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

 
Jaarverslag 2020 
 
Op 1 januari 2020 telde onze vereniging 592 leden en op 31 december 2020 waren dat 575 leden. Het aantal leden is met 18 
teruggelopen. Conform de gegevens van onze penningmeester hadden wij in 2020 uiteindelijk 591 betalende leden. Er kwamen 
afgelopen jaar 3 aanmeldingen binnen als nieuw lid van onze CGPA. Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen 
van 9 leden: Jan van Soest, Paul Gubbels, Hans Hillebrand, Theo de Jong, Lex Schoenmaker, Ton Nefkens, Wim Wolbertus, 
Hermien van Buuren-van Vemden, Piet van Haaren. 
 
Bestuurszaken 

Het bestuur is vanwege corona gedurende het afgelopen jaar slechts tweemaal in vergadering bijeen geweest om bestuurlijke zaken te 
bespreken en de activiteiten van de vereniging voor te bereiden en te coördineren. Tussentijds hebben de bestuursleden onderling veelvuldig 
contact om actuele zaken af te handelen. Onze voorzitter heeft in januari 2020 de traditionele nieuwjaarsreceptie van de C-LSK in het Nationaal 
Militair Museum (NMM) bijgewoond. De jaarlijkse Besturendag voor alle CGPA besturen is dit jaar vanwege corona niet doorgegaan. De 
dodenherdenking op 4 mei en de verjaardag van de KLu op 1 juli werden zeer sober en zonder CGPA delegaties gehouden. Het jaarlijkse 
CGPA-voorzittersoverleg met de Chef Kabinet en de Coördinator Postactieven en Veteranen-KLu op 27 november in Doorn bij het Veteranen 
Instituut werd ook gecanceld (CX). 
 
Samenstelling bestuur. 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 maart in de Basis Briefing Room (BBR) werd ook CX. De ALV is in oktober op 
alternatieve wijze via e-mail en per brief gehouden. Leden konden op aangegeven punten reageren. Er zijn geen negatieve, maar wel enkele 
positieve reacties ontvangen! Conform het rooster van aftreden, waren de bestuursleden Rob Postma (penningmeester) en Sander Janse (lid) 
aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar. Op maandag 14 september bereikte ons het trieste bericht dat Wim Wolbertus 
plotseling was overleden. In de schriftelijke ALV is hier melding van gemaakt en de vacature voor de functie van secretaris opengesteld. Tot op 
heden zijn geen aanmeldingen ontvangen. Met instemming van de leden zijn Rob Postma en Sander Janse herkozen. De overige 
bestuursleden zijn: Gerard van der Hoeven (voorzitter & wnd. secretaris), Marijke Cornelisse- Spoor (lid, reiscommissie) en Huub Hagemeijer 
(lid, barcommissaris, reiscommissie). Er hebben zich in 2020 bij het bestuur geen leden gemeld met belangstelling voor een bestuursfunctie. 
Kees de Koning behartigde de ledenadministratie maar heeft die taak in 2020 overgedragen aan Jos Smith. Jos maakt op eigen verzoek geen 
deel uit van het bestuur en die keuze is geaccepteerd. Kees is, zij het op later tijdstip, bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan onze CGPA. 
 
Geplande activiteiten in 2020  
We kunnen kort zijn. Van de vijf geplande socials in de OO/Kpl’s mess is alleen de nieuwjaar social doorgegaan! Deze werd zeer goed bezocht, 
maar daarna gooide de coronapandemie roet in het eten. Alle andere geneugten werden vanwege corona beperkingen helaas CX. 
 
Financieel beheer vereniging. 
In 2020 werden respectievelijk de contributie inning van de leden en de financiën van onze vereniging geregeld en beheerd door bestuurslid 
Kees de Koning (ledenadministratie) en later Jos Smith, met als eindverantwoordelijke onze penningmeester Rob Postma. De 
kascontrolecommissie van de leden bestaat uit de heren Dick Duiveman en Loek Mulder. De ALV stemde in met het mandaat om indien 
noodzakelijk de contributie te verhogen. Onze financiële positie is sterk en gezond dus is er geen enkele reden om dit te doen. Ook in 2020 
werd de enige bijeenkomst die we hadden financieel ondersteund door de CVB en CLSK. 
 
Promotie en werving leden 
Diverse aanmeldingen als nieuw lid zijn binnengekomen via de inschrijfmodule op de website www.cgpa-volkel.nl , door mond tot mond reclame 
van onze leden of via de loketfunctionaris van de vliegbasis SM Walter Bouwman. Walter Bouwman is medio 2020 op Eindhoven aan de slag 
gegaan en heeft zijn neventaak overgedragen aan onze nieuwe loketfunctionaris, de Adjudant Peter Poels. De loketfunctionaris is belangrijk 
voor de ledenwerving omdat hij de dienstverlaters informeert over onze CGPA. Het bestuur heeft ook dit afgelopen jaar de leden gevraagd oud-
collega’s te enthousiasmeren voor een lidmaatschap van onze vereniging. Leden kunnen altijd oud-collega’s vrijblijvend introduceren voor 
deelname aan een social om de sfeer te proeven. Wel graag vooraf contact met een van de bestuursleden. Onze promotiefolder is voor leden te 
downloaden vanaf onze website. Verder wordt, zoals voorgesteld en goedgekeurd in de ALV, sinds dit jaar een nieuw lid voor het eerste jaar 
van zijn lidmaatschap vrijgesteld van contributie. Dit gebaar van onze CGPA is bedoeld om de loketfunctionaris te helpen nieuwe leden te 
enthousiasmeren voor deelname.  
 
Wie wil ons bestuur versterken en de functie van secretaris invullen?  
We doen nogmaals een oproep. Wie wil secretaris van onze CGPA worden. We zoeken een teamplayer die dit graag wil doen. Je staat nooit 
alleen en kan altijd terugvallen op de andere bestuursleden. Van de club krijg je ter ondersteuning een moderne i5 laptop. Reis- en andere 
onkosten worden vergoed. Stuur een mailtje naar secretaris@cgpa-volkel.nl  
 

http://www.cgpa-volkel.nl/
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Website CGPA 
Ook het afgelopen jaar werd onze website www.cgpa-volkel.nl beheerd door onze webmaster Klaas Nijland en zijn zoon Onne. Klaas en zijn 
zoon hebben op voortreffelijke wijze het beheer van de website uitgevoerd. De professionele webdesigner Dhr. Luc Scholten was ook afgelopen 
jaar bereid om de website samen met Klaas en Onne op te schonen en te updaten waar nodig.  
 
Postactieven en Veteranen binnen de KLu 
De functie van Coördinator Veteranen & Postactieven bij de Chef Kabinet van het CLSK in Breda is halverwege het jaar overgegaan van kap. 
Ad Potters naar de kap. Reinier Adriaensen. Normaal gesproken kunnen wij, als door de KLu erkende contactgroep, bij het organiseren van 
onze activiteiten deels rekenen op financiële steun vanuit het CLSK en de commandant vliegbasis Volkel. Dat is wat dat betreft dit jaar door 
corona bijna volledig down the drain gegaan. Het beleid van de C-LSK is erop gericht dat verdere integratie tussen de Postactieven (CGPA’s) 
en de organisatie van Vredesmissie Veteranen KLu (VmVKLu) blijft plaatsvinden. De Regeling Reünie Faciliteiten van defensie is voor onze 
vereniging een belangrijke steun. Deze regelt de financiële en facalitaire ondersteuning die wij als erkende CGPA van Defensie, het CLSK en 
de commandant vliegbasis mogen verwachten. In de Reünieregeling is de minimum diensttijd voor een officieel CGPA-lidmaatschap op 6 jaar 
gesteld. Echter als lokaalbestuur hanteren wij de policy; nieuwe leden met een Volkel verleden en een dienstverband korter dan 6 jaar kunnen, 
na goedkeuring van het bestuur, lid worden. Voor deze leden vindt dan geen postactievenregistratie bij CLSK plaats. Gedurende 2020 werd 
duidelijk dat echtgenotes (n) en partners die lid zijn van onze CGPA een defensiepas type 4 (Recreatiepas) aan kunnen vragen. Zij hebben 
hiervoor een lidmaatschaps- of verenigingsverklaring van onze CGPA en een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) nodig. Gebleken is dat in 2020 
de aanmaak van deze pas op ernstige problemen stuit. Defensie heeft de zaak niet op orde en de vertraging in de aanmaak van deze pas is 
ruim een jaar! Van diverse kanten zijn kritische vragen en opmerkingen aan het adres van de Defensietop gesteld, maar duidelijkheid en 
eenduidigheid is er niet! Erg slecht vinden wij en gemiste kans voor defensie. Op lokaal niveau wordt waar mogelijk meegedacht. Voor ons geldt 
dat wij voorlopig alle leden op een poortlijst zetten om ellende tijdens toegang tot de basis voor onze activiteiten, zoveel mogelijk willen 
voorkomen!  
 
Overige activiteiten contactgroep  
Het bestuur heeft nog voor de commandowisseling aan de nieuwe commandant vliegbasis, kol-vlieger Marcel ‘Bo’ van Egmond te kennen 
gegeven dat onze leden altijd bereid zijn om vrijwilligerstaken op de vliegbasis uit te voeren. CGPA leden zijn betrokken bij het reilen en zeilen 
van de vliegbasis en haar personeel. Het afgelopen jaar was een aantal leden actief om op de vliegbasis begeleidingstaken uit te voeren, zijn 
hobbyclubs door hen bemand evenals de MSP Welfare-winkel en Traditiekamer ‘Typhoon’. Ook in 2020 heeft onze contactgroep wederom een 
passende donatie in het van Weerden Poelmanfonds gestort. Het door het bestuur geregelde sportuurtje op dinsdagochtend in de sportzaal van 
de vliegbasis, begeleid door een sportinstructeur, werd (indien mogelijk) goed bezocht. Zelfs buiten het sportuurtje maken leden op eigen 
gelegenheid gebruik van de sport- en fitnessfaciliteiten van de vliegbasis. Verder ondersteunt een aantal leden van onze contactgroep diverse 
KLu sportactiviteiten. Dit alles wordt ook door de nieuwe commandant vliegbasis zeer op prijs gesteld. Het afgelopen jaar  stond al het 
voorgaande wel op een laag pitje. Uw voorzitter heeft kolonel Rob van den Heuvel bij zijn afscheid bedankt voor zijn steun en vertrouwen in 
onze CGPA en hem namens ons allen een passend geschenk aangeboden. Tevens heeft hij de nieuwe commandant welkom geheten, hem 
van harte succes gewenst en ook de hoop uitgesproken op een even vruchtbare samenwerking.  
 
Communicatie, Internet en e-mail 
Regelmatig deed het bestuur mededelingen d.m.v. een extra nieuwsbrief via e-mail, de website en met een brief aan 15 leden die geen 
mailadres hebben. Het overgrote deel van onze leden heeft wel een eigen digitale postbus. Hiermee besparen zij de KLu en onze vereniging 
portokosten en het bestuur veel extra werk bij de communicatie met haar leden. www.cgpa-volkel.nl is het internetadres van onze verenigings-
website. Het sturen van een overlijdensbericht van een lid per email naar alle leden was afgelopen jaar de policy van het bestuur. Bij het 
bekijken van de mailstatistieken van de wel/niet gelezen mails blijkt toch dat 24% van de aangeschreven leden nooit de e-mails leest! Het 
bestuur plaatste ook in 2020 regelmatig nuttige informatie voor onze leden op de website. 
 
Defensiebladen en overige info 
De Vliegende Hollander, de Defensiekrant en andere defensiebladen waren ook in 2020 digitaal beschikbaar. Iedereen die dat wil kan zich 
abonneren via de eigen digitale brievenbus op deze periodieken. Het uitkomen van De Peeljager werd in 2020 op zeer kleine schaal voortgezet 
met het verschijnen, in beperkte oplage, voor belangstellende leden was er tijdens de nieuwjaar social een aantal exemplaren beschikbaar. Het 
wekelijkse CLSK informatiebulletin is vanwege de wet op de privacy door defensie verboden en alle bestaande uitgaven zijn in opdracht van de 
site gehaald.  
 

Wij huldigen nog steeds het ‘All-in one family’ gevoel en doen dat Gestaag én Ontspannen! 
 

 
 
Gerard van der Hoeven 
Voorzitter en Wnd. Secretaris 
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