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, juni 2021
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
Uw bestuur heeft de persconferentie van 18 juni afgewacht om u verder te
informeren over wat we dit jaar nog voor plannen hebben. Het zal u niet
verbazen dat we optimistisch gestemd zijn en dat we u in de bijlagen de
informatie en inschrijf mogelijkheden voor ons uitstapje meesturen. Op
woensdag 18 augustus gaan we hopelijk met twee bussen een leuke dagtocht
maken. Wij kijken er naar uit, u ook? De andere datums blijven vooralsnog in de
agenda staan. De eerste social in september willen we in gaan vullen als
reüniesocial met een pluspakket. Wat dat pluspakket precies is, ga ik nog niet
verklappen, maar het is de eerste social na een lange lockdown periode dus is
een verrassing op zijn plaats. Dit betekent wel dat u zich hiervoor, zoals bij
iedere reüniesocial, écht op moet geven. Deze verplichting is omdat wij de
deelnemers moeten verantwoorden bij CLSK. Tot spoedig ziens!
Datum activiteit
Januari CX vanwege Corona
23 Maart CX vanwege Corona
11 Mei CX vanwege Corona
18 Augustus
28 September: 1e social na
Corona lockdown!!
16 November

Activiteit
Nieuwjaarssocial CX
Voorjaarssocial met ALV in de BBR CX
Reüniesocial met maaltijd
Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt, P- oostzijde
Losplaats Uden
Reüniesocial special met maaltijd!!
Winterkostsocial

Richtlijnen gebruik sportfaciliteiten
Voor het gebruik van sportfaciliteiten binnen de KLu zijn door het CLSK
richtlijnen opgesteld. Een update hiervan is weergegeven in een Volkel Instructie
(VI-081). Hierin staat, voor eenieder die het betreft, duidelijk omschreven wat
de mogelijkheden zijn. Zo ook voor ons Postactieven. Voor hen die hier gebruik
van maken of wensen te maken in de bijlage op onze site www.cgpa-volkel.nl
staat de VI-081. Lees die door dan ben je up-to-date.
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Emailadres veranderd? Informeer ons
Tijdens het versturen van de laatste nieuwsbrief (NB) bleek nog slechts een
aantal email adressen niet te kloppen. Die leden hebben i.p.v. per mail deze NB
per post ontvangen. Om extra werkzaamheden te voorkomen en u allen nog
beter te bereiken aan u de vraag! Heeft u ooit wél een email adres opgegeven
maar de laatste of deze NB per post ontvangen? Zo ja, dan verzoek ik u contact
op te nemen met Jos Smith via; ledenadministratie@cgpa-volkel.nl om uw email
adres te laten wijzigen. Op die manier proberen wij er voor te zorgen dat onze
leden zoveel mogelijk via de mail worden geïnformeerd. Alvast bedankt!
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste
ontwikkelingen. Met een twee vaccinaties op zak zeg ik, blijf gezond én zuinig op
elkaar.
Namens het bestuur,
Emile Hartevelt
Secretaris CGPA-Volkel
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