.o., op vertoon van uw IPA legitimatiebewijs, een korting van 25 % op de toegangsprijs p.p. aan. Deze actie gaat in 

op 1 april 2015. Deze korting is niet van toepassing op andere acties en tijdens evenementen.
De korting is niet inwisselbaar tegen contanten.

Kasteel Rosendael
Rosendael 1
6891DA Rozendaal
www.glk.nl/rosendeal

Landgoed Rosendael ligt in Rozendaal, vlakbij Arnhem. Het bestaat 
uit een imposant en historisch ingericht kasteel in een park met veel 
bezienswaardigheden. Kasteel Rosendael geeft een mooi beeld van 
hoe er vroeger op een kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere 
collectie meubels, zilver en porselein te zien.

Kasteel Ammersoyen
Kasteellaan 1
5324 JR  Ammerzoden
www.glk.nl/ammersoyen

Strategisch gelegen tussen Maas en Waal, in het schitterende 
rivierenland van de Bommelerwaard ligt deze indrukwekkende 
burcht. Ammersoyen is één van onze best bewaarde middeleeuwse 
kastelen, gebouwd rond 1300. Van de zware schade uit de Tweede 
Wereldoorlog is sinds de grondige restauratie nauwelijks meer iets te 
zien.

Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4
7245 TL  Laren
www.glk.nl/verwolde

Op het mooi gelegen landgoed Verwolde staat een edelmanshuis 
huis omringd door een tuin, park en het bosgebied Oranjewoud 
met vijvers en landbouwpercelen. Huis Verwolde is met een gids te 
bezoeken. De tuin en het bos zijn vrij toegankelijk; de rest van het 
landgoed is nog particulier bezit van de familie Van der Borch.

Beleef de rijke historie van zeven    Gelderse kastelen
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Kasteel Cannenburch
Maarten van Rossumplein 4
8171 EB  Vaassen
www.glk.nl/cannenburch

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel Cannenburch ligt in
een prachtig oud parkbos met weilanden en vijvers. Het kasteel kan 
worden bezocht, in de omgeving kan worden gewandeld en gefietst.

Huis Zypendaal
Zypendaalseweg 44
6814 CL  Arnhem
www.glk.nl/zypendaal

Buitenplaats uit de 18de eeuw met bijgebouwen en tuin. De 
hoofdverdieping is museaal ingericht. In de overige ruimtes is het 
centraal kantoor van Geldersch Landschap & Kasteelen gevestigd.

Kasteel Doorwerth
Fonteinallee 2b
6865 ND  Doorwerth
www.glk.nl/doorwerth

Kasteel Doorwerth is prachtig gelegen in de uiterwaarden van de 
Rijn. In het kasteel zijn drie musea te bezoeken. Op de stuwwal 
erachter ligt een afwisselend heuvellandschap met bossen, akkers en 
weilanden waar het heerlijk wandelen of fietsen is.

Kasteel Hernen
Dorpsstraat 40
6616 AH  Hernen
www.glk.nl/hernen

Omgrachte middeleeuwse burcht met unieke overdekte weergangen. 
Bossen en lanen in de directe omgeving. Bos op rivierduin met 
eikenhakhout en een ven. Verder graslanden, oude rivierlopen en een 
molen. Kasteel Hernen was het eerste bezit (1940) van de Stichting 
Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Beleef de rijke historie van zeven    Gelderse kastelen
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3rd International Police Bikers Weekend

Na de succesvolle edities van de afgelopen 2 jaar
organiseert de IPA Fryslân van vrijdag 4 september 
t/m zondag 6 september 2015 wederom een 3 daags 
internationaal bikers weekend op camping de
Zilveren Maan in het Friese Zwaagwesteinde.  

Op het treffen zijn ALLE motorrijdende politiecolle-
ga’s van de hele wereld welkom! Lidmaatschap van 
de International Police Association is dus geen ver-
eiste!  

Deelnemers dienen hun eigen kampeermiddel (tent/
caravan/boogtent/camper o.i.d.) mee te nemen. 

Het is in overleg met de campingeigenaar uiteraard 
ook mogelijk langer dan alleen het weekend op de 
camping te verblijven. Zie www.zilverenmaan.nl voor 
contactinfo.  

Het programma zal in grote lijnen als volgt zijn:

Vrijdag 4 september 2015: 
Vanaf 12:00 aankomst/ontvangst deelnemers met 
koffie en gebak. Deelnemers installeren zich op het 
campingterrein. ’s Avonds stamppotbuffet, voor de 
liefhebber een korte avondrit gevolgd door een ge-
zellige avond aan de bar.

Zaterdag 5 september 2015: 
’s Ochtends ontbijt waarna we een dagtocht van ca. 
200 km gaan rijden. Koffie en lunch tijdens de rit. ’s 
Avonds BBQ, gevolgd door een feestavond met live 
muziek.

Zondag 6 september 2015: 
Ontbijt gevolgd door vertrek/afscheid deelnemers.
Dit alles krijg je voor slechts 80,- euro per persoon. 
Dit is inclusief 2 nachten verblijf op de camping,
koffie en gebak, 2x ontbijt, stamppotbuffet, BBQ, 
toertocht incl. koffie en lunch en een aandenken. 
(Fris)drank is ter plaatse te verkrijgen maar mag ook
meegebracht worden.
Info/opgave via ipafryslan@gmail.com 



29





31

Waar staat de IPA voor?

De IPA is een wereldwijde vereniging van ambtenaren, werkzaam (geweest) in politiële diensten. Zij vinden elkaar in de lijfspreuk:

SERVO PER AMIKECO (Esperanto voor: DIENEN DOOR VRIENDSCHAP)

In 1949 werd het initiatief tot oprichting genomen door de Engelsman Arthur Troop; de oprichting in Engeland volgde in 1950. Het 
duurde tot 1953 voordat Nederland als tweede land tot de organisatie toetrad. Het ontstaan in die tijd was begrijpelijk: door de 
verbeterde communicatie na de 2de Wereldoorlog kwamen contacten met het buitenland op gang en ontstond de behoefte te 
weten hoe collega’s in andere landen werkten. Het ideaal van toen is de praktijk van nu. De tijd dat de politie niet verder hoefde 
te kijken dan de eigen gemeente- of landsgrenzen ligt thans ver achter ons. Buitenlandse (dienst-) reizen, samenwerking met an-
dere landen al dan niet in Europees verband, gesprekken met buitenlanders in eigen land en op vakantie zijn aan de orde van de 
dag. Politiemensen hebben elkaar ook steeds meer nodig. Door het wegvallen van de grenzen nemen contacten met buitenlandse 
collega’s steeds meer toe.
Momenteel zijn er IPA-afdelingen over de gehele wereld en zijn ruim 64 landen met bijna 440.000 leden aangesloten. En de ver-
eniging is nog steeds groeiend.

Wat is de doelstelling en hoe komt het dat deze zo’n succes heeft?

In officiële termen heet het:
“Dienstdoende en gepensioneerde ambtenaren in politiële diensten over de gehele wereld door dienstbetoon en vriendschap 
tot elkaar brengen en samenwerking aan te moedigen door sociale en culturele verrichtingen.”

Het is in feite heel eenvoudig: de doelstelling is gewoon: VRIENDSCHAP en SOLIDARITEIT. Vriendschap onder collega’s in binnen- en 
buitenland. Een veeltallig onderonsje. Vriendschap onderhoud je, anders verwatert ze. En…voor vrienden heb je wat over evenals 
zij op hun beurt wat voor jou over hebben. Maar ook solidariteit. Solidariteit met die collega’s in binnen- en buitenland, die het 
minder of moeilijker hebben. Dat is in een paar woorden het succes van de vereniging.

We krijgen steeds vaker met (buitenlandse) collega’s te maken: op het werk, tijdens vakanties, stages of opleidingen; de wereld 
wordt steeds kleiner. De wetenschap dat die ander een (buitenlandse) collega is, die –en dat is ontelbare keren gebleken- precies 
dezelfde problemen en ervaringen in zijn baan ontmoet als wijzelf, schept een band. Alleen, bij hen gaat het wellicht net iets an-
ders, verschillen de omstandigheden, is de cultuur waarbinnen hij/zij werkt anders; dat is interessant, daar kun je van leren en daar 
kun je je voordeel mee doen. De sfeer waarin zo’n contact plaatsvindt, is belangrijk en afhankelijk van beide partijen. Wanneer u 
contacten met (buitenlandse) collega’s op prijs stelt, dan is de IPA zeker wat voor u.

De IPA is een vereniging die zich veel moeite getroost om voor haar leden dat te betekenen:
 - Door het aankopen van relaties en vriendschappen met districten in het buitenland;
 - Het bevorderen en onderhouden van die vriendschappen door allerlei activiteiten en ontmoetingen;
 - Door het scheppen van goede verhoudingen waardoor deze vriendschappen kunnen bestendigen;

Wat is de IPA niet?

De IPA is geen vakbond.
Het is juist dat de IPA het belang van vakbonden onderschrijft, maar bonden bewegen zich op andere terreinen en dienen andere 
belangen.

De IPA is geen sportvereniging.
Natuurlijk is het contact met de verschillende politiesportverenigingen goed en als het nodig is, steken we elkaar de hand toe.

De IPA is geen goedkope reisverzekering.
Voor sommige blijkt dit een misvatting. In het verleden en ook nu worden door de districten ontvangsten georganiseerd en reizen 
naar buitenlandse districten. Het doel was en is collega’s bekend te maken met het werk en de omstandigheden bij elkaar, terwijl 
tevens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt iets van elkaars cultuur te geven.

Wat kan de IPA voor u betekenen?

Dat hangt af van uzelf af. U kunt een ‘slapend’ lid zijn omdat u wel de doelstelling ondersteunt, maar voor uzelf (nog) 
niet weet wat u wilt. U kunt echter ook direct actief bezig zijn en –zeker weten- binnen de IPA krijgt men alle kansen 
om actief te zijn.
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Extra’s

U kunt:
 - Nagenoeg gratis deelnemen aan seminars in het IPA-vormingscentrum Gimborn in Duitsland
 - Deelnemen aan vriendschapsweken of gemeenschappelijke en individuele bezoeken aan districten in
   binnen- en buitenland;
 - Gebruik maken van verrassende vakantiemogelijkheden over de gehele wereld.
 - Gebruik maken van IPA-huizen in Europa, Israël en Zuid-Afrika;
 - Verzamelingen op- of uitbouwen of andere hobby’s bedrijven;
 - Alleen, met partner of gelijkgezinden of geïnteresseerden deelnemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld een wandel- 
  week in de bergen van Oostenrijk of sneeuwweek in Merano.

Let wel: alles kan, maar niets moet!

Om u van informatie te voorzien en u van alle mogelijkheden op de hoogte te houden, verschijnt er regelmatig een districtsbulletin. 
Daarnaast beschikken de meeste districten over een eigen website, die zoveel mogelijk up-to-date wordt gehouden.

Wat kan u van de IPA verwachten?

Dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Wij stellen u graag in de gelegenheid uw talenten óf hobby binnen onze vereniging uit te oe-
fenen. Wij kennen u echt –nog- niet. Wij weten niet wat u wilt en zonder contact of initiatief van uw kant, zullen wij daar 
nooit achter komen.
Wat wij wel kunnen, is u laten kennismaken met onze mogelijkheden en dan is het woord aan u.

Een ding mag u echter nimmer vergeten: Als u bij ons komt als lid, dan komt u als vriend bij vrienden.

Als u ons wilt helpen, heten wij u dubbel welkom!
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Niet iedereen kan zomaar lid worden van de IPA.

Volgens de Statuten van IPA-Nederland kan iemand lid worden als hij/zij aan de volgende criteria voldoet:
Art. 2. van de Statuten van IPA-Nederland
 a. Zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij één van de regionale politiekorpsen,  
     dan wel bij het korps landelijk politiediensten;
 b. zij, die in vaste dienst dan wel als student werkzaam zijn bij het Wapen van de
     Koninklijke Marechaussee;
 c. zij, die in vaste dienst werkzaam zijn bij de politieacademie;
 d. zij, van wie de hoofdwerkzaamheden in overheidsdienst kennelijk van politiële aard zijn en/of
     in nauwe samenwerking met de reguliere politie worden verricht, zulks overeenkomstig een daar 
     toe strekkend besluit van het (landelijk) bestuur zulks op basis van een positief advies van een  
     daartoe door het (landelijk) bestuur benoemde commissie. Tegen een dergelijk besluit kan door  
     de aanvrager beroep worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering;
 e. Hij, die vorengenoemde diensten met recht op onmiddellijk ingaand pensioen, functioneel leef- 
     tijdsontslag, dan wel vervroegd uittreden of met enige andere wachtgeldregeling verlaten hebben.
 f.  Het (landelijk) bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, zulks op basis van een positief
     advies van een daarvoor door het landelijk bestuur benoemde commissie, dat aan personen of  
     groepen van personen, die vanwege - hun betrokkenheid bij de politie in het algemeen of bij
     politieambtenaren in het bijzonder - voor de vereniging een belangrijke toevoegende
     waarde hebben, lid van de vereniging kunnen zijn. Tegen een dergelijk besluit kan beroep worden  
    ingesteld bij de algemene ledenvergadering.

Leden van de vereniging kunnen zijn:

Wie vallen hieronder?
• Zij die in vaste dienst zijn van de Nationale Politie, inclusief de leden van de
 vrijwillige politie),
• Zij die in vast dienst zijn van VTSPN, het Landelijk Instituut voor Selectie en
 Opleiding Politie of bij één van de politieacademies
• Zij die in vaste dienst zijn bij het krijgsmachtonderdeel der Koninklijke Marechaussee;
• Studenten van de Politieacademie en het Opleidingscentrum van de Koninklijke
 Marechaussee;
• Personeel in vaste dienst bij directie Politie van het ministerie van Binnenlandse
 Zaken;
• Medwerkers in vaste dienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 (AIVD);
• Personeel in vaste dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en werkzaam bij het
 Nederlands Forensisch Instituut, als lid van de Staande Magistratuur van het Openbaar Ministerie of  
 bij de Rijksrecherche;
• Burgemeesters;
• Parkeerpolitie, indien zij deel uitmaken van de sterkte van de Nationale Politie;

Wie kan er lid worden van de IPA?



Medewerkers die werkzaamheden verrichten van politiële aard (BOA) en in vaste dienst zijn van:

1.   Agentschap Telecom van Ministerie van Economische Zaken (EZ);
2.  Bestuurders van de Politievakbonden;
3.   BOA’s  (diversen)
4.   Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI);
5.  Douane van Ministerie van Financiën;
6.   Europol;
7.   FIOD van het Ministerie van Financiën;
8.   Flora en Fauna in Kennemerland, Twente en Zuid Holland;
9.  Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
10.  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid;
11.  Internationaal Strafhof (ICC) (Ministerie van Buitenlandse Zaken);
12.  Joegoslaviëtribunaal;
13.  Milieupolitie Amsterdam Zuid Oost;
14.  Nederlandse Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken  
  (EZ)
15.  Parkeercontrole Leeuwarden, Tilburg;
16.  Sociaal rechercheurs in overheidsdienst;
17.  Stadstoezicht;
18.  Waterschap “De Hollandsche Delta”

Zij die deel uitmaakten van een van bovengenoemde (voormalige) onderdelen of en thans van pensioen, 
FLO, VUT of enige andere wachtgeldregeling gebruik maken.
Twijfels? Neem contact op met de ledenadministratie: enrolment@ipa-nederland.nl
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Seminar in Gimborn: altijd de moeite waard!
Van 23 tot en met 27 februari volgde ik het seminar: Policing change 
in an expanding Europe with contracting economies, dat zowel in het 
Duits als in het Engels werd gepresenteerd met behulp van twee uit-
stekende tolken. Het was al weer enkele jaren geleden dat ik aan één 
van de seminars had deelgenomen – de laatste jaren overigens vooral 
als cursusleider – en het leek mij een leuk thema om als gewone deel-
nemer te ondergaan. 

De voor mij bekende reis had ditmaal iets verrassends: nadat ik Keu-
len was gepasseerd ging de regen over in sneeuw die op de Autobahn 

vooral voor het vrachtverkeer een probleem was, maar daardoor ook voor personenauto’s veel oponthoud opleverde.  
Ik kwam gelukkig op tijd aan om de Opening en introductie mee te maken inclusief het welkom van de enkele maanden 
geleden benoemde directeur René Kaufmann. Tijdens de voorstellingsronde bleek ik de enige Nederlander, maar ach-
tereenvolgens stelden zich collega’s voor uit Zwitserland, Wales, Litouwen, Ierland, Duitsland, Roemenië, Noord-Ier-
land en als laatste onze seminarleider Sean Hannigan uit Engeland. Helaas moesten enkele collega’s uit Cyprus op het 
allerlaatste moment afzeggen maar al met al was het toch een zeer internationaal gezelschap waarin alle leeftijdscate-
gorieën vertegenwoordigd waren, dat best wat groter had mogen zijn dan de 12 deelnemers die er nu waren. Voordeel 
was wel dat gedurende de week persoonlijke ervaringen uit de diverse landen volop ruimte kregen in de discussies en 
dat de onderlinge band met een wat kleinere groep zich wat gemakkelijker vormt. 

Een rode draad in het seminar was wel dat ieder politiekorps zonder uitzondering met flinke bezuinigingen in zowel 
budget als personeel te maken heeft al dan niet beïnvloed door de economische crisis. In de werkgroepen kwamen 
zowel onze verwachtingen als de werksituaties in de diverse korpsen uitvoerig aan de orde. Bezuinigingen worden niet 
als prettig ervaren, zeker als de werkdruk alleen maar toeneemt, maar maken vaak weer creatieve oplossingen moge-
lijk zoals bleek uit de zeer diverse onderwerpen die in deze week aan de orde kwamen. 

Peter Connolly en Brian Kennedy uit Belfast hadden een boeiende bijdrage over het herstel van vertrouwen tussen de 
lokale bevolking van zowel protestante als katholieke signatuur en de politie, waarbij ook werving en selectie, vergro-
ting van fysieke veiligheid en misdaadpreventie en de grote rol van intelligence uitvoerig aan de orde kwamen. Sean 
Hannigan presenteerde vanuit zijn eigen ervaring bij de politie in Leicestershire de ervaringen met schooljeugd op 
een grote middelbare school in Bosworth en en zijn relatie als wijkagent  met een groep woonwagenbewoners. Zijn 
presentatie werd door veel korte video’s – ook van voorbeelden over politiewerk elders in de wereld – erg afwisselend 
en leerzaam. 

Op woensdag volgde een excursie naar Keulen waar wij in de Fachhochschule für öffentliche Verwaltung werden wel-
kom geheten door de pedagoge Ulrike Neuhoff, die al lang als gastdocent aan Gimborn is verbonden. In een klaslokaal 

waarin normaler-
wijze Duitse poli-
tiecollega’s worden 
opgeleid  werden wij 
meegenomen in de 
resultaten van een 
vergelijkend onder-
zoek van jeugdigen 
en minderheden in 
Duitsland, Engeland 
en Frankrijk en volg-
de een boeiende 
discussie over recen-
te voorbeelden van 
radicaal geweld in 
L o n d e n , 
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Parijs, Kopenhagen en Brussel. Een korte verkenning van de Keulse binnenstad, waarbij natuurlijk ook de beroemde 
Dom werd bezocht, werd afgesloten met een warme maaltijd in een Kölschbrouwerij en waren we om half elf weer 
terug in Gimborn. 

De donderdag bracht een voor mij - gelet op het thema – niet direct verwachte inleiding over nieuwe verdedigingstac-
tieken en –technieken door Robert Stenhouse van de politie in Wales. Met enkele verbluffende voorbeelden en video’s 
liet hij zien dat ook in Engeland en Wales, waar politie veelal ongewapend optreedt, toenemend geweld een issue is 
waar met vernieuwende tactieken en technieken prima resultaten worden bereikt. Ook werd aandacht besteed aan 
het gebruik van zgn. stroomstootwapens/tasers en voor mij was het een eye-opener. Hij heeft binnen de IPA inmiddels 
een internationale werkgroep opgericht waarbij volgens  mij  Nederlandse vuurwapendocenten zeker zouden moeten 
aansluiten.
Er valt hier veel te leren! 

’s Middags kregen wij een interessante lezing over de Eurocrisis en sociale ongelijkheid van prof. Hans See uit Frankfurt. 
Als criminoloog houdt hij zich ondanks zijn pensionering toch intensief bezig met de aanpak van economische fraude 
en witteboordencriminaliteit en hij bleek zeer goed op de hoogte. Weer werden wij in werkgroepen aan het werk gezet 
en de resultaten presenteerden wij op vrijdagmorgen. Eens te meer bleek hoe nuttig het is om letterlijk eens over de 
grenzen van de eigen politieorganisatie heen te kijken en mogelijkheden en projecten uit andere landen te zien die 
zeker ook in Nederland bruikbaar kunnen zijn. Daarnaast leerde ik ook weer van andere culturen in Europa. 
Ik werd weer eens bevestigd in het feit dat de IPA cursussen van goede kwaliteit aanbiedt en kan het volgen daarvan 
alleen maar warm aanbevelen, zeker nu de kosten voor het overgrote deel door de Nederlandse afdeling worden ge-
dragen. Kijk dus eens op de site of er een aansprekend seminar voor jou bij is en geef je op!
Ton Rutting
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In deze rubriek zal politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals vak-
beurzen, open dagen en ruilbeurzen.

14-16 april 2015  IPOMEX, Munster

Van 14 t/m 16 april 2015 vindt in Munster, Duitsland de 7e editie van IPOMEX plaats. 
Deze 2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- 
en veiligheidsdiensten, wordt ondersteund door IPA Duitsland. 
Voor meer informatie en registratie, zie de website van Ipomex: www.ipomex.de

21-23 april 2015  InfoPol, Kortrijk

Van 21 t/m 23 april 2015 vindt in de Kortrijk Xpo de 11e editie van Infopol plaats.
Infopol is een 2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor de uitrusting van politie-, 
bewakings- en veiligheidsdiensten. Bijna 130 exposanten zullen dan hun nieuwste 
producten en diensten presenteren. De beurs vindt gelijktijdig plaats met de beurs 
XPO112. Voor meer informatie en registratie, zie de website van Infopol: www.infopol.be

27 juni 2015  Veteranendag, Den Haag

Op zaterdag 27 juni 2015 zal in Den Haag de 11de Nederlandse Veteranendag worden gehouden. Op het
Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnenstad worden
gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

21-24 juli 2015 Vierdaagse Nijmegen

Van 21 t/m 24 juli 2015 zal in en rond Nijmegen de jaarlijkse Vierdaagse worden gelopen. Onder de vele
duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van buitenlandse politiediensten. 
Voor meer informatie: http://www.4daagse.nl

5 september 2015  69ste Airborne Wandeltocht, Oosterbeek

Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats 
op de eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne
Wandeltocht wordt aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en
nabestaanden in staat te stellen over te komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen 
in en rond Arnhem bij te wonen. 
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

12-16 oktober 2015 Lo/Jack World Police Indoor Soccer Tournement

Het World Police Indoor Soccer Tournament is een internationaal zaalvoetbaltoernooi voor politiemensen. 
Dit toernooi vindt elk jaar in oktober plaats in de Achterhoekse plaats Eibergen. Het toernooi wordt in 2015 
voor de 33ste keer georganiseerd en men verwacht ruim 200 teams uit meer dan 55 landen. 
Voor meer informatie, zie www.wpist.nl

Nationale en internationale evenementen



Na lange afwezigheid in ons blad, volgt hier weer het seminar overzicht van IBZ Gimborn voor de eerste helft van 2015. 

Het volledige seminaroverzicht, alsmede de beschrijvingen van de seminars zijn terug te vinden op de website van IPA Neder-
land en IBZ Gimborn (http://www.ibz-gimborn.de)

De genoemde kosten betreffen de overnachtingen, de maaltijden (excl. drank), de eventuele excursies en lesmaterialen.  Deze 
kosten worden, evenals de reiskosten, vergoed door IPA Nederland als men in overleg met en toestemming van het Landelijk 
Bestuur een seminar gaat volgen in Gimborn. Uiteraard zijn alle overige kosten voor eigen rekening van de deelnemer. 

De seminars worden in de Duitse taal gegeven, tenzij er een ander taal bij vermeld staat. Indien er meerdere talen vermeld 
worden, dan wordt er simultaan vertaald.

15-01  26 - 30.01  Motorbendes
    Deelnemers min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-02  02 - 06.02  Burnout
    Deelname min. 15 / max. 22; Kosten € 365 (IPA-leden € 286)

15-03  23 - 27.02  Economische crisis en politiewerk (Duits/Engels)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-04  02 - 06.03  Moderne vormen van slavenhandel
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-05  09 - 13.03  Communicatieve vaardigheden, speciaal voor vrouwen
    Deelname min. 12 / max. 18; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-06  16 - 20.03  Politiek extremisme 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-07  23 - 27.03  Vormen van geweld in onze samenleving
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-08 13 - 17.04  Diefstal van identiteit en grootschalige fraude (Duits/Frans) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-09  20 - 24.04  Migratie en criminaliteit
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-10  04 - 08.05  Rechtsextremisme – de nieuwste ontwikkelingen 
    Deelname min. 18 / max. 40; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

15-11  18 - 22.05  Islam en islamisme (Duits/Engels) 
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-12  08 - 12.06  Zekerheid zonder grenzen? (Duits/Pools)
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 365 (IPA-leden € 285)

15-13  15 - 19.06  Terrorisme - politiek en religieus gerelateerd geweld in Europa
    Deelname min. 15 / max. 38; Kosten € 330 (IPA-leden € 245)

2015 - Seminars in IBZ Gimborn 
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