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Nieuwe penningmeester
Marike Tukker

In SoftwareBus 20163 stelde Carel Richters zich voor als de opvolger van
Marco Steen, die het na een jaar of zes welletjes vond. Carel begon met veel

goede wil aan zijn taak als penningmeester, maar in de loop van het jaar
bleek het hem tegen te vallen. En aan het eind van 2016 gaf hij aan ermee te
gaan stoppen. Het bestuur vond daarna in Marike Tukker een enthousiaste

opvolger. Zij is door de ALV in april 2017 benoemd en draait inmiddels mee
in het bestuur. Hierbij stelt zij zich aan u voor.

Het is al even geleden dat ik in de ALV
van april 2017 met applaus werd be‐
noemd tot penningmeester. Voor wie
mij nog niet kent, ik kom al sinds jongs
af aan mee naar de verschillende ac‐
tiviteiten van DOS‐gg, WinDos, en nu
CompUsers. Als klein meisje zat ik
achter de info‐balie software te verko‐
pen, zonder dat ik de inhoud kende. Ik
werkte achter de kassa. En ook de kof‐
fie tijdens de HCC‐dagen verzorgde ik
mee. Die goede oude tijd toch. Je zou
bijna tranen in je ogen krijgen bij de
herinneringen.

Ook ik zou, net als anderen,
graag zien dat oude tijden
herleven, maar dat kan niet
meer. De techniek, de kennis
en de jeugd haalt ons in.
Maar wat ik zo fijn vind bij
de CompUfair is dat hobbyis‐
ten samenkomen, met elkaar
om de tafel gaan zitten en
kennis delen. Een beetje het
gevoel dat je bij elkaar op de
koffie komt en de gebeurte‐
nissen van alle dag door‐
neemt. De persoonlijke
voldoening als je bepaalde
software onder de knie
krijgt, wil je toch met ande‐
ren kunnen delen. Maar ook
als het niet lukt om dat ene
muziekprogramma onder de
knie te krijgen, kun je bij de
vrijwilligers van een van de
platforms terecht. Voor mij
zijn de vrijwilligers van
CompUsers dan ook één grote
familie, die een aantal keren
per jaar een familiedag heeft. En ieder‐
een maakt deel uit van de familie die
van computers zijn hobby heeft ge‐
maakt, op welk gebied dan ook.

Het lijkt tegenwoordig een tablet en/of
smartphone kunnen. In de beginjaren
was de computer een hulpmiddel, te‐
genwoordig lijkt hij ons leven steeds
meer over te nemen. En dit geldt
natuurlijk ook voor alle social media.
Het klinkt misschien raar, maar ik ge‐
bruik mijn telefoon vooral om te bel‐

len. Mijn privéleven houd ik graag
privé, dus geen Facebook of Instagram
met allerlei foto’s en nieuwtjes uit mijn
leven, geen twitter‐berichten om op al‐
lerlei nieuws te kunnen reageren. En
dat vind ik prima. Voor mij is een com‐
puter ten eerste een hulpmiddel om de
administratie te doen voor de Software‐
bus, en dus sinds kort ook voor de
financiële administratie van Comp‐
Users. Maar thuis gebruik ik de com‐
puter ook om het internet af te
struinen, nieuws te volgen, en voor
mijn grootste hobby, recepten zoeken

die ik kan uitproberen in mijn nieuwe
keuken. En als ik het internet gebruik,
doe ik dat het liefst veilig.

Mijn doelstelling als penningmeester
van CompUsers is ten eerste het beheer
van de financiën. Er zijn mensen die
bezwaar hebben tegen het beleggen
van de gelden van CompUsers.
De vorm van beleggen door CompUsers
is vergelijkbaar met sparen bij de bank,
maar dan met het doel meer rendement
te behalen uit de financiële middelen.

Natuurlijk zijn er risico’s, maar dat ri‐
sico bestaat ook bij het op de spaar‐
rekening van de bank leggen. De
Beleggingscommissie is zich terdege
bewust van de risico’s en houdt de ont‐
wikkelingen op de markt goed in de
gaten. Ik vertrouw erop dat zij geen
onnodige risico’s nemen. De leden van
de beleggingscommissie zijn al jaren
actieve vrijwilligers met verstand van
zaken, die onze vereniging een warm
hart toedragen.
Het is voor mij en het voltallige bestuur
van CompUsers van belang dat er geen

graai‐cultuur ontstaat, maar
dat alle middelen worden in‐
gezet voor de gemeenschap,
de leden. De herinnering aan
graaiende directeuren die
hun zakken vullen ten koste
van de gemeenschap, staat
nog in het geheugen gegrift.
Door het goed scheiden van
taken en toegankelijkheid
van middelen proberen we
dit als bestuur te ondervan‐
gen.

Het tweede en belangrijkste
doel is het zo efficiënt
mogelijk inzetten van de be‐
schikbare middelen voor de
leden. Dit houdt onder meer
in dat we geld beschikbaar
hebben voor persoonlijk ont‐
plooiing van onze vrijwilligers
die de verschillende plat‐
forms levendig houden. Want
de vrijwilligers dragen de
vereniging, zodat wij als
vereniging de leden kunnen

bijstaan bij hun hobby. Maar ook hierin
zal ik kritisch blijven. Ik houd altijd
voor ogen dat een hobby voor iedereen
een ontspannende tijdsbesteding moet
zijn en blijven.

Graag wil ik iedereen uitnodigen om na
te denken over een gezamenlijke toe‐
komst voor alle leden van Compusers.
Een toekomst die niet alleen door het
bestuur maar ook door de vrijwilligers
en alle andere leden gedragen wordt.




