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REGISTRATIE POSTACTIEVEN KONINKLIJKE LUCHTMACHT

T 076 544 71 34
MDTN *06 450 47134
M 06 512 642 96
F 076 544 71 21

Onze referentie
Registratie PA
Bij beantwoording onze
referentie en onderwerp
vermelden.

Algemeen
Om in het kader van het postactievenbeleid KLu alle Postactieven te kunnen
bereiken is het noodzakelijk een registratiebestand aan te leggen. Daarnaast is
het nuttig een aantal gegevens van u ter beschikking te hebben voor eventuele
gerichte informatie zoals reünies van onderdelen of squadrons waarbij u hebt
gediend. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt t.b.v.
de communicatie tussen CLSK en haar Postactieven dan wel Postactieven
onderling. Door inzending van deze registratie geeft u aan hiermee akkoord te
gaan. Hebt u aanvullende opmerkingen of suggesties dan kunt u deze meesturen
naar:
COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN
CLSK/Kabinet Bureau Veteranen en Postactieven
Antwoordnummer 12013
4800 VD Breda

Persoonsgegevens:
Naam: …………………………………………………………………… Voorletters: ………………………………
Voornaam: …………………………………………… Rang / schaal: ………………………………………….
Rnr. / WID / geboorte datum (burgers): ………………………………………………………………….
Huisadres: ………………………………………………………………………………………………………………….

Pagina 1 van 3

Ministerie van Defensie

Postcode: ……………………

Woonplaats: …………………………………………… Land: ……………

Telefoon: ……………………………… E-mail adres: ………………………………………………………
Laatste functie: ………………………………………………………………………
Vakgebied: ………………………………………………………………………………
Voornaamste plaatsingen (onderdelen en of squadrons):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Gelieve een kopie van uw ontslagbrief meesturen (verplicht),
anders kunnen/mogen wij u niet registreren als postactief**
(indien u deze niet meer heeft, kunt u ook uw recente ABP maandelijkse
betaalspecificatie (alleen het personalia gedeelte) meesturen)

Periodieken:
Om de Vliegende Hollander als digitale versie te ontvangen kunt u zich
aanmelden via onderstaande link:
www.defensie.nl/abonneren
Hier kunt u de Vliegende Hollander (en of andere (defensie)bladen aanvinken) en
tevens een e-mailadres opgeven waarop u het defensieblad(en) wilt ontvangen.
Expertisenetwerk:
Bij elke dienstverlating vertrekt niet alleen een functionaris uit CLSK maar met
hem of haar een aanzienlijke hoeveelheid kennis en ervaring. In de afgelopen
jaren hebben diverse Postactieven belangrijk werk verricht voor CLSK door zich,
na betreffend verzoek, in te zetten voor CLSK activiteiten of projecten.
Ik ben wel / niet * bereid mijn vakkennis tijdelijk ter beschikking te stellen, als
ik hiervoor een uitnodiging ontvang;
Ik ben wel / niet * bereid mij in algemene zin tijdelijk ter beschikking te stellen,
als ik hiervoor een uitnodiging ontvang.
*doorhalen wat niet van toepassing is

Contactgroepen Postactieven:
I.h.k.v. “ALL IN ONE FAMILY” zijn op de meeste KLu onderdelen zogenaamde
Contactgroepen Postactieven (CGPA) opgericht. Indien u nadere informatie wilt
ontvangen van onderstaande 13 regionale CGPA kunt u er één of meerdere
aankruisen. De CGPA van uw keuze zal dan contact met u opnemen. Het is aan u
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om te bepalen van welke CGPA u eventueel lid wil worden. Aan welk onderdeel of
regio hebt u prettige herinnerringen. U mag zelfs van meerdere contactgroepen
lid worden. Als u zich bij GEEN van de Contactgroepen Postactieven wilt
aansluiten vul dit dan in.
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CGPA DUITSLAND RAMSTEIN ‘TRIPS’
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LEEUWARDEN
TWENTHE
SOESTERBERG
ARNHEM (waarin opgenomen LETS, Vlb Deelen, KKSL, LIMOS)
DE PEEL (waarin opgenomen alle GGW’s en Vlb De Peel)
VOLKEL
GILZE RIJEN
WOENSDRECHT
EINDHOVEN
RHENEN
DEN HAAG (waarin opgenomen oud Ypenburg)
NIEUW MILLIGEN (waarin opgenomen Milatcc, Dutch Mill,

AOCSNM, De Lier, Appingendam en Den Helder)

Met vriendelijke groet,
Coördinator Veteranen en Postactieven

A.J.M. Potters
Kapitein
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