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Kaderdag te Breukelen 19 maart
Door Tineke van der Laak

Mee naar de Kaderdag te Breukelen

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 begin‐
nen, gaf de uitnodiging 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 computeren 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 gewoon 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 verzorgde
en smakelijke gerechten. Alleen, als je even niet keek, wa‐
ren je bord en bestek 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 onderwerpen, 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 afgelopen
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 verstaanbaar. Dit was jammer omdat
iedereen hier toch veel energie ingestoken had.

Nadat de dag door de voorzitter was afgesloten, zijn John en
ik naar huis vertrokken 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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