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Aan: Leden CGPA regio Volkel

Nieuwsbrief
Uden, december 2021
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
Het heerlijk avondje ligt alweer achter ons en de feestdagen naderen met rasse schreden.
Reden om even terug te blikken, maar niet te lang want 2021 was met slechts één enkele
social en het uitstapje, gewoon een saai jaar. Die ene social stond mede in het licht van de
uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Huub Hagemeijer. Fantastisch was dat zeg! En…
wat een geluk dat juist dié social door mocht gaan.
In het afgelopen jaar hebben we verdrietig genoeg ook afscheid moeten nemen van 15
van onze leden. Dat doen we met pijn in ons luchtmacht hart en daarom gaan wij zoals
gebruikelijk hun namen tijdens de eerstvolgende ALV nog voorlezen om hen te gedenken.
Corona blijft narrig, helaas geen nieuwjaarsocial
Ondanks het feit dat bijna iedereen een dubbele vaccinatie heeft gehaald blijft corona ons
in de weg zitten. Een aantal van u heeft de booster er wellicht ook al inzitten en chapeau
hiervoor. Alleen zo drukken we dit virus de kop in en geeft het op termijn weer
mogelijkheden om naar normaal terug te gaan. Maar op dit moment ligt voor wat betreft
de activiteiten binnen CLSK alles op zijn gat. De planning zoals voorgesteld aan de
basisleiding is goedgekeurd, maar onze Nieuwjaarsocial gaat in ieder geval niet door.
Normaal gesproken had u de inschrijving al ontvangen en zouden we de planning met
facilitair en Paresto af gaan ronden, maar dat kan op dit moment niet. Tussen kerst en
nieuwjaar is de basis ook gesloten dus is nu de gok echt te groot om alles op te tuigen en
vervolgens weer af te zeggen. Uw bestuur denkt er wel over na om, als de
coronamaatregelen het toestaan, het op een wat later moment alsnog te doen. Het moet
op de basis natuurlijk ook in de planning passen. Wij houden u op de hoogte.
Planning 2022
Datum
Januari CX vanwege Corona

22 Maart
10
17
27
22

Mei
Augustus
September
November

Activiteit
Nieuwjaarssocial CX
Voorjaarsocial met ALV in de BBR
Reüniesocial met maaltijd
Jaarlijkse uitstapje
Herfstsocial
Winterkostsocial met maaltijd

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

Girorekening 2641799 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Volkel te Uden
Kamer van Koophandel: 17147010
Internet: www.cgpa-volkel.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een gezond 2022
Namens het bestuur,
Gerard van der Hoeven
Voorzitter CGPA

Wat er ook gebeurt uiteindelijk gaan we met ons allen de goede
kant op!
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