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Nieuwsbrief 
   

Uden, 15 december 2020 

 

Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 

 

Het jaar ’20 nadert met rasse schreden zijn einde. En ik denk wellicht net als u, wat een 

kl… jaar was dit zeg! Het begon allemaal zo mooi en 2020 was een fraai getal, maar dan. 

Enfin ik ga er niet veel woorden aan vuil maken want daar word je alleen maar droevig 

van en dat is juist wat ik niet wilde. Laten we het jaar hopelijk goed afsluiten en ons 

richten op de toekomst. In onderstaande overzicht een weergave van wat we in 2021 

hopelijk wél kunnen gaan doen. Met dien verstande dat vanwege Corona de 

nieuwjaarssocial sowieso is afgeblazen!   

 
Datum activiteit Activiteit 

Januari CX vanwege Corona. Nieuwjaarssocial CX 

23 maart Voorjaarssocial met ALV in de BBR 

11 mei Reüniesocial met maaltijd 

18 augustus Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt wordt later bekend 
gemaakt. 

28 september Herfstsocial, spreker/activiteit 

16 november Winterkostsocial 

 

Wij allemaal behoren wel tot de doelgroep die, als het erom gaat, in een van de eerste 

rondes van de vaccinatiecyclus aan de beurt zijn. Met dit in het achterhoofd hoopt het 

bestuur van harte dat we na vaccinatie eind maart de eerste social mogen houden. Dat 

zou echt geweldig zijn! Wij houden de fingers crossed. Blijf ondertussen gezond en zorg 

goed voor elkaar. 

 

 

Uitslag schriftelijke ALV punten. 
 

In oktober hebben wij bij uitzondering een aantal belangrijke punten m.b.t. de Algemene 

Ledenvergadering op papier gezet en ter becommentariëring aan u voorgelegd. U kreeg 

tot eind oktober de gelegenheid om hierop al dan niet te reageren. Voor alle duidelijkheid 

zet ik in deze nieuwsbrief die punten nog even op een rijtje. 

 

1. Notulen ALV 2019 

2. Jaarverslag CGPA 2019 

3. Verslag kascommissie en vraag om deelname in de nieuw te vormen kc. 

4. Bestuursverkiezing 

5. Mandaat contributie 

6. Wijziging statuten 
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In de mailbox van uw secretariaat zijn alleen enkele algemene adhesie betuigingen 

ontvangen aan het adres van het bestuur en het gevoerde beleid van de 

penningmeester, waarvoor dank. (punten 1-3) Dit betekent tevens dat u het bestuur 

decharge heeft verleend voor het gevoerde financiële beleid.  

Er zijn helaas geen aanmeldingen binnengekomen om deel uit te maken van de 

kascommissie (kc). Het bestuur vraagt bij uitzondering de leden van de kc van afgelopen 

jaar om nog een jaar invulling aan deze uitermate vermoeiende taak te geven. 

 

Voor de bestuursverkiezing (punt 4) is goedkeuring verleend aan de herverkiezing van 

Rob Postma en Sander Janse. Zij danken u voor het in hen gestelde vertrouwen. 

Omdat secretaris Wim Wolbertus plotseling kwam te overlijden is de oproep geplaatst 

deze vacature in te vullen. Hierop zijn helaas geen aanmeldingen binnengekomen. 

Daarom hieronder nogmaals een herhaling van die vraag. 

 

Vacature secretaris CGPA Volkel De werkzaamheden vragen ongeveer 2 uur per week 

van uw tijd en onkosten worden vergoed. U wordt in het bezit gesteld van een moderne 

laptop van de CGPA-Volkel om separaat van uw eigen administratie de zaken te regelen. 

Als u overweegt de functie van secretaris van uw CGPA in te vullen, wordt u vriendelijk 

verzocht om contact op te nemen met Gerard van der Hoeven. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de al geringe contributie niet wordt verhoogd. (punt 5) 

Begin januari wordt wel zoals gebruikelijk de contributie voor 2021 geïnd.  

 

Artikel 7 van de statuten wordt aangevuld met een punt 3 en dat luidt als volgt: Nieuwe 

leden zijn, ongeacht de datum van aanmelding, het lopende kalenderjaar geen jaarlijkse 

bijdrage verschuldigd. (punt 6) 

 

Namens het bestuur dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij blijven als geen 

ander gemotiveerd om samen met u onze CGPA groeiend en bloeiend te houden. Rest 

mij u fijne feestdagen te wensen, daarna gaan we sissend 2020 uit en spetterend 2021 

in. Blijf gezond én zuinig op elkaar. 

 

 

Namens het bestuur 

Gerard van der Hoeven 

Voorzitter 

 
Wij wensen u ondanks alle beperkingen 
fijne Kerstdagen en een Coronavrij en 

gezond 2021! 
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