Contactgroep Postactieven Regio Volkel
Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht
Jaarverslag 2021
Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 575 leden en op 31 december 2021 waren dat 547 leden. Het aantal leden is met 28
teruggelopen. Conform de gegevens van onze penningmeester hadden wij over 2021 uiteindelijk 565 betalende leden. We
mochten in 2021 elf oud-collega’s als lid van onze CGPA verwelkomen. Dit mede door de inzet van onze loketfunctionaris op
Volkel, de Aoo Peter Poels. Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van maar liefst 16 leden: Jan vd Avoird,
Jan Roeters, Ger Hartman, Roel Vierdag, Gerrit Coppens, Lies Koot-Hilferink, Joke Hazenbos-Klaassen, Anneke de BoerHartgring, Ted Willems, Leny de Jong-Theunissen, Jos Beekwilder, Sander Janse, Geertje van Wijk-van Reenen, Rick Kuppen,
Harrie vd Sluijs-Veer en Piet Jurjus.
Bestuurszaken.
De corona pandemie heeft ook het afgelopen jaar alles in zijn greep gehad. Het bestuur is daardoor gedurende 2021 slechts drie keer in
vergadering bijeen geweest om bestuurlijke zaken te bespreken en de activiteiten van de vereniging voor te bereiden en te coördineren. In lijn
met de geheimhouding rond de uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan ons bestuurslid Huub Hagemeijer op 28 september, is tussentijds wel
onderling contact geweest en met de gemeente Uden, om die uitreiking zo goed mogelijk te laten geschiedden. Met trots kijken we terug op de
uitreiking, die in goede samenwerking met de burgemeester, de commandant vliegbasis en zijn personeel tot stand is gekomen. Het uitstapje op
18 augustus is gelukkig door gegaan evenals de herfstsocial van 28 september. Verder waren alle activiteiten in 2021 afgelast. Op 7 oktober
2021 heeft de voorzitter nog wel het jaarlijkse CGPA-voorzittersoverleg met de Chef Kabinet en de Coördinator Postactieven en Veteranen-KLu
op kamp Vrijland in Arnhem bijgewoond. Hierbij was de nieuw aangestelde Coördinator Veteranen & Postactieven KLu, kapitein Reinier
Adriaensen aanwezig. Hij vervangt Ad Potters. Alle andere CLSK activiteiten werden helaas gecanceld.
Samenstelling bestuur.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 ging ook niet door en is vervolgens in e-mail vorm afgewerkt. Niet de gewenste
oplossing, maar veel besturen in Nederland hadden hiermee te maken. Begin 2021 meldde oud ICT manager van vliegbasis Volkel majoor b.d.
Emile Hartevelt zich met het goede bericht dat hij onze secretaris wilde worden. Omdat die functie na het plotselinge overlijden van Wim
Wolbertus al een half jaar vacant stond was het bestuur blij dat Emile hier invulling aan wilde geven. Hetgeen geschiedde en u werd middels de
nieuwsbrief hiervan op de hoogte gesteld. Verder waren aftredend en herkiesbaar, Huub Hagemeijer en Gerard van der Hoeven. Omdat via de
mail geen afkeurende berichten waren binnengekomen, zijn Huub en Gerard herkozen in het bestuur. In oktober 2021 werd het bestuur weer
opgeschrikt door het bericht dat bestuurslid Sander Janse plots was overleden. Wederom een aderlating en tot op heden is de functie van
Sander als algemeen bestuurslid vacant. De overige bestuursleden zijn: Rob Postma (penningmeester), Marijke Cornelisse-Spoor (lid,
reiscommissie), Klaas Nijland (webmaster). Onze ledenadministrateur Jos Smith ondersteunt ons met die taak maar maakt zoals bekend op
eigen verzoek geen deel uit van het bestuur. Eind 2021 heeft CGPA lid Bert Hartgers zich gemeld met de mededeling belangstelling hebben
voor een bestuursfunctie.
Geplande activiteiten CGPA-vereniging.
De enige social in september werd met in achtneming van de toen geldende regels goed bezocht. De inschrijvingen via de website, ± 60% van
het totaal, vertoont een stijgende lijn maar kan best beter! Het door onze reiscommissie georganiseerde jaarlijkse busreisje op 18 augustus
vertrok voor het eerst vanaf de Losplaats in Uden en ook voor het eerst met EMA reizen. Dit alles verliep vlot en lijkt een goed alternatief.
Parkeerruimte voldoende en geen toegangsproblemen. We vertrokken voor een bezoek aan Valkenburg (L) en het Zwarte goud. Valkenburg en
de regio was ruim een maand hiervoor getroffen door wateroverlast. Gelukkig kon het programma doorgaan zodat wij op deze wijze de lokale
ondernemers toch konden ondersteunen. De inwendige mens werd goed verzorgd, het bezoek aan het Steenkoolmijnmuseum was een succes.
Op de terrasjes werd genoten van een Limburgs biertje en een bezoek aan de fraaie kloosterkerk in pelgrimsoord Wittem bracht rust in ieders
gedachten. In restaurant Aod Thoear genoten we van een heerlijk diner om daarna weer naar Uden terug te rijden. Ondanks de
coronabeperkingen hebben gelukkig 55 leden met veel plezier van dit uitstapje kunnen genieten.
Financieel beheer vereniging.
In 2021 werden respectievelijk de contributie inning en de financiën van onze vereniging geregeld en beheerd door o.a. Jos Smith met als
eindverantwoordelijke onze penningmeester Rob Postma. De kascontrolecommissie van de leden bestaat uit de heren Dick Duiveman en Loek
Mulder met als reserve Cor Ratering. Het bestuur doet een verzoek aan Dick en Loek om de jaarstukken van de corona jaren 2020 en 2021 te
controleren. De financiële zaken worden zoals gebruikelijk tijdens de ALV behandeld. Zowel de busreis als de reüniesocial in september werden
financieel ondersteund door de CLSK.
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Promotie en werving leden
Diverse aanmeldingen als nieuw lid zijn binnengekomen via de inschrijfmodule op de website www.cgpa-volkel.nl , door mond tot mond reclame
van onze leden of via de loketfunctionaris van de vliegbasis Aoo Peter Poels. 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. En voor nieuwe leden is het eerste jaar lidmaatschap gratis! Om die
reden zit er een klein verschil tussen het aantal leden en de betalende leden. Onze promotiefolder is voor iedere bezoeker te downloaden vanaf
onze website.
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 het
afgelopen jaar bereid om de website op te schonen en voor ons te updaten als dit noodzakelijk was. Op de website vindt u veel informatie.
Postactieven en Veteranen binnen de KLu.
Kapitein Reinier Adriaensen vervulde het afgelopen jaar de functie van Coördinator Veteranen & Postactieven bij de Chef Kabinet van de CLSK
in Breda. Ook in 2021 konden wij, als door de KLu erkende contactgroep, bij het organiseren van onze activiteiten rekenen op financiële steun
vanuit het CLSK en de Commandant vliegbasis Volkel. Het beleid van de C-LSK is erop gericht dat de verdere integratie tussen de
Postactieven (CGPA’s) en de organisatie van Vredesmissie Veteranen KLu (VmVKLu) doorgang vindt. 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 voor een officieel
CGPA-lidmaatschap 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 beoordeling en goedkeuring van het bestuur, lid worden. Voor deze leden vindt geen
postactievenregistratie bij CLSK plaats. Gedurende 2021 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. We benadrukken dat een defensiepas geen noodzaak is. Als u zich voor een bijeenkomst op de juiste wijze aanmeldt wordt u op
de poortlijst gezet om toegang te krijgen voor die activiteit. Maar als u wilt sporten in het PA-sportuurtje of gebruik maakt van hobbyclubs is een
pas aan te raden.
Overige activiteiten contactgroep Het bestuur heeft, toen de nieuwe Commandant vliegbasis, Kolonel-vlieger Marcel ‘Bo’ van Egmond
aantrad, te kennen gegeven dat onze leden altijd bereid zijn om vrijwilligerstaken op de vliegbasis uit te voeren. Afgelopen jaar was weer een
aantal leden actief om op de vliegbasis begeleidingstaken uit te voeren. Ook in 2021 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, rekening houdend met de coronabeperkingen, toch
goed bezocht. Leden van onze CGPA zetten zich ook in om hobbyclubs, historische vliegtuigen (o.a. restauratie van de D-8114) en niet te
vergeten de Traditiekamer “De Typhoon” open te houden. Verder ondersteunt een aantal leden van onze contactgroep 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 18 leden die geen
mailadres hebben. Het overgrote deel van onze leden heeft gelukkig 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,
maar is niet in alle gevallen gelukt, waarvoor excuus. 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 2021 nuttige informatie voor onze leden op de website.
Defensiebladen en overige info
De Vliegende Hollander, de Defensiekrant en andere defensiebladen waren ook in 2021 digitaal beschikbaar. Iedereen die dat wil kan zich
abonneren via de eigen digitale brievenbus op deze periodieken. Maar u kunt ook op de home page van onze website op de link Defensie Kiosk
Magazines aanklikken en het blad lezen wat u wil. Het uitkomen van De Peeljager kwam in 2021 in zéér beperkte oplage uit. Voor onze leden
was een aantal exemplaren beschikbaar, maar corona belette uitgifte hiervan.
Emile Hartevelt
Secretaris
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