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, 4 februari 2022
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
De eerste maand van 2022 ligt alweer achter ons. Het was qua weer een grijze maand en
als ik voor mijzelf spreek duurde hij lang en was best saai. De lockdown deed natuurlijk
een flinke duit in het zakje en toen de grootste beperkingen werden opgeheven klonk er
een zucht van verlichting door heel Nederland. Reden voor een nieuwsbrief met hierin
vooral de ogen gericht op de toekomst.
Uw bestuur zit niet stil, gaat door met plannen en kijken wat er wel kan. We houden korte
lijnen met de commandant vliegbasis en zijn staf. Vooral om, als het kan, weer een
bijeenkomst door te laten gaan. Zoals de figuur er nu bij ligt moeten we als postactieven
nog even geduld hebben. We zijn uiteindelijk altijd te gast op de vliegbasis en voor de
commandant heeft de operationele inzetbaarheid van zijn mensen en materieel prioriteit.
Daar schikken wij ons in maar plannen wel naar de social in maart. Dit om ook weer een
gebruikelijke Algemene Ledenvergadering te kunnen houden. Dus… dinsdagmiddag 22
maart is ons richtpunt. Laten we hopen dat we dan weer een fijne bijeenkomst kunnen
houden.
Planning 2022
Datum
Januari CX vanwege Corona
22 maart
10 mei
17 augustus
27 september
22 november

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

Check geldigheid van uw defensiepas
Wij vragen u nogmaals om, als u in het bezit bent van een defensiepas, deze te
controleren op geldigheid. De defensie beveiligings autoriteit heeft een update gedaan
waardoor pasjes met verlopen VOG geen toegang meer geven. Dus bent u in de buurt van
de basis check dan even bij de poort of uw pasje nog groen is. Wordt ie rood, dan moet u
mét uw pasje naar het Basis Bezoekers Centrum (BBC) om dit door te geven en met hen
te bespreken wat te doen. Soms kan in de aanloop naar de aanvraag van een nieuw VOG
en daarna de nieuwe pas uw oude pas nog tijdelijk verlengd worden. De stapsgewijze
digitale aanvraag van een VOG staat op onze site.
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Let wel! Als u zich met de juiste gegevens voor een social hebt aangemeld met de
mededeling dat u op de poortlijst gezet wil worden zorgt dit in combinatie met de juiste
legitimatie voor toegang tot een social.
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen.

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

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