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Verslag ALV 2017
Frans Dijkhoff

Op 22 april 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van de
interessegroep HCC!CompUsers gehouden, zoals gebruikelijk in het
HF Witte Centrum te De Bilt. De vergadering werd bezocht door ruim

veertig leden. Zie het verslag hieronder.

Om 12.30 uur opent de voorzitter, Clemens Schellens, de
vergadering. Op de agenda staan onder meer de volgende
onderwerpen: het jaarverslag van 2016, het financieel over‐
zicht van 2016 van zowel de vereniging CompUsers, als van
onze bv ProgrammaTheek, de verslaglegging over de uitvoe‐
ring adviezen werkgroep ‘Beleggen’, de uitkomsten van de
Kaderdagen van 2016 en het voorjaar 2017, de ontwikkelin‐
gen tussen CompUsers en de moedervereniging HCC, en de
activiteitenplannen tot aan de ALV 2018.

Jaarverslag vereniging en platforms

Allereerst wordt het jaarverslag behandeld; dit verslag is
samengesteld door de secretaris en opgenomen in het ter
vergadering uitgereikte programmaboekje. Voor het druk‐
werk van het boekje heeft Christ van Hezik zorggedragen,
waarvoor hij ter vergadering natuurlijk bedankt wordt. Daar‐
na presenteren alle platforms een overzicht van de activitei‐
ten in het afgelopen jaar en hun plannen tot aan de ALV 2018.

Financieel jaarverslag

Tijdens de behande‐
ling van het finan‐
cieel jaarverslag
wordt het verslag
van de kascommis‐
sie voorgelezen. De
kascommissie is lo‐
vend over de ma‐
nier waarop onze
penningmeester de
penningen heeft
beheerd.
Er zijn weliswaar
enkele kanttekenin‐
gen over het verbe‐
teren van de finan‐
ciële administratie,
maar die staan het
advies aan de ver‐
gadering om het
bestuur decharge te
verlenen niet in de

weg. Dit advies wordt met luid applaus bekrachtigd.

Helaas ontbreken in het programmaboekje de begroting van
2017 en het voorstel omtrent de contributie voor 2018. De
secretaris zegt toe deze stukken te zullen nasturen aan alle
aanwezigen die hun e‐mailadres achterlaten, met het ver‐
zoek om eventueel commentaar daarop door te geven aan de
voorzitter.

Hierna is de verkiezing van de nieuwe kascommissie aan de
orde. Jurriaan Nijkerk en Nicolaas Kraft van Ermel worden
herkozen als leden van de kascommissie, evenals Roel Schuil,
die, na het voortijdig vertrek van Henk van Andel als lid van

de kascommissie, op de lentekaderdag bereid was gevonden
de opengevallen plaats voorlopig in te nemen. De voorzitter
vraagt of de vergadering ermee in kan stemmen dat Roel
voor het aankomende jaar wordt benoemd als derde lid van
de kascommissie; de vergadering stemt hiermee unaniem in.

Beleggen

Omtrent het voorstel dat we als CompUsers zouden gaan
beleggen conform het voorstel van de werkgroep ‘Beleggen’
deelt Clemens mee dat er, na nogal wat inspanningen, een
beleggingsrekening is geopend bij BinckBank. Omdat er, na‐
dat de werkgroep haar advies had uitgebracht en er na deze
vergadering geruime tijd is verstreken, zal de werkgroep
worden gevraagd haar advies te actualiseren, zodat we bin‐
nenkort volgens de vorig jaar afgesproken regels kunnen
gaan beleggen.

Verstandhouding CompUsers ‐ HCC

Clemens gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de
moedervereniging HCC. Hij vertelt dat er in het afgelopen
jaar verschillende keren is overlegd tussen het Hoofdbestuur
HCC en het bestuur van CompUsers. Tot zijn spijt moet hij
echter vaststellen dat dit overleg geen oplossing heeft ge‐
bracht in het geschil omtrent de contributievordering van
CompUsers op de HCC.

Gezamenlijk hebben de gesprekspartners moeten constate‐
ren dat het blijft bij herhaling van de standpunten, wat niet
heeft geleid tot een gemeenschappelijk standpunt, maar tot
het besluit het overleg voorlopig te stoppen en de status quo
te respecteren.
Hierna is het woord aan Hans van Kleef, voorzitter van het
Hoofdbestuur HCC. Hij beschrijft het standpunt van het
Hoofdbestuur en de Ledenraad van de HCC en zegt dat er
wel goed overleg is gevoerd met begrip voor de wederzijdse
standpunten en dat hij het volledig eens is met hetgeen

De zaal, redelijk gevuld.
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Clemens daarover heeft gezegd,
behalve dan dat, wat de HCC be‐
treft, er geen status quo moge‐
lijk is.
Hans zegt dat het HB en de Leden‐
raad geen rechtsgronden zien
voor de claim van CompUsers.
Verder geeft hij hij aan waarom
er indertijd gekozen is voor enkel
verzelfstandigde interessegroe‐
pen. Hij vindt dat de gronden
waarop deze interessegroepen
toen verzelfstandigd zijn, nu niet
meer aanwezig zijn. Het Hoofd‐
bestuur en de Ledenraad vinden
daarom ook dat de verzelfstandi‐
ging van interessegroepen niet
meer gewenst is. Inmiddels is er

binnen HCC nog slechts één interessegroep over die zelfstan‐
dig is: CompUsers.

Het HB en de Ledenraad willen die zelfstandigheid opheffen,
en dat is iets waar het HB aan wil gaan werken. Hans vindt
ook dat er door CompUsers niet goed wordt samengewerkt
met de HCC. Hij schetst dat de HCC veel leden heeft verlo‐
ren, maar dat het merendeel van de opzeggers lid was van
CompUsers.
Hierop ontstaat nogal wat tumult in de zaal; veel aanwezi‐
gen snappen niet dat een vereniging als CompUsers, die al
meer dan 25 jaar zelfstandig opereert en sinds een groot
aantal jaren ook financieel haar eigen broek ophoudt zonder
ook maar enige financiële ondersteuning van de HCC, nu in‐
eens haar zelfstandigheid zou moeten prijsgeven.

Ook wat betreft de samenwerking met de HCC worden er
grote vraagtekens gezet; er wordt ook op gewezen dat de
samenwerking aan de basis met veel interessegroepen voor‐
treffelijk is; voorbeelden daarvan zijn de (Mega)CompUfairs,
waar altijd een groot aantal interessegroepen aan deelneemt
en de SeniorenExpo 2017 waar CompUsers op een grote
stand, in samenwerking met de Apple ig, de Seniorenacade‐
mie en de regio’s Zuid‐Oost‐ en Midden‐Brabant gebroeder‐
lijk de HCC hebben vertegenwoordigd en waarvan het finan‐
ciële gedeelte voor 50 % door CompUsers is gedragen.
Na een verhitte discussie besluit de voorzitter dit onderwerp
af te sluiten omdat de discussie niet leidt tot overeenstem‐
ming van standpunten.

Samenstelling bestuur

Ook de (Her)verkiezing van de bestuursleden komt aan de
orde; dit jaar zijn Leen van Goeverden, René Suiker en Frans
Dijkhoff aftredend. Leen en René zijn herkiesbaar en worden
met algemene stemmen herkozen.
Frans heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar hoewel het
bestuur zich uitermate heeft ingespannen om een nieuwe se‐
cretaris te vinden, heeft nog niemand zich aangemeld. Afge‐
sproken is dat Frans de functie voorlopig blijft waarnemen
totdat hiervoor een oplossing is gevonden.

Daarnaast is er een tussentijdse vacature ontstaan doordat
Carel Richters zijn functie als penningmeester om gezond‐
heidsredenen heeft neergelegd. Het bestuur heeft Marike
Tukker bereid gevonden om Carels plaats in te nemen. Ook
hiermee kan de vergadering van harte instemmen, zodat we
nu voor het eerst in onze geschiedenis een vrouw in het be‐
stuur mogen verwelkomen.

Rondvraag

Na de rondvraag sluit Clemens de vergadering en hij wenst
iedereen nog een prettige voortzetting van de CompUfair en,
voor later, een behouden terugreis.

Hans van Kleef




