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Uden, 10 oktober 2020 

 

Geachte dames en heren leden van de CGPA regio Volkel, 
 

Conform onze statuten zijn wij verplicht om éénmaal per kalenderjaar een Algemene 

ledenvergadering (ALV) te organiseren. Na het cancelen van de ALV van 10 maart door 

de Corona maatregelen heeft het bestuur overlegd hoe wij toch kunnen voldoen aan de 

statutaire verplichtingen. Besloten is dat we de leden via email en post op een aantal ALV 
punten raadplegen door middel van deze brief. 

 

De spelregels van deze alternatieve ALV zijn betrekkelijk eenvoudig, bent u het eens met 

de punten dan hoeft u niet te reageren. Bent u het oneens met een van de 
vergaderpunten dan laat u ons dat graag vóór 31 oktober weten, het bestuur zal dan met 

u overleggen en met een voorstel komen. Leden zonder email ontvangen dit document 

per post, voor hen geldt dezelfde reactiemogelijkheid, maar dan per post. Na de 

ledenraadpleging informeren wij de leden. 
 

Van de voorzitter 

 

Beste leden van onze CGPA, 
 

Op de eerste plaats moet ik u mededelen dat deze brief eigenlijk een maand eerder door 

Wim Wolbertus zou worden verstuurd. Zijn plotselinge overlijden op 14 september hakte 

er flink in en heeft de vertraging veroorzaakt. Bizar was dat de datum waarop Wim de 

oorspronkelijke brief gedateerd had zijn sterfdatum was. Binnen het bestuur proberen we 
de ontstane leegte zo goed mogelijk op te vangen. Mocht iets niet vlekkeloos verlopen 

dan excuus hiervoor.  

 

In deze soms verwarrende tijd van op en neer gaande beperkingen vanwege de Corona 
pandemie heeft het bestuur ook de agenda aangepast. Om die reden gaan de 

geplande winterkostsocial en de nieuwjaarsreceptie 2021 niet door! Toch zit uw 

bestuur niet stil. Zie hier het verzoek aan u om via deze weg punten van de ALV af te 

vinken, zodat het bestuur toch aan haar verplichtingen kan voldoen. Het liefst had ik u in 
maart j.l. tijdens de ALV in de basisbriefingroom de presentatie voorgeschoteld, maar die 

kon dus geen doorgang vinden. Daarom, bij uitzondering, nu op deze manier.  

 

Wij hopen van harte dat Corona wordt teruggedrongen en dat er spoedig een vaccin voor 

handen is. Ik denk dat pas dan de situatie weer terug kan naar het gewone ‘normaal’. 
Blijf ondertussen gezond en zorg goed voor elkaar. 

 

 

http://www.cgpa-volkel.nl/
mailto:secretaris@cgpa-volkel.nl


Girorekening 2641799 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Volkel te Uden 
Kamer van Koophandel: 17147010 

Internet: www.cgpa-volkel.nl  

 

Notulen ALV 2019 punt 3. Bent u het eens met de toegestuurde notulen van de ALV 

van 12 maart 2019? Deze notulen d.d. zijn u per email en post toegestuurd. 

 

Jaarverslag CGPA ALV 2019 punt 4. Bent u het eens met het u toegestuurde 
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019? 

 

Verslag Kascommissie ALV 2019 punt 6. Heeft u opmerkingen over het bijgevoegde 

verslag van de kascontrolecommissie? De leden van de kascommissie bestaande uit de 
heren Loek Mulder en Dick Duiveman worden bedankt voor hun inzet. Vraag: Bent u 

eventueel bereid zitting te nemen in de nieuwe kascommissie? Reageer dan naar het 

mailadres van de secretaris secretaris@cgpa-volkel.nl  

 
Bestuursverkiezing ALV 2019 punt 7. Er hebben zich geen kandidaat bestuursleden 

gemeld. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Rob Postma en Sander Janse 

respectievelijk penningmeester en bestuurslid. Aftredend en niet herkiesbaar is onze 

ledenadministrateur, Kees de Koning. Voor deze functie heeft het bestuur ons lid Jos 

Smith bereid gevonden om deze taak over te nemen. Jos is de ledenadministratie bij 
gaan houden maar wenst geen bestuurslid te zijn, het bestuur is akkoord met deze 

modus. 

Vacature: Vanwege het plotselinge overlijden van Wim Wolbertus is de functie van 

secretaris vacant. De werkzaamheden vragen ongeveer 2 uur per week van uw tijd en 
onkosten worden vergoed. Als u overweegt de functie van secretaris van uw CGPA in te 

vullen, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Gerard van der Hoeven. 

U wordt in het bezit gesteld van een moderne laptop van de CGPA-Volkel om separaat 

van uw eigen administratie de zaken te regelen.  
 

Contributie 2021 ALV 2019 punt 8. De contributie bedraagt slechts € 8,-- p. p. per 

jaar! Zoals ieder jaar gebruikelijk vraagt het bestuur de leden om een mandaat om de 

contributie, bij hoge uitzondering, te verhogen naar € 10,-- p.p. per jaar. Hiervoor is 
echter geen reden. Voor alle duidelijkheid dit is dus een mandaat, géén verhoging!  

 

Wijziging statuten. Om de aanwas van nieuwe PA leden te bevorderen, wordt de leden 

gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om artikel 7 van de statuten aan te vullen 

met een punt 3.   
Punt 3: Nieuwe leden zijn, ongeacht de datum van aanmelding, het lopende kalenderjaar 

geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 

  

Hiermee geven wij onze loketfunctionaris op vliegbasis Volkel, dit is sinds 1 augustus de 
Aoo Peter Poels, een extra middel in handen om een dienstverlater en zijn partner te 

stimuleren lid te worden van onze CGPA.  

 

 
Zoals reeds gezegd, reacties graag voor 31 oktober naar de secretaris via het mailadres 

secretaris@cgpa-volkel.nl of per post naar het bovengenoemde adres.    

 

 

Namens het bestuur 
Gerard van der Hoeven 

Voorzitter 
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