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MegaCompUfair 2016
Een korte terugblik

Leen van Goeverden

Op 24 september 2016 werd de jaarlijkse MegaCompUfair ge‐
houden in Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte in De
Bilt. Het was een prachtige dag! Voor de thuisblijvers omdat
het heerlijk zomers weer was en voor de deelnemers omdat
er weer een goed gevuld programma was met interessante
presentaties en workshops.

Er was grote belangstelling voor de presentaties en work‐
shops, die in drie verschillende zalen werden gegeven. Zelfs
de grote Colenberghzaal was bij de presentatie van Martin
Bekelaar over Windows 10 helemaal gevuld met geïnteres‐
seerde bezoekers.

Op de extra ALV werd het voorstel van de werkgroep Beleg‐
gen besproken en aangenomen. Helaas heeft de besluitvor‐
ming wat meer tijd in beslag genomen dan gepland, en
daardoor liep het middagprogramma iets uit.

Door de promotie van HCC!Apple was er veel belangstelling
voor de presentatie van Stefan de Groot. Hij demonstreerde
het tekenen op de iPad Pro met het programma Procreate en
de Apple Pencil. Zie elders in dit nummer het artikel van
Bert van Dijk.

Verheugend was de deelname van het grote aantal Interes‐
segroepen van de HCC! De Statenkamer werd geheel in be‐
slag genomen door HCC!m IG met modelbanen en de diverse
besturingen.

Extra aandacht
werd dit keer be‐
steed aan de VR‐
brillen. Erhard
Braas van het
platform DigiVideo
was erbij om een
aantal VR‐brillen
te demonstreren.
Die had hij al be‐
schreven in Soft‐
wareBus 2016‐4.

Gerrit Rozendaal van DigiVideo heeft samen met Henk
Krebbers van HCC!Drones de verschillen in kwaliteit laten
zien van de videobeelden die zijn opgenomen met een
camera onder een drone. Zij hebben de beelden met lage en
hoge resolutie tot aan 4K met elkaar vergeleken, en aange‐
geven welk prijskaartje daaraan hangt. Helaas was de tv met
het ultra‐HD‐beeldscherm op weg naar de Bilt ‘gesneuveld’
en er moest dus gebruik worden gemaakt van een beamer.

Buiten werd een vliegshow gegeven met uitleg over de be‐
sturing van de drones. Daarbij werden de voordelen van een
drone met GPS‐sensor duidelijk. Daarnaast toonden zij de
mogelijkheid om de actuele beelden op je tefefoon te bekij‐
ken, zodat je weet wat je op gaat nemen.
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Zoals al een aantal jaren geval is, kan DigiFoto een groot tv‐
scherm vullen met een doorlopende diashow. Dit jaar is dat
in een nieuw jasje en dat werd samengesteld door Rinus
Alberti.
De foto's zijn aangeleverd door deelnemers aan de excursie
in het Afrika Museum (voorjaar 2016). Deze diashow trekt
veel aandacht.
De mini‐studio roept bij een aantal deelnemers herkenning
op ‐ ze hebben er ook één thuis. Led‐verlichting zorgt ervoor
dat de lampen niet te heet worden, al is de kleur van deze
lampen niet precies daglicht (5000o K).
De mini‐studio is geschikt voor, onder meer, fotograferen
met een compactcamera of een smartphone. Er ligt een aan‐
tal voorbeelden van hoe foto’s er uit kunnen zien.
Vragen die aan de orde komen, zo aan de tafel van DigiFoto,
zijn van velerlei aard. Het valt op dat veel fotografen hun
weg in de bewerkingsprogrammatuur op de computer wel
hebben gevonden en dat de aandacht weer gericht is op fo‐
tografische onderwerpen.
Toch worden de lezingen van Richard Morgan ( Lightroom ‐
Bibliotheek, Tips en Trucs) en Jurriaan Nijkerk (Color Mana‐
gement) goed bezocht, en er is ook nog steeds behoefte aan
meer technische kennis. Dat blijkt ook uit de interactieve
reacties van de bezoekers.

Verslag ALV 24 september 2016

Zoals uitgebreid bekendgemaakt onder de leden van Com‐
pUsers was er op 24 september, tijdens de MegaCompUfair in
De Bilt een Extra Algemene Ledenvergadering ter bespreking
van het rapport dat de werkgroep Beleggen had uitgebracht
aan het bestuur.

Deze vergadering is integraal op video vastgelegd en in‐
middels te volgen op de CompUsers‐website. Duur: ruim een
uur.
Voor degenen die niet willen kijken, maar wel geïnteresseerd
zijn in de uitkomst van de discussie, volgt hier een kort
redactioneel verslag, opgemaakt aan de hand van de video‐
opname.
We zien voorzitter Clemens aan het woord met onder meer
een korte uiteenzetting over het onderwerp, waarna Jos van
den Berge, voorzitter van de werkgroep Beleggen, aan de
hand van sheets uiteenzet hoe de werkgroep de kwestie
heeft aangepakt, waarbij het uiteindelijke resultaat een
voorstel is aan de hand waarvan het bestuur de ALV de nodi‐
ge besluitpunten kan voorleggen op het vlak van beleggen.

MegaCompUfair 2016 (2)
Isja Nederbragt (namens DigiFoto)

MegaCompUfair 2016 (3)
Meer Communicatie graag!

John van der Laak

Tijdens de MegaCompUfair viel op dat aan de tafels van Communicatie en
WebOntwerp slechts een tweetal blauwe jasjes te zien waren. Dit is een

teken dat bij de leden de beide platforms qua belangstelling (nog) niet hoog
scoren, terwijl die toch onderwerpen betreffen die best veel deskundigheid

vergen om goede resultaten te behalen.

Platform Communicatie (voorheen VoIP) was aanwezig met
een grote smart‐tv waarop een 3D‐film weergegeven werd in
een split screen, en met een pc met twee bureaubladen,
verdeeld over drie beeldschermen.

Voor screensynchronisatie (het weergeven van beelden van
uw mobiele telefoon/tablet, laptop of pc via de tv) en het
casten van tabbladen van Google Chrome naar de tv, daar
was door gebrek aan mankracht geen mogelijkheid voor. Dit
laatste was nodig wanneer we, zoals gepland, met een pro‐
gramma als Skype een verbinding wilden maken en het beeld
op de tv zouden willen weergeven. Op het casten na zou dit
natuurlijk ook door video gebracht kunnen worden. Maar een
Google Hangout‐bijeenkomst via dat grote scherm op de tv,
dat had pas aandacht getrokken!

Waar het platform voorheen sterk in was in telefonie over in‐
ternet en draadloze en bedrade netwerkverbindingen, was
daarover nu weinig demonstratiemateriaal uitgestald. Terwijl
ik hoopte dat iemand mij zou aanspreken op een techniek
die tot nu toe onderbelicht is gebleven. Bij CompUsers én
HCC! was informatie over kortegolfverbindingen en net‐
werken niet te vinden.

Over deze techniek, waarin het programma Echolink wordt
gebruikt en de gebruikers een zendmachtiging dienen te
hebben (althans daar ga ik van uit), sprak een bezoeker mij
aan. Ik hoop dat hij de belofte om contact te houden gestand
doet en dat wij de andere leden hierover kunnen informeren.

Een volgende keer hoop ik meer over overal gratis internet
(dus niet het netwerk voor mobiele telefoon, maar via bv.
wifi‐hotspots) te kunnen vertellen en over programma's als
zoiper, waarmee een beeldverbinding kan worden gemaakt
onafhankelijk van de apparatuur en het type verbinding
(analoog bedraad, bedraad/draadloos internet).

Denk je/u ook wat toe te kunnen voegen aan het aanbod
over communicatie, neem dan contact op. Ook wanneer u
beschikt over in uw eigen ogen eenvoudige kennis, bent u
zelf als persoon waardevol en welkom.

Aanmeldingen zijn welkom bij de redactie.
Stuur een mailtje naar redactie@compusers.nl.
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Verslag ALV 24 september 2016

Zoals uitgebreid bekendgemaakt was er op 24 september
tijdens de MegaCompUfair in De Bilt een Extra Algemene
Ledenvergadering, ter bespreking van het rapport dat de
werkgroep Beleggen had uitgebracht aan het bestuur.

Deze vergadering is integraal op video vastgelegd en inmid‐
dels te volgen op de CompUsers‐website. Duur: ruim een uur.
Voor degenen die niet willen kijken, maar wel geïnteresseerd
zijn in de uitkomst van de discussie, volgt hier een kort
redactioneel verslag, opgemaakt aan de hand van de video‐
opname.
We zien voorzitter Clemens aan het woord met onder meer
een korte uiteenzetting over het onderwerp, waarna Jos van
den Berge, voorzitter van de werkgroep Beleggen, aan de
hand van sheets uiteenzet hoe de werkgroep de kwestie
heeft aangepakt, waarbij het uiteindelijke resultaat een
voorstel is aan de hand waarvan het bestuur de ALV de
nodige besluitpunten kan voorleggen op het vlak van beleg‐
gen. Daarbij wordt als einddoel vastgesteld: het komen tot
een verantwoord renderen van het ingezette kapitaal.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal criteria.
Hierbij gaat het onder meer om het stellen van doelen en
termijnen, het instellen van een beheersorganisatie, en het
vaststellen van welke beleggingsfondsen er in aanmerking
mogen komen.
Het voorstel van de wekgroep behelst de instelling van een
beheerscommissie, bestaand uit drie personen, te benoemen
door het bestuur; een drie jaar zittingstermijn die na aftre‐
den onmiddellijk verlengd kan worden. De commissie komt
viermaal per jaar in vergadering bijeen, waarvan ten minste
eenmaal op locatie en de andere drie desgewenst in video‐
conferentie. Het voorstel is dat de eerste te benoemen
commissie zal functioneren tot aan de ALV in 2018, en zal
bestaan uit de heren Joep Bär, Jurriaan Nijkerk en Henk van
Andel.
Het aspect risicobeheer betreft het spreiden van de beleg‐
gingen over circa vijf te kiezen beleggingsfondsen, de keuze
van die fondsen, het besluit niet rechtstreeks te beleggen in
andere effecten (zoals aandelen, obligaties, futures, swaps
en derivaten), en de keuze voor beleggen op de middellange
termijn, gespreid in de tijd te effectueren in de periode
oktober 2016 tot maart 2017. Als leidraad wordt voorgesteld
de adviezen te volgen van Morningstar, een als betrouwbaar
bekendstaand advieskantoor op het vlak van beleggen.
Richtlijn is daarbij onder meer het wereldwijd spreiden van
de beleggingen over de diverse regio’s en de diverse te
onderscheiden sectoren.

Besluitvorming
De voorzitter brengt de voorstellen die de werkgroep aan het
bestuur heeft voorgelegd in stemming. Op dit punt ontstaat
er discussie over het stemmen, met name of alleen leden
mogen stemmen, hoe dat gecontroleerd wordt, of
onthoudingen van stemmen ook worden geteld en of de
statuten hierin bepalend zijn. Uiteindelijk wordt besloten
dat alleen leden mogen stemmen en dat er ter vergadering
alsnog een presentielijst zal worden opgemaakt door de
secretaris.
1. Als eerste beslispunt stelt de voorzitter: het al dan niet

akkoord gaan met het voorstel liggende gelden van de
vereniging niet alleen te parkeren op een of meer
spaarrekeningen, maar ook beleggen toe te staan op de
voorwaarden die hierna ter besluitvorming worden
voorgelegd. De ALV gaat akkoord.

2. Het tweede beslispunt betreft de voorgestelde
beheerstructuur. De ALV gaat akkoord.

3. Het derde beslispunt betreft het voorgestelde
risicobeheer. De ALV gaat akkoord, met dien verstande dat
in deze periode ten hoogste € 100.000 wordt belegd in
plaats van het vrije vermogen minus de
liquiditeitsbehoefte voor de eerste twee à drie jaren.

Rob de Waal Malefijt




