Een nieuwe voorzitter
Ton Valkenburgh stelt zich voor
Het is goed, denk ik, dat ik jullie iets van mijn achtergrond vertel.
Dan weten jullie wat voor vlees er in de kuip terecht is gekomen.
Eerst over mijn loopbaan.
Na mijn studie elektrotechniek aan de TU Delft ben ik
werkzaam geweest op het gebied van telefonie en da‐
tacommunicatie.
Eerst bij de toenmalige PTT op het Dr. Neherlaborato‐
rium. Daarna bij IBM, en tot slot een periode bij AT&T.
AT&T was geen vrije keuze, want de afdeling bij IBM
waar ik werkte, werd verkocht aan AT&T.

Ik heb veel presentaties gegeven en stukjes geschre‐
ven over de creatie van muziek. Vaak op het grensvlak
van de muziek en techniek. Ik kan het niet laten ...
Omstreeks 2008 begon het slecht te gaan met HCC en
dat had na een aantal jaren ook zijn weerslag op
HCC!muziek.
Kaderleden haakten af en Muziek fuseerde met het
platform ‘Foto Video Creatief’ tot HCC!Digimedia.

Ik heb altijd gewerkt aan systemen op research‐ en
ontwikkelingsafdelingen. Aan de orde waren embedded
systemen en software voor microcomputers, mini‐com‐
puters, mainframes en pc’s.

Met het platform had Muziek al een aantal malen een
gezamenlijke open dag georganiseerd. Daar er steeds
minder werd georganiseerd en ik geen vertrouwen had
in de toenmalige directeur, heb ik het lidmaatschap
van HCC opgezegd.

Ik ben begonnen als professionele programmeur, maar
ben later doorgegroeid in de managementlijn. Wel ben
ik altijd een technisch manager gebleven.

Later is de overgebleven muziek‐kern actief geworden
op de CompUfairs.

Het leuke van werken bij IBM en AT&T was dat je veel
internationale contacten had. Je had met mensen uit
diverse culturen te maken, die ieder om een eigen
benadering vroegen om je doel te bereiken.

Door mailcontact met Léon Braam heb ik toen een
CompUfair bezocht en door de manier hoe men hier
met elkaar omgaat ben ik opnieuw lid geworden.
Weer presentaties en stukjes schrijven; het bloed
kruipt waar het niet gaan kan.

Het managen van een ontwikkelingsteam dat bij‐
voorbeeld over drie landen was verdeeld, was soms
een behoorlijke uitdaging.

Waarom ik mij kandidaat heb gesteld voor het voorzit‐
terschap?
Ik zou liever bezig zijn met muziek, maar de huidige
situatie vraagt om actie. Wat je vaak ziet is, dat in or‐
ganisaties waar het slecht gaat, men elkaar intern gaat
bestrijden.

Voor het pensioenfonds dat voor AT&T Nederland
moest worden opgericht, ben ik vanaf het begin
betrokken geweest en namens de werkgever werd ik
voorzitter.
Dat was allemaal naast de normale werkzaamheden.
Nu ben ik nog steeds bestuurslid namens de gepensi‐
oneerden.
De pensioenwereld is duidelijk anders dan mijn toen‐
malige werkzaamheden, maar ook zeer interessant
voor een techneut die kan rekenen.

Het resultaat is dat de ondergang alleen maar wordt
versneld. Dat moet worden doorbroken. Ik wil niet
zeggen dat ik dat wel even oplos. Nee, we moeten dat
met zijn allen doen.
Binnen HCC en dus ook binnen HCC!CompUsers zit veel
talent en kennis. De kunst is om er weer ‘schwung’ in
te brengen, met nieuwe ideeën.

En daarna HCC
Toen mijn zoon om een keyboard vroeg, vond ik dat
die uiteraard aan de pc moest worden aangesloten. Ik
was al eens op een HCC!dag geweest en besloot maar
eens met de MIDI‐GG te gaan praten.

HCC!CompUsers heeft in het verleden veel innovatie
gebracht. Dat moeten we weer laten gebeuren, samen
met HCC. Als HCC zich ook hierop richt, kunnen we
HCC tot een levensvatbare vereniging omturnen.
Terugbrengen tot 180.000 leden zal er echter niet
meer inzitten.

Ik ben toen lid geworden van HCC, maar eigenlijk
meer van de gebruikersgroep. Ik kon hierdoor een
snelle start met MIDI maken, maar ben eigenlijk voor‐
namelijk een slapend lid geweest.

Hiervoor wil ik mij inzetten en helpen de voorwaarden
te scheppen om dat voor elkaar te krijgen.

Dat is veranderd na mijn pensionering toen een oud‐
studievriend me vroeg om een presentatie te geven
over wat ik met MIDI deed.

Tot slot wil ik de aftredende bestuursleden danken
voor hun inzet de afgelopen tijd.
Clemens, Frans en Marike dank ik – gezien het applaus
op de afgelopen ALV – namens alle leden van Comp‐
Users. Hopelijk zien we ze nog regelmatig terug op
onze bijeenkomsten!

En zo is het gekomen dat ik actief werd in wat toen
HCC!muziek was gaan heten.
Op een zeker moment ben ik daarvan voorzitter ge‐
worden en lid van de ledenraad.
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