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Nieuwe penningmeester stelt zich voor
Graag wil ik, Carel Richters, mij voorstellen als de nieuwe

penningmeester van CompUsers, als opvolger van Marco Steen

Ik kom uit een ander interessegebied, de HCCmodelbaanauto‐
matisering, en zag de herhaalde oproep in de nieuwsbrief en
heb mij vanwege mijn financieel‐administratieve achter‐
grond aangemeld als penningmeester.

Ik ben kersvers lid van CompUsers. Dat is voor jullie en mij
even wennen. Voorlopig heb ik dan ook mijn handen vol aan
het inwerken in het administratieve systeem en het leren
kennen van de vereniging CompUsers, zowel inhoudelijk, als
de leden.

Aan de andere kant word ik onmiddellijk geconfronteerd met
de toekomst van ons als vereniging CompUsers. Wij beschik‐
ken gelukkig nog over enig vermogen, waarvoor een commis‐
sie bestaat, die het bestuur moet adviseren over het beheer
van dit vermogen: beleggen, op de bank laten staan, of in‐
vesteren in (onderzoek naar) toekomstige ontwikkelingen. De
uitkomst van het onderzoek naar beleggen is op de afgelopen
ALV gepresenteerd. Die uitkomst was, kort samengevat, niet
erg hoopgevend: beleggen is óf riskant óf levert weinig tot
niets op. Bij deze stand van zaken stap ik in deze commissie.

Ook ik kan voor beleggen momenteel geen ander perspectief
openen. Dus moeten we kijken, of wij (een deel van) het
vermogen op andere zinvolle wijze kunnen aanwenden.
Daar zou een onderzoek naar andere mogelijkheden voor de
toekomst in kunnen passen. Te denken is bijvoorbeeld aan ro‐
botica, domotica (waarmee wij al bezig zijn) kwantumcom‐

puters, enz. Misschien zijn dat ontwik‐
kelingen, waarmee wij nieuwe doel‐
groepen kunnen bereiken, de dertigers
en veertigers, die nu niet ruim zijn
vertegenwoordigd in ons ledenbestand,
maar wel de negatieve ontwikkeling
qua ledental in positieve richting kun‐
nen ombuigen. Ik heb begrepen, dat
hierover ook binnen het bestuur al positief wordt gedacht en
ook Haarlem zal hieraan de nodige aandacht besteden, getui‐
ge de vacature voor een lid binnen het hoofdbestuur met als
taak werving, marketing en ontwikkeling.

Aan de andere kant is de uitkomst van een dergelijk on‐
derzoek op dit moment nog speculatief. Een deel van het
vermogen zal gereserveerd moeten blijven voor de voortzet‐
ting van de huidige activiteiten.
Ik zie het mede als mijn taak daarin een juist evenwicht te
vinden.

Ik zie aan de ene kant de uitdaging om ons voor te bereiden
op de toekomst en aan de andere kant het gegeven de huidi‐
ge activiteiten op voor de leden zo goed mogelijke wijze
voort te zetten.

In ieder geval reken ik op een prettige samenwerking met
alle leden van CompUsers en het bestuur. Ik zal daar in ieder
geval mijn best voor doen.
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Omdat John door omstandigheden geen
auto mag rijden, had ik beloofd met hem
mee te gaan als chauffeuse. Hoewel op
de website stond dat de kaderdag om
10.00 uur zou beginnen, gaf de uitnodi
ging aan dat de start om 9.00 uur was.
Resultaat hiervan was dat er meerdere
mensen laat binnenkwamen.

Voor mij lijkt het dat de hobby compute
ren en alles wat er mee samenhangt
nog steeds om mannenhobby is, omdat
er buiten mij nog maar één andere
vrouw aanwezig was.
Bij aankomst werden we welkom geheten
met koffie en koek, en toen het grootste
deel van de kaderleden aanwezig was,
werd begonnen met het programma.
Ik had me voorgenomen alles maar ge
woon over me heen te laten komen,
maar uiteindelijk werd ik toch gegrepen
door de onderwerpen.
Vooral de presentatie van Bert Thijs de
Jong over hoe te presenteren, was
pakkend en ook voor mij leerzaam.

Tussen de middag was er een pauze
van een uur voor de lunch, bereid door
de keuken van het hotel. Goed verzorg
de en smakelijke gerechten. Alleen, als
je even niet keek, waren je bord en be
stek verdwenen. Des te meer reden om
nog meer lekkers te gaan halen.
’s Middags werden er zes groepen
gevormd. Ook ik heb me in de discussie
gemengd over het vraagstuk hoe de
SoftwareBus vol te krijgen, welke on
derwerpen, e.d. Dit werd eerst per groep
op een groot vel geschreven en later
ook per groep aan de andere groepen
gepresenteerd.

Later moesten de aanwezige platforms
voor de komende ALV een presentatie
voorbereiden over wat men het afgelo
pen jaar gedaan had en welke plannen
er zijn voor het komende jaar.

Dit moest dan bij wijze van oefening aan
elkaar verteld worden. Maar omdat de
platforms in één en dezelfde ruimte in
drie groepen gezet waren, werd vooral
het vertellen rumoerig en slecht ver
staanbaar. Dit was jammer omdat ieder
een hier toch veel energie ingestoken
had.

Nadat de dag door de voorzitter was af
gesloten, zijn John en ik naar huis ver
trokken en hebben we ons niet meer bij
de borrel gevoegd.

Voor mij was het een gezellige en
leerzame, maar vermoeiende dag.
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