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Algemeen.  
In 2022 haden we nog last van de nasleep van de corona epidemie, waardoor de Nieuwjaars 
Social helaas niet kon doorgaan. Gelukkig konden de andere geplande acitviteiten daarna wel 
doorgaan, waardoor we voor het eerst in een aantal jaren weer kunnen terugblikken op een 
acitef verenigingsjaar.  
 
Ledenbestand. 
Het ledenbestand is in 2022 met 19 leden gedaald van 246 naar 227. Ook dit jaar waren de 
opzeggingen veelal het gevolg van hoge leeftijd en afnemende gezondheid. Helaas is ook dit 
jaar weer een aantal leden of partners overleden.  
 
In 2022 is wederom een aantal bijeenkomsten met dienstverlaters gepland, maar die hebben 
helaas niet geleid tot de werving van nieuwe leden. We gaan nader in overleg met het DHC 
hoe we de dienstverlaters beter kunnen bereiken. 
 
Gelukkig hebben we – mede door de inspanningen van de nieuwe voorzitter – toch meer 
nieuwe leden kunnen verwelkomen dan in vorige jaren. Anders was de afname van het aantal 
leden nog groter geweest. 
 
Activiteiten 2022.  
In 2022 hebben – op de Nieuwejaars Social na -  de gebruikeijke activiteiten plaatsgevonden: 
de ALV met Social, de Lente – en Herfst Social en de Grote Reünie Social 
 
Tijdens de gecombineerde ALV van 2020, 2021 en 2022 op 29 maart 2022 is Mw Christa 
Oppers-Beumer formeel verkozen tot Voorzitter en is er mee ingestemd dat dhr Peer Oppers 
het bestuur gaat ondersteunen bij het organiseren van haar activiteiten. Tijdens de ALV is dhr 
John van der Ven als aftredend voorzitter benoemd tot erelid. Dit voor zijn langdurige en 
immer enthousiaste inspanningen als secretaris respectievelijk voorziter van CGPA GZRIJ. 
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Op 31 mei organiseerde Chef KAB CLSKvoor alle CGPA besturen een zeer geslaagde 
besturendag op VLB GZRIJ. In het programma was ook het bijwonen van een repetitie van 
het orkest van de Koninklijke Luchtmacht opgenomen. 
 
Op de Lente Social van 1 juni hebben het 20-jarig bestaan van de CGPA GZRIJ gevierd. Een 
gedenkwaardig jubileum waarbij ook een aantal ereleden van het eerste uur aanwezig waren. 
Na het aansnijden van de jubileumtaart door 3 oud-voorzitters werd genoten van een heerlijke 
BBQ. 
 
De dagtocht ging dit jaar op 24 augustus naar Arnhem. De deelname was wat minder dan 
voorgaande jaren, maar degene die wel zijn meegegaan kunnen terugkijken op een gezellige 
en interessante dag, die werd afgesloten met een overheerlijk Indische maaltijd in de 
Kumpulan op Bronbeek. 
 
Op 26 september heeft een gecombineerde CLSK Veteranen/Postactievendag plaatsgevonden. 
Een aantal leden van CGPA GZRIJ heeft aan deze dag deelgenomen. 
 
Voorafgaand aan de Reünie Social op 4 oktober heeft Lt-Kol b.d. Dick van de Kaaij een 
interessante lezing verzorgd over de F-35. Het jaar werd op 16 november traditioneel 
afgesloten met de Herfst Social, waar we konden genoten van een prima Mosselmaaltijd. 
 
Op 12 december werd bij de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda een 
informatieve eindejaarsbijeenkomst gehouden voor de besturen van de CGPA-en.  
 
Aan het eind van het jaar heeft het bestuur de leden verrast met een kleine attentie die paste 
bij de tijd van het jaar, te weten een adventskaars. 
 
In de loop van het jaar heeft de voorzitter ook deelgenomen aan het Voorzittersoverleg CGPA 
bij Staf CLSK en het MiLu overleg (veteranen Militaire Luchtvaart), waarin afstemming 
plaatsvindt tussen de veteranen organisaties en de CGPA-en. 
 
De verslagen van de leden-activiteiten en de bijbehorende foto’s zijn terug te vinden op onze 
website www.cgpagzrij.nl 
 
Tenslotte 
Het bestuur is blij dat het voor het eerst in jaren kan terugkijken op een actief verenigingsjaar 
met goedbezochte activiteiten en is zeker gemotiveerd om er in 2023 weer een mooi jaar van 
te maken. 
 
De secretaris,       De voorzitter, 
 
 
 
 
T. Bijl         C. Oppers - Beumer 
 


