Contactgroep Postactieven Regio Volkel

Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht

Correspondentieadres:
Wnd. Secretaris CGPA regio Volkel
Tijdelijk: Velmolenweg 76
5404 LD UDEN
Tel.: 06-44794008
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl

Aan: Leden CGPA regio Volkel

Nieuwsbrief
Uden, 2 februari 2021
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
De eerste donkere en in deze coronatijd vooral saaie maand van 2021 is al voorbij.
Helaas zonder nieuwjaarsreceptie. Goh wat had het bestuur jullie graag de hand gedrukt
en samen willen proosten op een fijn nieuw jaar. Maar zoals eerder in een nieuwsbrief
aangegeven, er is licht aan het einde van de tunnel. Er zijn ongetwijfeld leden die de lang
verwachte vaccinatie reeds hebben gekregen. De meesten van ons zullen nog even
geduld moeten hebben. Uiteindelijk komt het goed, meer kan ik niet beloven.
Wijziging in de agenda
Kijkend naar de agenda moeten we constateren dat we de bijeenkomst in maart met ALV
helaas ook moeten cancellen. Ondanks de vaccinatieactiviteiten ziet het er niet naar uit
dat de maatregelen dusdanig veranderen dat wij met ons allen op de basis bij elkaar
kunnen komen. We houden nog hoop op de reünie social van 11 mei, maar dat sein staat
nog niet op groen. Als die social nog niet gehouden kan worden schuiven we die, altijd
weer gezellige en goed bezochte bijeenkomst, door naar een latere en misschien wel
extra ingeplande datum. We moeten creatief zijn. Toch? Voor de duidelijkheid hieronder
nog even de agenda.

Datum activiteit
Januari CX vanwege Corona
23 Maart CX vanwege Corona
11 Mei Onder voorbehoud!!!
18 Augustus
28 September
16 November

Activiteit
Nieuwjaarssocial CX
Voorjaarssocial met ALV in de BBR CX
Reüniesocial met maaltijd
Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt wordt later bekend
gemaakt.
Herfstsocial, spreker/activiteit of ALV
Winterkostsocial

Vacature secretaris CGPA Volkel
Omdat secretaris Wim Wolbertus in september 2020 plotseling kwam te overlijden is al
eerder de oproep geplaatst om deze functie in te vullen. Hierop zijn tot op heden helaas
geen aanmeldingen binnengekomen. Daarom hieronder nogmaals een herhaling.
Vind je het fijn om als secretaris ons bestuursteam te versterken? Meld je aan!
De werkzaamheden vragen ongeveer 2 uur per week van uw tijd en gemaakte onkosten
worden vergoed. U wordt in het bezit gesteld van een moderne Medion Akoya i5 laptop
van de CGPA-Volkel, om separaat van uw eigen administratie de zaken te regelen. Als je
overweegt de functie van secretaris van onze CGPA in te vullen, neem dan met mij of
een van onze andere bestuursleden contact op. We hebben je hard nodig!
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Reserve lid kascommissie
Op de oproep om plaats te nemen op de reservebank van de kascommissie (nu Dick
Duiveman en Loek Mulder) is ook nog geen reactie gekomen. Dat is jammer want het is:
A. Leuk en gezellig om te doen.
B. Niet moeilijk.
C. Je had toch niets te doen in coronatijd dus waarom niet.
D. Je ondersteunt met deze geringe bijdrage toch de club.
Normaal stel ik tijdens de ALV de vraag altijd in de zaal van de BBR. Tot op heden kwam
er dan toch een reactie dus… steek je vinger op en neem even contact met ons op.
Er kunnen weer basispasjes gemaakt worden!
Tja, mensen, verbaas u niet verwonder u slechts. Het is sinds medio januari weer
mogelijk om een basispasje te laten maken. Het heeft echt meer dan een jaar geduurd
voordat dit weer mogelijk was. Mocht uw pas verlopen zijn en wil je weer een nieuwe,
dan kan dat.
Eerst VoG aanvragen
Een VoG voor defensie kan digitaal aangevraagd worden en kost ongeveer € 40,-- en is
vier jaar geldig. Hiermee heeft u alleen toegang tot de recreatiesector van de vliegbasis:
Mess, hobbyclubs en sporthal.
Ga na afhandeling van stappenplan mét de vereiste papieren naar het Basis Bezoekers
Centrum (BBC gebouw buiten de poort). Let wel, maak voor het gemak eerst een
afspraak bij de frontdesk veiligheid van de vliegbasis 0413-276484.
Stappenplan staat op de site
Voor het aanvragen van een VoG en de verdere handelingen verwijs ik u graag naar het
stappenplan dat u op de website kunt vinden.
Crowdfunding F-100
Het NMM is in het bezit van de laatste F-100 ‘Super Sabre’; een Amerikaanse
jachtbommenwerper die onlosmakelijk verbonden is met de Vliegbasis Soesterberg en
dus met het NMM. Een uniek stukje cultureel erfgoed. Helaas verkeert hij in erbarmelijke
staat, het heeft jarenlang buiten gestaan en er missen onderdelen. Zij willen dit toestel
behouden voor het nageslacht en daarom een crowdfunding actie. Meer informatie staat
middels een link op onze site.
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Met
een vaccinatie in het vooruitzicht zeg ik, blijf gezond én zuinig op elkaar.
Namens het bestuur
Gerard van der Hoeven
Voorzitter & Wnd secretaris
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