Contactgroep Postactieven Regio Volkel

Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht

Correspondentieadres:
Secretaris CGPA regio Volkel
Burgemeester Ottowstraat 5
5427 SR BOEKEL
Tel.: 0492-325825
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl

Aan: Leden CGPA regio Volkel

Nieuwsbrief
Uden, 12 april 2022
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
De eerste social met flinke opkomst en gelukkig weer een normale ALV hebben we in
maart af kunnen vinken. Gevoegd is het verslag van de ALV. We verwelkomen met de
door u gegeven instemming Bert Hartgers als nieuw bestuurslid. Verder wordt u
uitgenodigd voor de Reuniesocial van dinsdag 10 mei.
Veel pasjes ROOD
De toegang tot de basis verliep helaas niet optimaal en dit is zacht uitgedrukt. Super
vervelend natuurlijk. Met kunst en vliegwerk heeft Emile het toch voor elkaar gekregen om
iedereen die dat wilde de basis op te krijgen. De Defensie Beveiligingsautoriteit heeft in
december ’21 een update uitgevoerd met het risico dat passen bij controle geen toegang
zouden geven. Wat ook speelt is dat door de oorlog in Oekraïne de veiligheid status is
verhoogd. Ondanks het feit dat leden een basispas hadden met een vervaldatum in 2023
of zelfs 2024 werd de pas na controle rood. Uw bestuur heeft in de nieuwsbrief van
februari al aangegeven dat dit risico erin zat. Onze oproep om, indien mogelijk, vooraf de
pas te checken was dus niet onterecht. We gaan dit probleem tackelen door iedereen
die zich voor de reüniesocial aanmeldt op de poortlijst te zetten. Later dit jaar
hebben we overleg met bureau veiligheid om een werkbare oplossing te vinden.
Planning 2022
Datum
10 mei
17 augustus
27 september
22 november

Activiteit
Reüniesocial met maaltijd
Jaarlijkse uitstapje
Herfstsocial
Winterkostsocial met maaltijd

Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Namens het bestuur,
Gerard van der Hoeven
Voorzitter CGPA-Volkel
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