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VERSLAG 

ALGEMENE LEDENVERGADERING CGPA GZRIJ 
VOOR DE JAREN 2020, 2021 EN 2022 

29 MAART 2022 
 
 

1. Opening. 
Voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur. Hij memoreert dat het historisch moment is dat we na 
ruim twee jaar weer een bijeenkomst kunnen hebben. Er zijn 96 leden aanwezig, 15 leden hebben zich 
afgemeld, er is één machtiging afgegeven. De opkomst is ruim hoger dan tijdens de vorige ALV. Toen 
waren 80 leden aanwezig.  

 
2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.  
 
3. Mededelingen bestuur.  

a. Ledenbestand. Tijdens de vorige ALV had de Contactgroep GZRIJ nog 295 leden. Op 1 januari 
2022 was dat afgenomen tot 259. De redenen voor de afname zijn in grote lijnen de bekende 
redenen: overlijden, ziekte en afnemende mobiliteit. Het werven van nieuw leden is in de 
afgelopen periode door corona niet goed mogelijk geweest. 
 

b. Contributie. Dit jaar is voor het eerst een factuur naar de leden gestuurd.  Dit heeft positief 
gewerkt want in zijn algemeenheid is de contributie sneller voldaan dan vorige jaren. De leden die 
nog niet hebben betaald zullen nogmaals worden benaderd. Voorzitter stelt voor de overschrijving 
van de contributie automatisch te laten verlopen. 

 
c. Veteranendag 2022. Er loopt al tijden een discussie over het (vermeende) verschil tussen 

Veteranen en Postactieven. Feit is dat de Nederlandse Veteranen een speciale positie hebben die 
in de wet is vastgelegd. CLSK wil in de praktijk echter zo min mogelijk verschil in de 
behandeling van Veteranen en Postactieven. Mede daarom is de Veteranendag dit jaar ook 
toegankelijk voor Postactieven. De Veteranendag wordt gehouden op maandag 26 september 2022 
bij het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Nadere informatie volgt nog. 

 
d. Website. De voorzitter vraagt aandacht voor de website. 
 
e. Toegang. In zijn algemeenheid verloopt de toegang tot het onderdeel goed. Als gevolg van de 

wijze waarop de leden moeten worden aangemeld is nu echter aanvullende informatie nodig, 
namelijk het type en nummer van het ID waarmee de leden het onderdeel bezoeken. Secretaris 
gaat deze informatie bij de leden opvragen. 

 
Vz meldt dat het voorkomt dat een Type 3 pas het opeens ‘niet doet’. Dit is het gevolg van de 
overgang naar een nieuw beheersysteem voor de passen. Vz adviseert in voorkomend geval 
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contact op te nemen met Kantoor Veiligheid van de vliegbasis.  
 

f. Overleden leden.  
De voorzitter leest de namen voor van de leden die sinds de laatste ALV zijn overleden, voor 
zover bij het bestuur bekend. Dat waren in 2019 dhr. van den Broek en dhr. Blösser, in 2020, dhr. 
Bernard, dhr. van Schaik. dhr. Tjeerdsma, dhr. Frishert, dhr. Verweij, dhr. Buuron en mw. 
Wassink – Gerritsen, in 2021 dhr. van Spaendonk, dhr. Langermans, dhr. Jonkheim. Dhr. Daniels 
meldt dat zijn echtgenote ook is overleden. Vz spreekt namens de vergadering het medeleven uit. 
Aansluitend vraagt Vz een ogenblik stilte. 

 
4. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
5. Verslag ALV 2019.  
Het verslag van de ALV van 15 mei 2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de 
secretaris.  

 
6. Jaarverslag 2019, 2020 en 2021. 
De jaarverslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.  

 
7. Financieel verslag 2019, 2020 en 2021. 
De penningmeester licht de financiele verslagen toe. De reis naar Antwerpen in 2019 bleek uiteindelijk 
aanzienlijk duurder dan gepland, maar doordat er als gevolg van corona in 2020 en 2021 slechts één 
activiteit heeft kunnen plaatsvinden is het batig saldo over de jaren toegenomen. Er wordt ook gevraagd 
of is overwogen een jaar geen contributie te heffen. Voorzitter geeft aan dat daar in het bestuur wel over 
is gesproken, maar dat er – los van praktische bezwaren – voor is gekozen het geld terug te laten vloeien 
naar de leden. De chocoladeletter eind vorig jaar was daar een voorbeeld van. Terugvloeien naar de 
leden kan ook gebeuren door een lagere eigen bijdrage of een wat meer uitgebreide activiteit. De 
vergadering heeft na de deze uitleg geen verdere vragen over het financieel verslag.  

 
Dhr. Claereboets vraagt of het mogelijk is bij de sturen van de contributie factuur een link op te nemen 
om de betaling te vergemakkelijken. Penningmeester zegt toe dit te zullen onderzoeken. 
 
8. Verslag kascommissie . 
De kascommissie bestaat uit de heren Peters en Maas. De heer Maas doet verslag van de bevindingen. 
De financiële administratie wordt op een goede en overzichtelijke wijze gevoerd en er zijn geen 
problemen geconstateerd. Er werd wel een verschil van 14 cent gevonden, maar dat kon worden 
gecorrigeerd.  
 
De commissie adviseert de vergadering het financiële verslag over de jaren 2019, 2020 en 2021 goed te 
keuren en de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat akkoord met het advies van de 
commissie. De voorzitter bedankt de kascommissie en dechargeert de penningmeester. Het verslag van 
de kascontrolecommissie kan worden opgevraagd bij de penningmeester.  

 
9. Bestuursverkiezing 
Op grond van het roulatieschema is het hele bestuur in de afgelopen periode op enig moment aftredend 
geweest, maar er waren geen ALV’s om de aftredingen te behandelen.  
 
In 2020 was de secretaris dhr. Ton Bijl aftredend en herkiesbaar. In 2021 was dhr. Cees van Gageldonk 
aftredend en herkiesbaar. In 2022 zijn de penningmeester dhr. Jeroen Meijers en dhr. Gerard Hijmans 
aftredend en herkiesbaar. Voor deze bestuursleden zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Zij worden 
allen onder applaus voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd.  
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In 2020 was ook de voorzitter dhr. John van der Ven aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hij geeft 
aan dat hij in principe nog wel had door willen gaan, maar dat het tijd is voor een jongere voorzitter die 
ook meer actuele contacten heeft binnen de luchtmacht. Hij is van mening een geschikte opvolger te 
hebben gevonden in de persoon van Mw. Christa Oppers – Beumer. Zij heeft zich bereid verklaard het 
voorzitterschap op zich te willen nemen. Daarnaast is dhr. Peer Oppers bereid gevonden het bestuur te 
ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. De vergadering stemt unaniem en met applaus in met 
beide voordrachten. 
 
Mw. Christa Oppers- Beumer neemt de voorzittershamer van dhr. John van der Ven over. Zij 
introduceert zich kort en geeft aan enorm veel zin in het voorzitterschap te hebben. Ze voelde zich bij het 
eerste bezoek aan de CGPA GZRIJ al thuis. Hoewel ze zelf nooit op de vliegbasis heeft gewerkt, 
herkende ze meteen hetzelfde gevoel en het ‘blauwe hart’. Ze kijkt er naar uit kennis te maken met de 
leden. 
 
Als eerste daad stelt de nieuwe voorzitter voor om John van der Ven te benoemen tot erelid van CGPA 
GZRIJ. Dit voor zijn vele verdiensten voor de vereniging in de 13 jaar dat hij secretaris is geweest en de 
5 jaar als voorzitter. De vergadering stemt hier unaniem en onder luid applaus mee in. De nieuwe 
voorzitter overhandigt een bloemetje aan Mw. Elly van der Ven, de ‘vrouw naast de man’.  
 
John neemt nog één keer het woord. Hij geeft aan vereerd te zijn met het erelidmaatschap en bedankt 
Elly met een bloemetje voor haar steun in de afgelopen 18 jaar.  

 
10. Begroting 2022 
De penningmeester licht de begroting voor 2022 toe. Het is een ruwe opzet waarbij nog enige zaken 
openstaan. Het is de bedoeling dat het mede door corona enigszins verhoogde vermogen terugvloeit naar 
de leden. Er zijn geen vragen over de begroting. 
 
11. Benoeming kascommissie en reservelid. 
Zowel dhr. Maas als dhr. Peters zijn bereid nog een jaar zitting te nemen in de kascommissie. Ook dhr. 
Claereboets heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de kascommissie Voorzitter bedankt de heren 
voor hun bereidwilligheid en vraagt de vergadering akkoord te gaan. De vergadering stemt hiermee in. 

 
12.  Rondvraag 
Dhr. Logt verwijst naar het feit dat de KL ook aandacht besteedt aan veteranen en postactieven en dat 
MWO Marco Kroon optreedt als contactpersoon. De nadruk ligt daarbij wel op veteranenzaken. 
 
Dhr. Logt heeft bij CLSK/Bureau Veteranen en Postactieven gevraagd hoe lang je bij CLSK moet 
hebben gewerkt om op de Vliegbasis te mogen sporten. Hij heeft daarop geen antwoord ontvangen. 
Voorzitter geeft aan dat ze het antwoord op die vraag niet weet, maar dat je zes jaar bij CLSK moet 
hebben gewerkt om als Postactief te worden beschouwd. Mocht dhr. Logt geen antwoord krijgen wil 
voorzitter de vraag overnemen. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid bij deze vergadering en wenst iedereen nog een 
plezierig samenzijn en smakelijk eten. Zij biedt de aanwezigen namens het bestuur twee gratis drankjes 
aan. De voorzitter sluit de vergadering om 15.55 uur. 

 
De secretaris Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen 
 
 
Ton Bijl 


