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Voorjaarskaderdag in Breukelen
Frans Dijkhoff

Op zaterdag 18 maart heeft zich, ondanks het slechte weer, een groot aantal van onze
kaderleden (vrijwilligers) verzameld in Breukelen voor de voorjaarskaderdag.

Na de koffie bij binnenkomst heet onze
voorzitter allen van harte welkom, en
neemt hij de agenda voor deze dag door.
Vervolgens geeft hij Folkert Vos het
woord over de reviewplannen.

Reviews en zo

Folkert vertelt in het kort over de plan‐
nen voor het opzetten van een data‐
bank met reviews op de website, en
hoe hij en Rein de Jong deze kar gaan
trekken. Tevens vermeldt hij het voor‐
nemen om een deel van de reviews ook
in de SoftwareBus te publiceren.
Daarnaast vraagt hij de aanwezigen
serieus te overwegen zo nu en dan eens
een review te schrijven. Uiteraard kun‐
nen ook andere leden zich hiervoor
aanmelden, en wel per e‐mail naar
review@compusers.nl.

Folkert zal dan contact opnemen om‐
trent de te volgen procedure.

Vergoedingen

Clemens herneemt het woord en snijdt
het onderwerp ‘Vergoedingen’ aan, en
met name hoe hiermee in het verleden
werd omgegaan. Omdat er behoefte is
aan een nieuw overzicht, heeft het be‐
stuur de geldende vergoedingen in een
nieuwe concept‐regeling opgenomen.

Dit concept wordt onder de aanwezigen
verspreid en staande de vergadering
besproken en waar nodig geamendeerd.
Zeer binnenkort wordt de definitieve
versie op de website in het ledenkatern
geplaatst. Tevens wordt alle vrijwilli‐
gers de definitieve regeling per e‐mail
toegestuurd.

ALV‐presentaties

Na de (korte) koffiepauze gaat men
verder met bespreking van het succes‐
volle experiment van vorig jaar om op
de ALV, naast het gebruikelijke jaarver‐
slag van de secretaris, een verslag van
de diverse teams en platforms te pre‐
senteren. Besloten wordt, dit op de
ALV van 22 april a.s. weer te doen. Om
dat voor te bereiden gaan de aanwezige
teams en platforms in groepen hun pre‐
sentatie voorbereiden. Deze activiteit
wordt onderbroken om voor de zoals al‐
tijd voortreffelijke lunch, en daarna af‐
gerond. Vervolgens worden de ver‐

schillende presentaties getoond aan de
gehele groep aanwezigen.

Diversen

Vacatures commissies
Tot slot komt een aantal losse zaken
aan de orde. Ten eerste de vervulling
van tussentijds ontstane vacatures in de
kascontrolecommissie en de adviescom‐
missie beleggingen. Om in deze tussen‐
tijdse vacatures tot aan de volgende
ALV te voorzien, worden Roel Schuil
respectievelijk Hans Lunsing bereid
gevonden deze taak op zich te nemen.

Vacatures bestuursfuncties
Verder meldt Clemens dat het bestuur
in de komende SoftwareBus (2017‐2)
nogmaals een oproep zal doen voor een
nieuwe secretaris en ook een nieuwe
oproep voor een penningmeester, om‐
dat Carel Richters te kennen heeft ge‐
geven dat hij om gezondheidsredenen
zijn taak als penningmeester moet
neerleggen. Het bestuur heeft al con‐
tact opgenomen met Marike Tukker, die
altijd al de penningmeester bij de
abonnementenadministratie van de
SoftwareBus ondersteunde, en ook met
Marco Steen, de vorige penningmeester,
om tot aan de komende ALV in deze
acute vacature te voorzien. Gelukkig
blijken beiden hiertoe bereid.

Sluiting

Om circa 15.00 uur wordt deze uiterst
vruchtbare dag besloten. Daarna wordt
er in de bar gezamenlijk nog even een
drankje genuttigd, waarna een ieder
‘zijns weegs gaat’, zoals dat heet.

Ondanks het slechte weer mogen we
terugkijken op een zeer geslaagde en
ook gezellige Voorjaarskaderdag. De
volgende kaderdag vindt, zoals gebrui‐
kelijk, weer plaats in de herfst en wel
op 14 oktober 2017, wederom in Hotel
Breukelen.

Heb je belangstelling om ook actief te
worden als kaderlid/vrijwilliger op onze
(Mega)CompUfair of als lid van de
redactie, ons webteam, infoteam of
een van onze platforms:
DigiFoto, DigiVideo, Muziek, Linux,
Android, Windows of Domotica.
Je kunt hierover altijd informatie in‐
winnen via secretaris@compusers.nl.

Ontvangst met koffie

Aan het werk in groepjes

Bijpraten tijdens de lunch

Bestuursoverleg tijdens de lunch




