Het KLu Postactieven beleid
Contactgroep Postactieven Regio Volkel
Officieel erkende vereniging oud medewerkers eoninklijke Luchtmacht

DAT WAS DAT!
Uw actieve loopbaan bij de eoninklijke Luchtmacht loopt binnenkort ten einde en gaat de poort achter je dicht.
Vroeger werd het niet op prijs gesteld dat je hierna die poort weer binnen zou gaan. Velen vonden dit ongewenst,
klaagden hierover en uiteindelijk besloot de eLu-leiding in 2002 tot de invoering van een actief beleid voor haar oudmedewerkers, de postactieven. De eLu-Postactieven Organisatie werd gerealiseerd, deze is opgebouwd uit dertien
regionale contactgroepen waaronder één voor de regio Volkel. Tijdens uw uitboekprocedure op vlb. Volkel heeft u
contact gehad met de z.g. Loketfunctionaris, Aoo Peter Poels, hij heeft u deze flyer overhandigd.

Erkenning en gedeeld verleden
Het hoofddoel van het beleid voor postactieven is het duidelijk maken van respect, erkenning en waardering voor hun
inzet. Daarnaast vindt de luchtmacht het belangrijk om vriendschappelijke banden te onderhouden met postactieven
vanuit de gedachte van een gedeeld luchtmachtverleden. Hierbij is het motto "All in One Family".

Doel
Doel van de PA-organisatie is dus tweeledig:
De eLu voelt zich verantwoordelijk voor haar postactieven en biedt faciliteiten;
Postactieven zijn bereid om, geheel vrijwillig, hun kennis en ervaring op verzoek in te zetten voor de eLu
"Eén team, één taak" is het motto van de Koninklijke Luchtmacht. Niet alleen de huidige medewerkers van de
luchtmacht zijn onderdeel van dit team, maar ook de meer dan 10.000 postactieven horen daarbij.

Vrijwillige inzet postactieven
Van de andere kant biedt de eLu postactieven de gelegenheid om op vrijwillige basis en onder bepaalde voorwaarden
hun kennis en ervaring in te zetten voor verschillende projecten. Voorbeelden zijn:
mentorschap, stagebegeleiding of gastheer/-vrouw tijdens de open dagen, rondleidingen, ondersteuning bij werving
en pr-activiteiten, thuisfrontorganisatie, ondersteuning traditiekamer en hobbyclubs, ondersteuning in de Welfare
winkel - , opbouw familiedag, vrijwillige begeleidingstaken voor bezoekers bij het BCC vliegbasis, Jury bij eLu atletiek
kampioenschappen, etc.

DE POSTACTIEVEN ORGANISATIE
De centrale coördinator
De Centrale Coördinator Postactieven en Veteranen eoninklijke Luchtmacht (CCPVeLu), eap Reinier Adriaansen,
verzorgt het algemene contact tussen de eLu, de 13 erkende contactgroepen van de postactieven. De CCPVeLu valt
direct onder verantwoording van de Chef eabinet van de Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSe) in Breda.

Contactgroepen Postactieven (CGPA)
Een belangrijk onderdeel van het beleid voor oud-medewerkers is het landelijke netwerk van 13 regionale
contactgroepen postactieven (CGPA) die door de eLu officieel zijn erkend. Deze verenigingen met officiële notariële
statuten organiseren diverse sociale activiteiten en zorgen voor het onderling contact tussen hun leden. De ruim 600
leden tellende Contactgroep Postactieven Regio Volkel is één van deze verenigingen.

Faciliteiten.
De faciliteiten die de eoninklijke luchtmacht zijn postactieven en veteranen biedt zijn onder andere:
De Defensiepas type 3 Postactief voor toegang tot alle defensieonderdelen. Let op: Binnen 3 mnd. na
dienstverlating aanvragen anders heeft u een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) nodig;
lid kunnen worden van één of meerdere CGPA’s die door de eoninklijke Luchtmacht zijn erkend;
gratis toezending van de digitale defensiebladen zoals Vliegende Hollander en de Defensiekrant;
vergoeding reüniefaciliteiten;
professioneel geleid sportuurtje of gebruik fitnessfaciliteiten in de sporthal van vliegbasis Volkel
lidmaatschap als buitenlid van Off- OO- of epl’s Mess
Lidmaatschap als veteraan van de Vereniging Vredesmissie Veteranen eLu www.vmvklu.nl

Hoe werkt het?
Indien je minimaal 6 jaar bij de eLu hebt gewerkt, heb je het recht om je bij de CLSe te laten registreren c.q. aan te
melden als Postactief medewerker. Dit geldt zowel voor militair- als burgerpersoneel.
Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten dien je je eerst te laten registreren bij de CLSe/CCPVeLu in Breda. Bij
die registratie kunt u aangeven voor welke van de 13 contactgroepen jouw belangstelling als lid uitgaat?
Daarna kun je bij het Basis Bezoekerscentrum (BBC) van de vliegbasis een Defensiepas type 3 Postactief aanvragen en
je aanmelden bij één (of meerdere) contactgroepen.

Meer over de CGPA regio Volkel
Als vroege voorlopers van het eLu postactievenbeleid hebben in 1973 de toenmalige kapiteins, Jaques Alards en Gijs
Jonker, de basis gelegd voor de postactieven activiteiten op de vliegbasis Volkel. Na een intensieve lobbycampagne
door de Volkelse postactievenclub bij de luchtmachtleiding volgde de eLu echter pas in 2001 met de instelling van een
Werkverband Implementatie Postactievenbeleid eoninklijke Luchtmacht (WIPeLu). Hierna kwam in 2002, mede door
toedoen van onze oud-voorzitter Willem den Ouden, het officiële postactievenbeleid binnen de eLu pas goed van de
grond.
All in one family
Wat begon als een simpele commissie voor 40 gepensioneerde luchtmachters in Volkel, die werden ‘gedoogd’ op de
gastvrije vliegbasis aldaar, is uitgegroeid tot een machtig netwerk van 13 officiële Contactgroepen voor Postactieven
met vele duizenden leden die zich met recht rechten hebben verworven binnen onze eoninklijke Luchtmacht! Wie
weet worden we samen nog wel eens groter dan de actieven bij de eLu. Inmiddels telt onze vereniging ruim 600
leden.. waarvoor het bestuur 5 keer per jaar een gezellige social organiseert in de OO-mess op vliegbasis Volkel.

REGISTREREN EN AANMELDEN
Alle formulieren die je nodig hebt kun je downloaden van onze website: www.cgpa-volkel.nl
Registratie en aanmelding is mogelijk voor alle militaire- en burgerwerknemers van wie de actieve dienst is beëindigd
door ontslag, (functioneel) leeftijdsontslag of pensioen.
Eerst dient men zich als postactief eLu medewerker te laten registreren bij de Coördinator Veteranen en
Postactieven eLu. Hiervoor moet het registratieformulier worden gebruikt dat u van de Loketfunctionaris
ontvangt;
Daarna kan men zich aanmelden bij een contactgroep. Hiervoor moet het betreffende aanmeldingsformulier
worden gebruikt. Voor de contactgroep kan de aanmelding als lid via de website www.cgpa-volkel.nl Als
welkom hoeft u het eerste lopende jaar geen contributie te betalen. Ook uw echtgenote kan als lid worden
aangemeld, zij komt in aanmerking voor het verkrijgen van een defensiepas type 4 (Recreatiepas).
Na registratie kan men een Defensiepas type 3 Postactief aanvragen. Hiervoor moet u het aanvraagformulier vanaf de
site www.cgpa-volkel.nl downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het Bureau Inlichtingen
en Veiligheid (BIV). Dit bureau is gevestigd in het Basis Bezoekerscentrum (BBC). U krijgt na autorisatie een oproep om
bij BIV een foto te laten maken. Na de aanmaak van de pas wordt deze door de BIV medewerker geactiveerd en aan u
overhandigd.
Heeft u geen Defensiepas? Om toegang te krijgen tot een defensieterrein is een geldig legitimatiebewijs verplicht. In
combinatie met een geldig legitimatiebewijs ontvangt u een bezoekerspas. Bij activiteiten van de CGPA-regio Volkel op
de vliegbasis ligt er, na uw inschrijving, altijd een bezoekerslijst bij de wacht. Na het legitimeren kunt u doorrijden naar
het Bedrijfsrestaurant waar de activiteit plaatsvindt. Voor uw echtgenote c.q. partner kunt u, na inschrijven voor de
activiteit, ook gebruik maken van de Bezoekerslijst of, na het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), bij
het BBC een Defensiepas type 4 (Recreatiepas) laten aanmaken.
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