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Onderwerp: Update stand van zaken CGPA GZRIJ 
 
Geachte leden, 
 
De vakantieperiode is voorbij en de zomer is afgesloten met een mooie Indian Summer. De 
ontwikkelingen van het Corona virus zijn in de afgelopen periode onvoorspelbaar geweest. Eerst 
leek het de goede kant op te gaan met de besmettingen maar inmiddels is er helaas weer een 
stijgende lijn te zien in het aantal besmettingen.  
 
Eén van de gevolgen hiervan is dat het op de vliegbasis tot nader order niet is toegestaan een 
CGPA activiteit te organiseren. De vliegbasis legt een maximum op aan het aantal deelnemers 
(30) en aan de leeftijd van deelnemers (67 jaar). We hebben nog gezocht naar een mogelijkheid 
om een activiteit buiten de vliegbasis te organiseren maar dat is op dit moment ook geen optie, 
gezien de beperking van het aantal aanwezigen in de horeca. De Herfst- en Reünie Social komen 
hierdoor te vervallen. We hopen dat de Nieuwjaar Social volgend jaar de eerste activiteit kan zijn 
die wel doorgang kan vinden. 
 
We kunnen voor u dus helaas geen gezellig samenzijn organiseren, maar dat hoeft ons allen er 
niet van te weerhouden onderling contact te hebben. En zeker niet als u merkt dat mede-
postactieven behoefte hebben aan aanspraak. We weten dat zo’n contact door velen op prijs 
wordt gesteld. Mocht u daarvoor contactgegevens van bepaalde leden nodig hebben, kan het 
bestuur daarin bemiddelen. 
 
De ALV heeft dit jaar helaas ook geen doorgang gevonden. Eén van de agendapunten tijdens de 
ALV zou de bestuurswisseling zijn geweest. Voorafgaande aan de ALV-datum heeft de huidige 
voorzitter, dhr. John van der Ven, al kenbaar gemaakt dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe 
termijn van drie jaar. Inmiddels heeft het bestuur ook een kandidaat gevonden die de 
voorzittershamer wil overnemen: Mw. Christa Oppers-Beumer.  
 
Vanwege het niet doorgaan van de ALV in 2020 heeft John de voorzitterstaken dit jaar 
voortgezet en hij zal dit blijven doen tot de volgende ALV. Tijdens onze laatste 
bestuursvergadering hebben we besloten dat Christa langs de zijlijn mee gaat lopen met het 
bestuur. Deze situatie zal voortduren tot de volgende ALV, waar we de kandidatuur formeel aan 
u kunnen voorleggen. We beseffen dat we hiermee vooruitlopen op uw instemming, maar we 
durven deze stap wel te nemen: de ervaring leert dat er zelden een ‘spontane’ voordracht vanuit 
de leden plaatsvindt. Uiteraard heeft u als lid het laatste woord tijdens de ALV waar de 
voordracht wordt behandeld. We hopen de volgende ALV eind april, begin mei 2021 te kunnen 
houden. Echter, evenals voor de rest van het programma 2021, zal veel afhangen van de 
ontwikkelingen rond het Corona virus.  
  



 
Rest mij u nog een goed najaar te wensen. We zullen u voor het eind van het jaar nog informeren 
over de dan actuele stand van zaken. We hopen dan ook een concept programma voor 2021 aan 
te kunnen bieden. Blijf gezond. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur,  

 
Ton Bijl 
Secretaris 
 


