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UITNODIGING LENTE SOCIAL WOENSDAG 13 MAART
De eerste sneeuw is gevallen maar we hebben ook waarschuwingen gehoord voor hooikoorts.
Het lijkt wel of de seizoenen van slag zijn, maar daarin blijft in ieder geval één zekerheid
overeind: de Lentesocial. Met genoegen nodig ik u namens het bestuur uit voor de inloop Lente
Social, die dit jaar plaatsvindt op woensdag13 maart.
De opzet van de social is hetzelfde als de vorige jaren: u kunt, tegen betaling, gebruik maken van
een Indische maaltijd in het bedrijfsrestaurant. U krijgt dan de dagmaaltijd bestaande uit een
voorgerecht, een Indische hoofdmaaltijd en een dessert voor de prijs van € 7,00 p.p. In het
bedrijfsrestaurant worden naast deze standaard maaltijd ook andere gerechten aangeboden. Als u
deze andere gerechten kiest zal de prijs van € 7,00 natuurlijk hoger worden.
De deelname aan de maaltijd kunt u reserveren door overmaken van het bedrag van € 7,00 per
persoon op ons bankrekeningnummer: NL81ABNA062 537 1682 t.n.v. Vereniging CGPA Regio
Gilze-Rijen. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 27 februari te zijn overgemaakt. Verzoeke
daarbij te vermelden “aantal personen en Lente Social”. Zoals bekend zijn introducés niet
toegestaan. Uw partner (mits lid van onze vereniging) is natuurlijk welkom.
Drankjes etc. die u in het bedrijfsrestaurant koopt om tijdens de maaltijd te gebruiken en
eventuele extra’s dient u apart bij de kassa in het bedrijfsrestaurant af te rekenen. Dit kan alleen
met uw bankpas.
We moeten ons strikt houden aan de inschrijvingstermijn. Mensen die inschrijven na 27 februari
kunnen helaas niet aan de maaltijd deelnemen. Meldt u zich a.u.b. altijd even af als u uiteindelijk
toch niet deelneemt aan de Lente Social, ook al is dit op korte termijn voor aanvang. Afmelden
kan via de mail op secretaris@cgpagzrij.nl of vanaf 6 maart 2019 via telefoonnummer 06
30866956.
Diegenen die geen gebruik willen maken van de maaltijd blijven natuurlijk ook van harte
welkom. Voor hen blijft de social dan gewoon een “inloop” activiteit, waarvoor u zich niet hoeft
op te geven. Wat ook blijft: U wordt ontvangen met een kopje koffie en een “versnapering”.
Zoals altijd worden de consumpties aan de bar afgerekend met de bekende blauwe munten.
U bent vanaf 16.00 uur welkom in de multifunctionele ruimte “De Molenwiek” op de vliegbasis.
Het einde van de bijeenkomst is voorzien om ca. 19.00 uur. Vanaf ca.17.00 u kan er gegeten
worden. Het restaurant sluit om 18.30 u.
Tijdens de Lente Social worden foto’s gemaakt die later mogelijk openbaar worden gedeeld
(bijvoorbeeld onze website). Indien u niet wilt dat u herkenbaar op de foto komt wordt u verzocht
dit bij het bestuur aan te geven.

Op 13 maart staan alle leden op de toegangslijst van de vliegbasis. De toegangsregeling is
recentelijk aangepast. U krijgt nu toegang op basis van die toegangslijst, samen met een geldige
defensiepas, een veteranenpas of postactievenpas, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
In bijlage vindt u meer informatie over de nieuwe toegangsregeling.
Herinnering contributie 2019
We vragen uw aandacht voor de contributiebetaling: De contributie van €12,50 per persoon was
verschuldigd per 1 januari maar u krijgt tot uiterlijk 1 maart de tijd om alsnog te betalen. Als u
niet betaalt zijn we helaas genoodzaakt u van de ledenlijst te verwijderen. De contributie kan
worden overgemaakt naar rekening NL81ABNA062 537 1682 t.n.v. Vereniging CGPA Regio
Gilze-Rijen, onder vermelding van “aantal personen en contributie 2019”.
Uiteraard is het voor zowel u als ons makkelijker als u uw contributie via automatische incasso
verloopt. U kunt dat eenvoudig bij uw bank regelen.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op woensdag 13 maart,
namens het bestuur,

Ton Bijl
Secretaris

BIJLAGE
Toegangsregeling Vliegbasis
In de afgelopen periode is de toegangsregeling op de vliegbasis, als gevolg van nieuwe
defensieregelgeving, aanzienlijk verscherpt. Hierdoor is het de laatste Socials nodig geweest dat
leden van CGPA GZRIJ die niet in het bezit waren van een Defensiepas type 2 of 3
(postactieven) moesten worden begeleid naar en van de Molenwiek. Dit heeft tot veel discussie
en onbegrip geleid. Dit speelt overigens niet alleen op DHC, ook bij CGPA-en op de andere
onderdelen speelt dezelfde discussie.
Een onderdeelscommandant heeft de autoriteit om, binnen grenzen, af te wijken van
defensieregelgeving en lokale aanvullingen te geven. De commandant DHC heeft dat gedaan,
waardoor de toegangsregeling wordt versoepeld voor veteranen, dienstslachtoffers en
postactieven (VDP’s). De aanvullingen zijn als volgt:
• Toegang tot de vliegbasis wordt ook verleend op basis van de combinatie van legitimatie
èn een postactieven- of veteranenpas. Bijgevoegd is weergegeven welke passen dit zijn. U
dient dus altijd ook een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben! Tevens moet er een
bezoekerslijst bij de wacht liggen; u moet dus zijn aangemeld.
• U mag zich onbegeleid in het verzorgingsgebied begeven. Dit gebied bestaat uit de
zogenaamde TBB-4 area’s zoals de multifunctionele ruimte, eetzaal, sportfaciliteiten,
traditiekamer, Militair-Geneeskundige Dienst en de locaties van deel- en medegebruikers.
U mag zelf onbegeleid het verzorgingsgebied in, maar mag niet zelf begeleiden.
• De aanmelding van deelnemers aan een activiteit wordt verzorgd door het bestuur van
CGPA GZRIJ met de bezoekerslijst.
• Voorgaande geldt voor leden die niet in het bezit zijn van een geldige defensiepas. Leden
met een defensiepas hebben toegang tot de vliegbasis en mogen ook zelf begeleiden
Indien u niet in het bezit bent van een oranje postactieven- of veteranenpas kunt u die alsnog
aanvragen. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar via de secretaris: secretaris@cgpagrzij.nl.
Ook als u vragen over de nieuwe toegangsregeling heeft kunt u bij hem terecht.

Voorbeelden postactieven- en veteranenpassen

