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PolMarCo website 2.0. online
Na een voorbereiding van vele maanden presenteren wij u de website PolMarCo 2.0.
Niet alleen het uiterlijk is volledig veranderd maar ook "achter de schermen" van ons systeem is er
vernieuwd en beveiligd. Zo is onze website weer up to date voor de toekomst.
Het bestuur is veel dank verschuldigd aan onze webmaster Marco Sondermeijer.

Dagtrip 19 maart 2015
Onze dagtrip naar Scania Trucs in Zwolle en het American Motorcycle Museum in Raalte was al op 31
december jl. volledig volgeboekt. Bedankt voor de vele en snelle aanmeldingen.
Op de ledenpagina staat de deelnemerslijst. Graag wijzingen tijdig doorgeven.

Stoffer Bruins
Stoffer is ernstig ziek. De artsen doen hun uiterste best om hem te genezen. Veel leden kennen hem
van de dagtrips en wat langer geleden van de meerdaagse reizen. Belangstelling in de vorm van een
briefje of een kaartje wordt zeker op prijs gesteld.
Adres: Parelhoenstraat 24, 3815AG Amersfoort.

Samenwerking politiebonden
Naast de Nederlandse Politie Bond (NPB) is het partnership met de Politievakbond ACP tot stand
gekomen. De ACP heeft de eerste promotieactiviteiten verricht. Zie bijvoorbeeld op de website
www.acp.nl onder ledenvoordeel. Dit betekent dat we via deze politiebonden een bereik van ruim
50.000 leden hebben. Inmiddels hebben zich de eerste nieuwe PolMarCo-leden aangemeld en komen
ook de eerste aanmeldingen voor de meerdaagse reizen binnen.

Meerdaagse reizen Erfurt, Weimar en Jena
Op de pagina meerdaagse reizen 2015 en op de ledenpagina is alle informatie te vinden over de
beide vijfdaagse reizen naar Thüringen. Aanmelding kan zoals gebruikelijk online via de ledenpagina
op onze website. De meerdaagse reis van 5 t/m 9 oktober is intussen volledig volgeboekt. Op de 2e
reis van 26 t/m 30 oktober is nog plaats
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