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, 1 april 2021
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
In de vorige nieuwsbrief begon ik met het nieuws dat Emile Hartevelt zich had
aangemeld en kandidaat gesteld om de functie van secretaris te gaan vervullen. Tevens
stelden zich aftredend en herkiesbaar, Huub Hagemeijer en ik. Omdat de fysieke ALV er
door Corona helaas weer niet in zat, konden tegenkandidaten zich tot 15 maart j.l. bij
een van ons melden en/of instemmend of afwijzend reageren op de kandidaten. Het
resultaat is dat op de 395 verstuurde emails, er slechts één negatieve reactie is
ontvangen. Die ging in dit geval alleen over de wijze waarop gestemd kon worden. Daar
zag de respondent andere mogelijkheden. Uw bestuur daarentegen had voor deze vrij
eenvoudige manier gekozen. Er zijn wel een aantal positieve reacties op de
kandidaatstelling ontvangen en niet één afwijzing, hetgeen betekent dat Emile Hartevelt
uw nieuwe secretaris is en Huub en ik resp. doorgaan als voedingscommissaris en
voorzitter. Voor het vervolg van deze nieuwsbrief draag ik de pen van harte over aan
Emile.
Gerard van der Hoeven
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
Ik wil u op de eerste plaats bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen uw secretaris
te mogen zijn. In aanvulling op hetgeen Gerard hiervoor heeft geschreven het volgende.
Emailadres veranderd? Informeer ons!
Tijdens het versturen van de laatste nieuwsbrief (NB) bleken een aantal email adressen
niet te kloppen. Die leden hebben daarom i.p.v. per mail deze NB alsnog per post
ontvangen. Dat was onnodig geweest. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen en
u daarmee beter te bereiken aan u de vraag! Heeft u ooit wel een email adres
opgegeven, maar de laatste NB per post gekregen? 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 kunnen we zeker stellen dat onze leden zoveel mogelijk via de
mail worden geïnformeerd. Alvast bedankt!
Kascontrolecommissie
Onze penningmeester, Rob Postma, heeft zoals gewoonlijk zijn zaken weer piekfijn op
orde en klaarliggen voor controle door de kascommissie. De coronamaatregelen
beperken hem nog steeds in de mogelijkheid dit te laten doen. Besloten is om de
controle op een nader te bepalen datum uit te voeren. Als die kascontrole heeft
plaatsgevonden wordt u hierover geïnformeerd.
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De agenda en Corona!
Kijkend naar de agenda (deze staat natuurlijk ook op de site) hielden we nog een klein
beetje hoop op de reünie social van 11 mei, maar dat sein staat op rood! Als er
überhaupt al versoepelingen zijn, dan is het nog maar sterk de vraag of de geboden
ruimte ons gaat helpen om een gezellige middag te organiseren. Uw bestuur vindt dit
echt super vervelend, maar geeft voor dit jaar de hoop niet op. Wellicht schuiven we die
social door naar een latere of misschien wel een extra ingeplande datum. We willen zó
graag dat het snel beter wordt!

Datum activiteit
Januari CX vanwege Corona
23 Maart CX vanwege Corona
11 Mei CX vanwege Corona
18 Augustus onder voorbehoud
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

Uitstapje??
Ons jaarlijkse uitstapje staat nog steeds op woensdag 18 augustus in de planning, echter
helaas ook onder voorbehoud! Busonderneming EMA houdt ons op de hoogte van de
mogelijkheden. Wij zouden het weer fijn vinden om u voor de busreis uit te nodigen,
maar zijn natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Met
een vaccinatie voor ons allen in het vooruitzicht zeg ik nogmaals, blijf gezond én zuinig
op elkaar.
Namens het bestuur,
Emile Hartevelt
Secretaris CGPA-Volkel

We hopen dat het sein snel op groen komt te staan!
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