
Girorekening 2641799 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Volkel te Uden 
Kamer van Koophandel: 17147010 

Internet: www.cgpa-volkel.nl  

Contactgroep Postactieven Regio Volkel 
 Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht 

 
Correspondentieadres: 

 
Secretaris CGPA regio Volkel 
Emile Hartevelt 

 Burgemeester Ottowstraat 5 
Tel.: 0634823179 
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl              
 
 

 
Verslag van de algemene ledenvergadering 22 maart 2022. 

 

Aanwezig 78 leden. 

 

Opening. Vz opent de vergadering om 15.00 uur. 

 

Mededelingen. Helaas waren er problemen aan de poort. Van verschillende leden 

stond de pas op rood. Een van de redenen is dat Volkel alertstatus A zit. Bij volgende 

evenementen werken we uitsluitend met een poortlijst. 

 

Vz neemt de lijst door van alle overleden leden. Vraagt alle aanwezigen te gaan 

staan. Neemt hierna 1 minuut stilte in acht. 

 

Vz introduceert de loketfunctionaris Peter Poels. Vanuit de Klu begeleidt hij het 

personeel wat met FLO gaat. Geeft ook voorlichting hoe mensen bij de CGPA lid 

kunnen worden. Binnen 3 maanden kunnen ze zonder VOG een pas krijgen. Tevens 

wordt bij dienstverlating een 1 jarig lidmaatschap van onze Luchtmacht aangeboden. 

 

De Nieuwsbrief van de PCGA wordt zoveel mogelijk per mail verstuurd. Vz benadrukt 

nog dat als het e-mail adres wijzigt dit zo snel mogelijk aan de ledenadministratie 

moet worden doorgegeven. 

 

Reünie Social in mei is weer met extra uitgebreide maaltijd. Vanwege 

kostenverantwoording eist CLSK uw inschrijving én paraaf bij binnenkomst ter 

verantwoording van uw aanwezigheid. Geen paraaf betekend geen vergoeding! 

Herfstsocial op 27 september wordt opgeluisterd met natuurlijk weer een zeer 

interessante lezing. 

 

Uitstapje van 2022. Gepland woensdag 17 augustus. 

• Leden: € 65,00 per persoon.  

• Introducé: € 80,00 per person.  

• Inschrijven per mail of schriftelijk tot 18 juli 

• Automatische incasso bij lid, óók voor uw begeleider! 

• Annulering na incasso kost € 10,- per persoon 

• Max. 120 personen! 

 

Notulen ALV 2020. Geen wijzigingen binnengekomen. 

 

Jaarrekening.  Penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening.  

 

Vraag: Hebben jullie een maximum wat op de rekening mag staan?.  

Antwoord: Geen maximum.  

 

Vraag aan de leden: De penningmeester vraagt aan de leden of er nog ideeën zijn 

hoe het batig saldo af te bouwen.  

Antwoord. Mogelijkheid bekijken om VOG kosten voor een (deel) te vergoeden. 
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Kascommissie. Leden van de kascommissie zijn geveld door corona en dus niet 

aanwezig om de resultaten toe te lichten. Vz verzoekt de vergadering decharge te 

verlenen. Vetgadering gaat akkoord. Nieuwe samenstelling van de kascommissie 

bestaat uit Loek Mulder en Cor Raterink. Dick Verweij meldt zich aan (reserve). 

 

Bestuursverkiezing. Vz stelt Bert Hartgers voor als nieuw bestuurslid. Vergadering 

gaat unaniem akkoord. 

 

Marijke Cornelisse-Spoor treedt af en is herkiesbaar. Vergadering gaat unaniem 

akkoord. 

 

Contributie 2023. Geen veranderingen 

 

Rondvraag. 

 

Vraag: Met de komst van de F35 is het dan moeilijker om iets te organiseren.  

Antwoord: Nee, het bedrijfsrestaurant ligt in het deel recreatieterrein. 

 

Sluiting. Vz sluit de vergadering om 15.30 uur. 
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