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Betreft: nieuwe regeling Certificaat Reüniefaciliteiten

Geachte voorzitters van de Contactgroepen Postactieven,

Inleiding. Graag introduceer ik bij u een nieuwe regeling ten aanzien van het Certificaat
Reüniefaciliteiten voor de Contactgroepen Postactieven. Tot op heden werd door mij elke 5 jaar
een nieuw Certificaat Reüniefaciliteiten uitgegeven op basis van de Regeling Reüniefaciliteiten
veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven (RRF). Vanaf 2018 zijn de nu geldige
certificaten verlopen. Ter vermindering van de administratieve druk en het feit dat
uitvoeringsbepalingen niet eenduidig zijn vastgelegd, heb ik besloten de ten dienste staande
faciliteiten in deze nota vast te leggen en tot nader order van toepassing te verklaren.

Belangrijk is dat de onderlinge verwachtingen bij de CGPA en het betreffende CLSK-onderdeel
goed op elkaar worden afgestemd. Het spreekt voor zich dat een goede dialoog daarin een
prominente rol speelt. Begrip voor elkaars positie en doelstelling, afstemming van evenementen
of activiteiten die op het onderdeel plaats vinden en andere omstandigheden zijn van
doorslaggevend belang. Dit alles met de doelstelling elkaar te versterken en elkaars belang te
dienen.

Het betreft de volgende regelingen:

Reünie. Een CGPA heeft de mogelijkheid jaarlijks een reünie te organiseren conform de
voorwaarden van de RRF. Declaratie van de kosten volgens hetgeen in de RRF is bepaald, kan na
de activiteit geschieden bij CLSK/Kabinet/Coördinator veteranen en postactieven CLSK door
middel van het aanleveren van de volgende informatie:
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• Een ingevulde Dfe 190 — Declaratie voorgeschoten bedragen niet-werknemer;
• Een kopie rekening van de kosten bij Paresto. Indien het luchtmachtonderdeel

waartoe de CGPA behoort is opgeheven, kan de reünie gehouden worden op een
locatie/restauratie naar keuze en aldus worden gedeclareerd;

• De deelnemerslijst met originele handtekeningen van de aanwezige postactieven en
hun partners. Vergoeding geschiedt op basis van het aantal aanwezige
geregistreerde postactieven, mcl hun partner.

Vergoeding reiskosten bestuursleden CGPA. Een (bestuurs-)lid dat op uitnodiging van
CLSK/Kabinet reist, kan achteraf declareren middels een Dfe 190 (reiskosten) o.b.v. de geldende
vergoeding volgens Dido.

Gebruik sportfaciliteiten. Onderdelen van CLSK beschikken over sportfaciliteiten, primair gericht
op de goede fysieke gesteldheid van de militair in actieve dienst. Leden van de CGPA kunnen
gebruik maken van de sportfaciliteiten, op basis van beschikbaarheid, te bepalen door en volgens
de richtlijnen van de onderdeelscommandant.

Mulan-aansluiting. Teneinde de interne digitale communicatie met de CGPA te bevorderen,
heeft ieder CGPA-bestuur recht op een MULAN-aansluiting en kantoorfaciliteiten.

Toegangsregeling. De onderdeelscommandant bepaalt de toegangs- c.q. bezoekersregeling.

Ontmoetingspunt Postactieven Luchtmachtdagen. Tijdens de Luchtmachtdagen wordt i.s.m. het
bestuur van de CGPA van het organiserend onderdeel, een ontmoetingspunt ingericht.

Busvervoer. Iedere CGPA mag per kalenderjaar eenmaal de onkosten van het huren van
transport declareren tot een maximum van 500 euro t.b.v. een dagtrip.

Overige faciliteiten. Naast de in de RRF geregelde faciliteiten kunnen CGPA’s aanvullende
faciliteiten geboden worden. Verzoeken voor aanvullende faciliteiten kunnen worden gedaan bij
de onderdeelscommandant of bij Chef Kabinet.

Inwerkingtreding. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2018 en blijft tot nader order van
kracht.

De CommandaiÇt Lu htstrijdk achten,
voor deze, CI~ef Ka131 et,
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L.A. J o~se EMSD ~
Kolon 1
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