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Nieuwsbrief 
   

Uden, 1 maart 2021 
 
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 
 
Laat ik beginnen met het goede nieuws. Kort na het versturen van de nieuwsbrief in 
februari, meldde ons lid Emile Hartevelt zich aan om de taak van secretaris op zich te 

nemen. Geweldig natuurlijk en het bestuur ondersteunt zijn komst van harte. In een 
korte introductie stelt hij zich aan u voor. Persoonlijk ken ik Emile al sinds 1986, het jaar 
dat ik als instructeur bij de F-16 flightsimulator mijn intrede deed. Sindsdien zijn wij 
elkaar nooit uit het oog verloren. Maar dit even ter zijde. 
 
Bestuursverkiezing en aanstellen secretaris 
We laten Emile ondertussen waar mogelijk mee vibreren binnen het bestuur. Iets lastiger 
in coronatijd, maar we komen er vast uit. Om Emile vervolgens definitief als secretaris 
van onze CGPA aan te stellen heeft het bestuur na deze voordracht, nog goedkeuring 
nodig van de leden. Omdat de social met ALV in maart geen doorgang kan vinden, heeft 
het bestuur besloten zijn benoeming digitaal te laten gebeuren. Hetzelfde geldt in dit 
geval ook voor de reguliere bestuursverkiezing. In 2021 zijn aftredend en herkiesbaar: 
Huub Hagemeijer en Gerard van der Hoeven. Beide personen stellen zich herkiesbaar.  
 
Tegenkandidaten en instemming 
Tegenkandidaten kunnen zich voor maandag 15 maart via e-mail melden op 
secretaris@cgpa-volkel.nl  Als er zich géén tegenkandidaten melden en ook geen 
afwijzingen komen, gaat het bestuur ervan uit dat u unaniem de herverkiezing van Huub 

Hagemeijer, Gerard van der Hoeven én de benoeming van Emile Hartevelt tot secretaris, 
steunt. Hiermee voorkomen we veel heen en weer gemail en houden we elkaar niet 
onnodig bezig. Na afloop wordt u natuurlijk keurig op de hoogte gebracht.  
 
Reserve lid Kascontrolecommissie  
De vorige kascontrolecommissie heeft haar taak uitstekend uitgevoerd. Wij gaan hen 
wederom vragen om de kas bij onze penningmeester onder de loep te nemen. Van dit 
verslag wordt u ook op de hoogte gebracht. Om continuïteit in de commissie te houden 
vroeg het bestuur of een reserve lid kascommissie zich wilde melden. Ik kan u 
mededelen dat ons lid Cor Ratering zich heeft opgegeven. Dank hiervoor Cor. 
 
Voorbehoud in de agenda 
Kijkend naar de agenda (deze staat natuurlijk ook op de site) had het bestuur de 
bijeenkomst in maart met ALV al afgeblazen. We houden nog een klein beetje hoop op de 
reünie social van 11 mei, maar dat sein staat voorlopig nog op rood! Gaat die social niet 
door, dan schuiven we die door naar een latere en misschien wel een extra ingeplande 
datum. We willen zó graag dat het snel beter wordt!  
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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.  
 
Even voorstellen: 
Emile Hartevelt, kandidaat secretaris 
 
Beste Collegae, 
In dit (korte) stukje wil ik graag in een korte introductie geven wie ik ben en wat ik heb 
gedaan in mijn actieve carrière.  

Mijn naam is Emile Hartevelt, ik ben 66 jaar, gehuwd en woonachtig in Boekel. Ons gezin 
bestaat uit 6 kinderen en 9 kleinkinderen en binnenkort zelfs 11 kleinkinderen! 

Ik ben na 4 jaar HTS in 1976 gestart op de KMA in Breda met de opleiding officier 
Elektronica. Na deze opleiding ben ik geplaatst op vliegbasis Volkel voor de opbouw van 
de F-16 flight simulator. Die functie heb ik 5 jaar met veel plezier mogen vervullen. Na 
die 5 jaar werd ik geplaatst bij het toenmalige BBR als Hoofd Kantoor Technisch 
Onderzoek. Twee jaar later was ook deze functie al verleden tijd en werd ik te werk 
gesteld als Projectofficier ‘Missile Component FlyCatcher’ op de DMKLu in Den Haag. Dit 
systeem zou de vervanger moeten gaan worden van de het FlyCatcher systeem. Een 
bijzonder leuke functie met als bonus een hoop politieke aspecten. Eigenlijk iets heel 
anders dan de functies, die ik tot dan toe had vervuld. 

Begin jaren ‘90 kreeg de computer steeds meer vat op de Koninklijke Luchtmacht (KLu). 
Dat was voor mij het moment om Den Haag vaarwel te zeggen en mij te gaan storten in 
de wereld van de IT. Eerst als Hoofd Bureau Informatievoorziening en Automatisering, 
later als Informatie Manager op de vliegbasis Volkel. In deze functies heb ik te maken 
gekregen met projecten als NT-netwerk, MULAN, OMIS en OMISKLu, ISIS, ITIL enz, 
enz… En het mooiste hieraan was, dat je contact had met nagenoeg iedereen op de 
vliegbasis.  

In 2011 was het voor mij tijd om met FLO te gaan. Dit betekende echter niet het einde 
van de actieve werkperiode. Ik vond na een maand FLO een vacature als docent MBO op 
ROC de Leijgraaf. Hierop heb ik gesolliciteerd en prompt werd ik aangenomen. Hier heb 
ik gewerkt tot aan 2019 als docent, coach, stagebegeleider, binnen onderwijs, innovatie 
enz. Kortom heel veelzijdig. Werken met jeugd tussen 14 en 20 jaar geeft je uitdaging en 
energie. 

De afgelopen twee jaar ben ik wederom door de KLu ingehuurd voor de conversie van 
militairen naar het ICT vakgebied. Deze functie loopt nog tot 1 mei van dit jaar. 

Zeker kan ik stellen, dat ik in alle jaren bij de KLu en in het onderwijs het bijzonder naar 
mijn zin heb gehad. Een fijne tijd om op terug te kijken. En nu? Aan de oproep om 
secretaris van onze CGPA-Volkel te worden geef ik graag invulling. Ik was al graag 
aanwezig tijdens de gezellige socials, maar wil nu ook graag een steentje bijdragen. 
Samen met de andere bestuursleden wil ik meedraaien in dit team om het samen met u 
vooral gezellig te hebben tijdens onze activiteiten. 

Tot spoedig ziens, 

Emile Hartevelt 

Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Met 
een vaccinatie in het vooruitzicht zeg ik nogmaals, blijf gezond én zuinig op elkaar.  
 
 

Namens het bestuur, 
Gerard van der Hoeven 
Voorzitter & Wnd secretaris 
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