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Terugblik CompUfair 21 april
René Suiker

Het zou een korte CompUfair worden deze keer. Omdat we een ALV gingen
houden waar we alle vrijwilligers in de gelegenheid wilden stellen ook aanwezig

te zijn, zou de CompUfair al om 13.30 uur afgelopen zijn. Dan konden we snel
opruimen en om 14.15 uur de ALV laten beginnen.

Uiteraard volgt er een verslag van de ALV, maar in dit artikel
teken ik een sfeerimpressie van de CompUfair en de ALV.

Locatie

Zoals gebruikelijk vond alles weer plaats op onze vertrouwde
locatie, het Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte te De
Bilt. We organiseren hier altijd onze bijeenkomsten, omdat
het mooi centraal in het land ligt.

Wie doet wat en waar?

Een korte bijeenkomst vergt nogal wat planning en afstem‐
ming om toch een volledig programma te kunnen bieden,
want je wilt natuurlijk niet dat de gasten iets tekortkomen.
En, in alle bescheidenheid, dat is weer goed gelukt.

We hadden lezingen
in de Over de Veght‐
zaal, de Jagtkamer,
en de Colenberghzaal
2.

Er waren doorlopen‐
de demonstraties van
onze platforms en
van andere HCC‐in‐
teressegroepen in de
Colenberghzaal 1,
‘de grote zaal’, waar
ook de informatieba‐
lie en de redactie
een plek hadden.

Daarnaast heeft ons
Platform Muziek de
Oostbroeckzaal ge‐
heel ter beschikking
en het Platform
Domotica de Staten‐
kamer.

Domotica en
Statenkamer? Was

die kamer niet voor DigiFoto gereserveerd? Nee dus!

Genieten in de recreatieruimte

Voorwaar, een heel groot deel van het centrum was dus weer
voor ons, inclusief de gasten van andere interessegroepen.
En laten we ook niet vergeten dat onze locatie over een goed
uitgeruste recreatieruimte beschikt. Hier kan men even rus‐
ten onder het genot van een drankje en een hapje, en eens
in alle rust met medebezoekers van gedachten wisselen. Hier
vindt ook achteraf de eerste evaluatie plaats.

Rien tijdens zijn lezing over wat effecten kunnen doen voor muziek.

De uitstalling van de dronesgroep: 'voor elck wat wils'.

Frans Dijkhoff en Henny Vink actief in de registratiepost.
Groepsleden HCC Drones



2

Lezingen, demonstraties, tips

Het was weer een gezellige dag, met goede lezingen, ook
goed bezocht, waarbij nagenoeg alle platforms een presen‐
tatie verzorgden, en ook de collega’s van HCC!Drones‐IG de‐
den actief mee in het lezingenprogramma. En zo zien we het
ook graag: een actieve bijdrage van onze gasten.

Uiteraard zijn het niet alleen maar de lezingen, ik wil zeker
niet suggereren dat de mensen die in de grote zaal hun toe‐
schouwers onderhouden niet actief zouden bijdragen.
Hier waren doorlopend demonstraties, maar ook individuele
gesprekken om tekst en uitleg te geven over problemen waar
men zoal tegenaan loopt.

Wessel Sijl zag dat en fotografeerde een aantal van dergelij‐
ke ontmoetingen. U ziet ze op deze pagina's.

Zo’n bijeenkomst biedt toch altijd weer nieuwe inzichten,
en als het probleem al niet opgelost wordt, dan worden toch
altijd wel enige tips gegeven die mensen in staat stellen zelf
het probleem met hernieuwde energie en inzichten aan te
pakken.
Bedenk hierbij dat, als je naar de bijeenkomst komt om een
probleem te bespreken, hoe meer relevante informatie je
meeneemt, des te makkelijker het wordt om je probleem op
te lossen.

Dat is het leuke ook bij het Platform WebOntwerp. Al is dat
officieel dood: er wordt nog altijd meegedaan. En juist hier
is het makkelijk om met vragen te komen over waar je op je
website tegenaan loopt, want we kunnen met WebOntwerp
op afstand even kijken. Zorg dan wel dat je je URL, je ac‐
count‐informatie en wachtwoorden bij je hebt, anders is het
lastig om achter de schermen iets te veranderen.
In de grote zaal zaten dus onze platforms Windows, Linux,

DigiVideo en WebOntwerp. De platforms DigiFoto, Muziek en
Domotica zaten elders. Maar in de grote zaal waren onze
gasten van Apple IG, Programmeren IG, en Testbank, en er
was ook nog gelegenheid om te leren vliegen in de Flight‐
Simulator.

Goede opkomst

Al met al heerste er een goede sfeer en de opkomst viel niet
tegen. Misschien dat de actievere oproep voor de ALV hieraan
heeft bijgedragen, want tijdens de ALV hadden we een heel
behoorlijke opkomst. Het is natuurlijk nog steeds maar een
fractie van ons ledenbestand, maar het was goed om te zien
dat de opkomst zo groot was omdat er over de toekomst van
de vereniging besloten kon worden.

Wisseling van de wacht

Zoals al aangekondigd, een verslag van de ALV volgt, dus daar
ga ik hier niet te veel op in. Wat ik wel wil memoreren is dat
we afscheid namen van Clemens Schellens, die de vergade‐
ring overigens nog wel voorzat. Niet iedereen was het daar
om formele redenen mee eens, maar de vergadering gaf daar
in overweldigende meerderheid de voorkeur aan boven enige
andere vorm van voorzitterschap.

Clemens, maar ook Marike Tukker en Frans Dijkhoff, werden
bedankt voor hun bijdragen voor de vereniging. Hugo Walg en
Ton Valkenburgh werden per acclamatie benoemd in het be‐
stuur, waarbij Ton de rol van voorzitter en Hugo die van se‐
cretaris op zich neemt.

Op naar de volgende bijeenkomst

Al met al was het een geslaagde dag, die ons al weer doet
uitzien naar onze volgende bijeenkomst, op zaterdag 29 sep‐
tember aanstaande. Dat is dan weer een MegaCompUfair,
waarbij we nog meer groeperingen verwachten en ook enige
commerciële bedrijven.
Traditioneel nemen we dan ook nog de grote sportzaal erbij,
die dan de rol van ‘grote zaal’ overneemt, zodat we in de
Colenberghzalen grootschalige lezingen kunnen houden. We
kunnen er nog niet veel over vertellen, dat komt weer in het
volgende nummer.

Meehelpen als vrijwilliger?

Mocht je hierbij willen helpen als vrijwilliger, of als bedrijf
ook aanwezig zijn, neem gerust contact op met secre‐
taris@compusers.nl.

Fotografie bij dit artikel van Wessel Sijl

Demonstratie in Platform Muziek

Tekst en uitleg aan tafel bij DigiFoto.

Met overweldigende meerderheid aangewezen als voorzitter.




