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Contactgroep Postactieven Regio Volkel 
Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht 

 
Jaarverslag 2019 
 
Op 1 januari 2019 telde onze vereniging 602 leden en op 31 december 2019 waren dat 592 leden. We hebben, als gevolg van 
overlijden en opzeggingen, in de loop van het jaar 33 leden verloren. Conform de gegevens van onze penningmeester hadden 
wij in 2019 uiteindelijk 613 betalende leden. Er kwamen afgelopen jaar 23 aanmeldingen binnen als nieuw lid van onze CGPA. 
Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van maar liefst 15 leden: Gerard Kaalverink, Piet Timmerman, Mevr. 
A. van Beem-Visser, Martien van Doorn, Wim v.d. Dungen. Jan Jeurninck, Theo Sieben, Cees Koedood, Piet Nieuwenkamp, 
Ruud Wildekamp, Jan Wijers, Joep Schillings, Jan de Leest, Cor Puijk, Harry Thorsen .  
 

Bestuurszaken. 
Het bestuur is gedurende het afgelopen jaar viermaal in vergadering bijeen geweest om bestuurlijke zaken te bespreken en de activiteiten van 
de vereniging voor te bereiden en te coördineren. Tussentijds hebben de bestuursleden onderling veelvuldig contact om actuele zaken af te 
handelen. Onze voorzitter heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie van de C-LSK in het Nationaal Militair Museum (NMM) bijgewoond. Als 
voorbereiding op het jaarlijkse reisje hebben twee bestuursleden de promotietocht van busreisorganisatie OAD meegemaakt. Ingevolge het 
ingaan van de nieuwe wet op de privacy op 25 mei 2018 heeft het bestuur voor onze vereniging een nieuw Privacy protocol vastgesteld. Dit 
protocol is aan de leden voorgelegd en is tijdens de ALV van 2019 door de leden formeel vastgesteld. De jaarlijkse Besturendag voor alle 
CGPA besturen werd door onze vrienden van de CGPA Eindhoven op 2 mei op voortreffelijke wijze georganiseerd. Enkele bestuursleden 
hebben deze activiteit bijgewoond. Bij gebrek aan belangstelling onder de leden was er helaas geen vertegenwoordiging van onze CGPA bij de 
dodenherdenking op 4 mei en de verjaardag van de KLu op 1 juli. Op 17 oktober heeft onze voorzitter het jaarlijkse CGPA-voorzittersoverleg 
met de Chef Kabinet en de Coördinator Postactieven en Veteranen-KLu op kamp Vrijland in Arnhem bijgewoond. 
 
Samenstelling bestuur. 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 maart in de Basis Briefing Room (BBR) waren, conform het rooster van aftreden, 
de bestuursleden Marijke Cornelisse-Spoor (lid) en Wim Wolbertus (secretaris) aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar. 
Met instemming van de ledenvergadering werden beide bestuursleden herkozen. De overige bestuursleden zijn: Gerard v.d. Hoeven 
(Voorzitter) Rob Postma (penningmeester), Huub Hagemeijer (lid), Kees de Koning (ledenadministratie) en Sander Janse (Lid). Er hebben zich 
in 2018 bij het bestuur geen leden gemeld die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. 
 
Geplande activiteiten CGPA-vereniging.  
Onze vijf geplande socials in de OO/Kpl’s messes werden allemaal zeer goed bezocht, de respectievelijke aantallen: Nieuwjaarssocial ±175, 
Voorjaarssocial/ALV ±155, Reüniesocial ±185, Herfstsocial ±150, Winterkostsocial ±170. De inschrijvingen via de website, ± 50% van het 
totaal, kan best beter! Het door onze reiscommissie georganiseerde jaarlijkse busreisje op 21 augustus vertrok vanaf het Mariniersplein op de 
vliegbasis voor een bezoek via de Veluwe naar Beekbergen waar we met een Stoomtrein naar Dieren reden en vandaar per bus naar het 
zonnige Spakenburg. Deze reis was ook afgelopen jaar weer een succes. Via een toeristische route over het natuurgebied de Postbank was er 
de eerste stop en was er koffie of thee met appelgebak op het station van Beekbergen, vandaar reden we “al puffend” met de stoomtrein naar 
Dieren. Na een uitstekende lunch in restaurant Mandemakers in Spakenburg werden er groepen gevormd en kregen de deelnemers een 
rondleiding in het Historisch museum van het dorpje Spakenburg. Na het museum konden we genieten van een grote antiekmarkt, een 
authentieke scheepswerf en de gezellige terrasjes.  De reis werd naar ieders tevredenheid afgesloten met een prima diner in restaurant “de 
Ruggestee” in Otterlo. In totaal hebben 104 deelnemers met veel plezier en bij schitterend weer van deze reis genoten. Tijdens de Herfstsocial 
was er de gastspreker het Hoofd van Volkelse invoering F35 team, de Majoor-Vlieger Benny, die in een duidelijke presentatie uitleg gaf over de 
capabilities van de nieuwe F35. 
 
Financieel beheer vereniging. 
In 2019 werden respectievelijk de contributie inning en de financiën van onze vereniging geregeld en beheerd door de bestuursleden Kees de 
Koning met als eindverantwoordelijke onze penningmeester Rob Postma. De kascontrolecommissie van de leden bestaat uit de heren Henk 
Weijde en Theo Vullers met als nieuw lid Dick Duiveman. Ondanks het gegeven ledenmandaat tijdens de ALV om de contributie bij noodzaak 
mogelijk te verhogen hoefde deze, gezien onze financiële positie, in het afgelopen jaar niet verhoogd te worden. Ook in 2019 werden enkele 
activiteiten financieel ondersteund door de CVB en de CLSK. 
 
Promotie en werving leden 
Diverse aanmeldingen als nieuw lid zijn binnengekomen via de inschrijfmodule op de website www.cgpa-volkel.nl en door mond tot mond 
reclame van onze leden of via de loketfunctionaris van de vliegbasis SM Walter Bouwman. Walter Bouwman, de nieuwe loketfunctionaris, 
volgde afgelopen jaar de Adjudant Edwin van Geet op die met FLO is gegaan. De loketfunctionaris is belangrijk voor de ledenwerving omdat hij 
de dienstverlaters informeert over onze CGPA. Het bestuur heeft ook dit afgelopen jaar de leden gevraagd oud-collega’s te enthousiasmeren 
voor een lidmaatschap van onze vereniging. Leden kunnen altijd oud-collega’s vrijblijvend introduceren voor deelname aan een social om de 
sfeer te proeven. Wel graag vooraf contact met een van de bestuursleden. Onze promotiefolder is voor leden te downloaden vanaf onze 
website. 
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Website CGPA. 
Ook het afgelopen jaar werd onze website www.cgpa-volkel.nl beheerd door onze webmaster Klaas Nijland en zijn zoon Onne. Klaas en zijn 
zoon hebben op voortreffelijke wijze het beheer van de website uitgevoerd. De professionele webdesigner Dhr. Luc Scholten was ook afgelopen 
jaar bereid om de website op te schonen en voor ons te updaten als dit noodzakelijk was. Nieuw op de website is de advertentie van ons lid Ton 
de Wit die met zijn bedrijf Vekozo interessante kortingen voor onze leden aanbiedt bij de aanschaf van ledverlichting, rolluiken, zonnewering ed. 
 
Postactieven en Veteranen binnen de KLu. 
Kapitein Ad Potters vervulde ook het afgelopen jaar de functie van Coördinator Veteranen & Postactieven bij de Chef Kabinet van de CLSK in 
Breda. Ook in 2019 konden wij als door de KLu erkende contactgroep bij het organiseren van onze activiteiten rekenen op financiële steun 
vanuit de CLSK en de Commandant vliegbasis Volkel. Het beleid van de CLSK is erop gericht dat verdere integratie tussen de Postactieven 
(CGPA’s) en de organisatie van Vredesmissie Veteranen KLu (VmVKLu) zal plaatsvinden. De Regeling Reünie Faciliteiten van defensie is voor 
onze vereniging een belangrijke steun. Deze regeling regelt de financiële en verdere ondersteuning die wij als erkende CGPA van defensie, de 
CLSK en de Commandant vliegbasis mogen verwachten. In de Reünieregeling is ook de minimum diensttijd van 12 jaar voor een officieel 
CGPA-lidmaatschap losgelaten en op 6 jaar gesteld. Echter als lokaalbestuur hanteren wij de policy; nieuwe leden met een Volkel verleden met 
een dienstverband korter dan 6 jaar, kunnen, na een beoordeling van het bestuur, lid worden. Voor deze leden vindt geen 
postactievenregistratie bij CLSK plaats. Gedurende 2019 werd duidelijk dat echtgenotes (n) en partners die lid zijn van onze CGPA een 
defensiepas type 4 (Recreatiepas) aan kunnen vragen. Zij hebben hiervoor een lidmaatschapsverklaring en een Verklaring omtrent Gedrag 
(VoG) nodig. 
 
Luchtmachtdagen. 
Op 14 en 15 juni werden de Luchtmachtdagen op onze vliegbasis georganiseerd. Als contactpersoon namens het CGPA-bestuur voor de 
Postactieventent trad ons bestuurslid Huub Hagemeijer op. Onze voorzitter, Gerard v.d. Hoeven, werd door het projectbureau Luchtmachtdagen 
ingehuurd ter ondersteuning van de sectie communicatie. Onze ledenadministrateur Kees de Koning was ingehuurd en actief als 
sectorcommandant op het evenemententerrein. De Postactieventent onder supervisie van de Coördinator Postactieven & Veteranen van de 
CLSK was een groot succes mede door de geweldige inzet van Huub en een aantal van onze CGPA-leden, die assisteerden in de tent en bij de 
toegangscontrole. Ongeveer 4256 Postactieven bezochten de tent. 
 
Overige activiteiten contactgroep Het bestuur heeft de Commandant vliegbasis te kennen gegeven dat onze leden altijd bereid zijn om 
vrijwilligerstaken op de vliegbasis uit te voeren. Afgelopen jaar was er een aantal leden actief om op de vliegbasis begeleidingstaken uit te 
voeren. Ook in 2019 heeft onze contactgroep wederom een passende donatie in het van Weerden Poelmanfonds gestort. Ook werd de 
exploitatie van de Meeting Service Point (MSP) Welfare-winkel, weer mogelijk gemaakt door onder meer de inzet van een aantal vrijwilligers 
afkomstig uit ons ledenbestand. Het door het bestuur geregelde sportuurtje op dinsdagochtend in de sportzaal van de vliegbasis, begeleid door 
een sportinstructeur, werd goed bezocht. Ook maken, buiten het sportuurtje, vele leden op eigen gelegenheid gebruik van de sport en fitness 
faciliteiten van de vliegbasis. Bij de voorbereidingen en de uitvoering van de familiedag op de vliegbasis helpt trouw een aantal leden bij de 
opbouw. Leden van onze CGPA zetten zich ook in om hobbyclubs, historische vliegtuigen en niet te vergeten de Traditiekamer “De Typhoon” 
open te houden. Verder ondersteunen een aantal leden van onze contactgroep de ondersteuning van diverse KLu sportactiviteiten. Dit alles 
wordt door de Commandant vliegbasis zeer op prijs gesteld. 
 
Communicatie, Internet en e-mail 
Regelmatig deed het bestuur mededelingen d.m.v. een extra nieuwsbrief via e-mail, de website en met een brief aan 15 leden die geen 
mailadres hebben. Het overgrote deel van onze leden heeft wel een eigen digitale postbus. Hiermee besparen zij de KLu en onze vereniging 
portokosten en het bestuur veel extra werk bij de communicatie met haar leden. www.cgpa-volkel.nl is het internetadres van onze verenigings-
website. Het sturen van een overlijdensbericht van een lid per email naar alle leden was afgelopen jaar de policy van het bestuur. Bij het 
bekijken van de mailstatistieken van de wel/niet gelezen mails blijkt dat 25-30% van de aangeschreven leden nooit de e-mails leest! Het bestuur 
plaatste ook in 2019 regelmatig nuttige informatie voor onze leden op de website. 
 
Defensiebladen en overige info 
De Vliegende Hollander, de Defensiekrant en andere defensiebladen waren ook in 2019 digitaal beschikbaar. Iedereen die dat wil kan zich 
abonneren via de eigen digitale brievenbus op deze periodieken. Het uitkomen van De Peeljager werd in 2019 voortgezet met het verschijnen, 
in beperkte oplage, voor belangstellende leden was er tijdens de socials steeds een aantal exemplaren beschikbaar. Het wekelijkse CLSK 
informatiebulletin werd ook afgelopen jaar door toedoen van uw secretaris en de webmasters op de website geplaatst. 
 
 
Wim Wolbertus 
Secretaris 
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