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Verslag ALV van 20 april jl.
Hugo Walg

Op paaszaterdag 20 april heeft CompUsers zijn ‘gewone’ jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden, zoals gebruikelijk tegelijk met

een CompUfair in de ruimtes van het H.F.WitteCentrum in De Bilt.
Ondanks de wat ongelukkige datum mocht het bestuur zich toch

verheugen in een goede opkomst, zodat het vakantieeffect niet echt
van invloed bleek.

De vergadering begon echter pas 15 minuten later dan
gepland, omdat bleek dat er voor ALV’s niet één, maar
twee ‘tokens’ voor de aanwezigheidsregistratie nodig wa‐
ren. Hier hadden uw onbevangen secretaris alsmede de
uitvoerende kaderleden geen rekening mee gehouden,
maar dankzij de snelle assistentie van de systeembeheer‐
der van de HCC, dhr. Bas van den Dikkenberg, is de regi‐
stratie gered en kon de vergadering na het nodige heen‐
en‐weer‐geschuifel tussen de al ingenomen zitplaatsen
en laptoptafel toch van start gaan.

In tegenstelling tot de vorige ledenvergaderingen van de
laatste twee jaar, waarbij de emoties en het onbegrip van
een aantal inmiddels vertrokken HCC‐bestuurders jegens
CompUsers de vorm van een neerwaarts spiraliserende
obsessie leek te krijgen, is deze vergadering in goede
harmonie verlopen.
De verbetering kon ingezet worden dankzij de niet‐afla‐
tende inspanningen van de nu één jaar geleden benoem‐
de CompUsers‐voorzitter, dhr. Ton Valkenburgh, om de
redelijkheid in de gesprekken met het hoofdbureau terug
te brengen, hetgeen na de wisseling van een paar be‐
stuursleden aldaar gelukt lijkt te zijn. De sfeer tussen de
twee instanties is aanmerkelijk verbeterd.

Dhr. Ton Valkenburgh heeft met dhr. Kees van Bergen
(kandidaat‐voorzitter bij de HCC) gesprekken gehad,
waarbij zij zich op de toekomst blijken te willen richten
en het verleden willen vergeten. Een welkome ontwikke‐
ling dus. Merk op: wij moeten helaas afwachten wie de‐
finitief de voorzittershamer bij de HCC ter hand zal
nemen.

De plezierige stemming in de vergadering kwam direct tot
uiting door het feit dat de verslaggeving in het boekje
zonder nadere vragen werd geaccordeerd, dat er geen
onverwachte, nieuwe elementen ter vergadering werden

ingediend, en er geen ingekomen stukken en mededelin‐
gen werden ingebracht c.q. gedaan.
Alleen een terechte vraag van dhr. Bas van den Dikken‐
berg, om in het vervolg alle namen en afkortingen gelijk‐
waardig te gebruiken, is gesteld en gehonoreerd. Ook het
algemeen jaarverslag van de secretaris, waarin vooruit
werd gewezen op de allengs verbeterende verstandhou‐
ding, in wederzijds belang, werd positief ontvangen.
De kwaliteit van de rapportage van de platforms bleek
aanzienlijk verbeterd omdat de coördinatoren was ge‐
vraagd om vooraf een schriftelijk verslag in te dienen op‐
dat er ter vergadering niet zou hoeven worden geïmpro‐
viseerd.

– Allereerst dhr. René Suiker over de SoftwareBus (SwB):
hier kan wel het e.e.a. opgelijnd worden. Er is behoef‐
te aan meer vrijwilligers, o.a. een nieuwe eindredac‐
teur. Bovendien kan de SwB nieuwe schrijvers uit eigen
gelederen goed gebruiken, aangezien er soms moet
worden teruggevallen op schrijvers ‘van buiten’. Er
werd op gewezen, dat ons publiek het colofon niet
goed leest, waardoor er misverstanden zijn over de af‐
hankelijkheid van het HCC‐Bulletin en de SwB: die is er
immers niet.

– Het platform Linux (coördinator: dhr. Hans Lunsing) is
zich, naast de gebruikelijk taken (o.m. website‐onder‐
houd) gaan richten op de Raspberry Pi. Daarnaast
hebben nu ook de platforms Digifoto en Muziek entrees
binnen Linux. Tevens krijgen open‐source‐programma’s
nu de nodige aandacht.

– Het platform Windows (coördinator: dhr. Christ van
Hezik) heeft veel verricht ter ondersteuning van de le‐
den/gebruikers, met nadruk op aspecten als veiligheid,
zoeken, en tools, zoals Total Commander. Voorts zaken
als updateproblemen, installatietypes, tweaken, ge‐
niepigheden, privacy, e.d. De heren Rein de Jong en
Martin Bekelaar stonden paraat voor de vragenuurtjes
en de presentatie van de stand van zaken, alsmede wat
de toekomst voor Windows in zal houden.

– Het platform DigiVideo heeft geen nieuws.

– DigiFoto (coördinator: dhr. Wessel Sijl, maar er wordt
nu gerouleerd) hield zich bezig met Workflow en de
bijbehorende programma’s, zoals 'darktable' en The
Gimp, waarover lezingen werden gegeven, evenals het
geval was over de Faststone‐viewer (een aanrader,
HW). Daarnaast was er de jaarlijkse excursie, en de
deelname aan het HCC‐fotovideo‐event. Daarbij een
bijdrage van dhr. Rinus Alberti. De combinatie fotogra‐
fie en Linux blijkt goed aan te slaan. In samenwerking
met HCC‐Apeldoorn is ook een bezoek gebracht aan de
voormalige staalfabriek in Dordtmund.

– Domotica (coördinator: dhr. Gjalt Zwaagstra): is bezig
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met uitbreiding van zijn aandachtsgebieden met In‐
ternet of Things, het connectiemodel MQTT, de pro‐
grammeeromgeving Node‐RED, integratie binnen het
Lora‐netwerk, en het gebruik van Kodi, alsmede radio
t.b.v. domotica. Er wordt gekeken naar software om
het domoticagebruik binnen één en hetzelfde netwerk
te kunnen houden. En er komt beslist een relatie aan
met Linux en programmering.

– Muziek (plv. coördinator dhr. Leon Braam): hier houdt
men zich thans bezig met muzieknotatie‐program‐
matuur, met Ubuntu Studio (specialiteit van dhr. Ton
Valkenburgh), het programma ‘Band‐in‐a‐Box’, en ver‐
der met hardware‐controllers en specifieke muziek‐
toetsenborden.
Er wordt actief gestreefd naar ledenaanwas, naar meer
interactie via de website, en naar goede voorlichting
over wat de programma’s precies kunnen. Er wordt
nogal eens te veel verwacht ...

– Webontwerp: (representant dhr. René Suiker): dit plat‐
form bestaat uit nog maar twee personen: dhr. Suiker
zelf, alsmede dhr. Joep Bär. Zij zijn, hoewel er geen
aanwas is gekomen, wel zelf bezig gebleven. Verder
proberen ze de programmeertaal ‘Scratch’ onder de
aandacht te brengen.

In de hierna behandelde financiële onderwerpen werd
door de kascommissie decharge over 2017 verleend onder
de voorwaarde dat er een positief verslag van de accoun‐
tant komt.
Evenwel moet men dan accepteren dat er over 2017 géén
gecontroleerd accountantsverslag komt, omdat de ac‐
countant dat zelf zinloos vindt en omdat het verslag er
nooit meer binnen en half jaar na de ALV van 2017 kon
zijn. Maar over 2018 bestaat de mogelijkheid om een ge‐
controleerd jaarverslag te laten opstellen.

Volgens dhr. Frans van Es is het gecontroleerde verslag
een eis van de HCC, maar dhr. Valkenburgh laat weten
dat de ALV zelf bevoegd is om het financieel verslag goed
te keuren.
Hierover wordt gestemd: 36 personen zijn voor controle
door de ALV zelf, 5 personen stemmen blanco, en van 5
personen is de registratie nog niet voltooid.
Wat betreft de ProgrammaTheek BV is door de voorzitter
met de administrateur een actie in gang gezet om híervan
wel een gecontroleerd jaarverslag te laten maken. Dat is
tweemaal zo duur als een niet‐gecontroleerd verslag. We
zijn met opzet onder de begroting gebleven, dus bepaal‐
de aanvragen zijn (terecht) niet gehonoreerd.

Dhr. Jurriaan Nijkerk doet namens de kascommissie ver‐
slag, waarbij hij vaststelt dat alle transacties zijn terug
te vinden en kloppen. De commissie adviseert wel om een
uitgebreidere registratie van facturen te maken om de
koppeling met de bankafschriften te vergemakkelijken.
Het uiteindelijke verslag is op 18 april opgesteld.
Er wordt geconstateerd dat de penningmeester goed werk
heeft geleverd, zodat de kascommissie decharge voor‐
stelt.

De voorzitter licht toe dat bij de volgende ALV wél een
financieel verslag op de website zal staan, zodat ver‐
schillen met het controleverslag zichtbaar zullen zijn.
Na enige discussie over de betekenis van de cijfers bij
een nog niet gecontroleerd verslag ten tijde van de ALV,
waarbij de cijfers dus tweemaal moeten worden bekeken,
maakt de voorzitter duidelijk dat het accountantskantoor
onmogelijk acht weken vóór de ALV publiceerbare cijfers
kan opleveren. Dan kan de ALV nooit meer in april worden
gehouden.

Uiteindelijk levert dhr. Bas van den Dikkenberg de formu‐
lering aan, inhoudende dat er decharge zal worden ver‐

leend onder de voorwaarde dat de accountant verklaart
dat hij geen onregelmatigheden heeft geconstateerd. Dit
voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Er
zal tevens worden onderzocht of de ALV naar mei kan
worden verschoven.

Over de begroting wordt door de voorzitter geconstateerd
dat het vreemd is dat de begroting voor het lopende jaar
pas in april kan worden goedgekeurd, en afgeleid is van
de begroting van een jaar daarvoor (dus 2019 op basis van
2017). Daarom gaat de vereniging aansturen op het aan‐
leveren van een conceptbegroting voor het jaar ná het
huidige, dus gebaseerd op de cijfers van het huidige jaar
i.p.v. op dat van het vorige. Dat is dan in dit geval de
conceptbegroting voor 2020. Die wordt dan vóór 1 januari
bekend gemaakt. Dan hoeven op de volgende ALV alleen
in april de cijfers van kort daarvoor te worden geactuali‐
seerd, en zijn ze nauwkeuriger.

Dhr. Frans van Es heeft vragen over de reserve in de post
bestuurskosten. Het hoge bedrag is, zo verklaart de voor‐
zitter, niet meer nodig omdat het reserveren voor juridi‐
sche procedures niet meer aan de orde is.
De begroting wordt goedgekeurd met in totaal twee ont‐
houdingen.
De kascommissie is te klein qua bezetting. Er moeten
personen bij om als reserve in te kunnen springen en om‐
dat er een oneven aantal personen moet zijn. Dhr. Bas
van den Dikkenberg biedt zich aan en wordt met algeme‐
ne stemmen gekozen.

De werkgroep Beleggingen (voorzitter: dhr. Hans Lunsing)
licht toe, dat er sprake is van fondsen die de indices
volgen. De cijfers komen laat, maar zijn derhalve maxi‐
maal actueel. De fondsen zijn niet‐speculatief, en er is
geen sprake van een actieve belegging. De werkgroep
denkt erover om vanwege de onzekere tijden de beleg‐
gingen af te bouwen. Dat is nog niet beslist.

Aangaande het agendapunt kaderdagen constateert de
voorzitter dan er in het najaar plannen zijn opgesteld,
maar er nog geen actie is ondernomen. In het voorjaar
zullen alle platforms hun bijdragen moeten leveren aan
de ‘zichtbaarheid’ van de website. De website zal door
middel van een multimediale redactie interactie met de
SwB moeten gaan vertonen. De vereniging zal zich nog
meer op open standaarden, bronnen en systemen gaan
richten, en daarmee proberen, zo platform onafhankelijk
mogelijk te worden.
De nadruk hirbij ligt op Linux, echter, zonder Apple of

Windows uit te sluiten.

Wisseling van bestuursleden: de heren René Suiker en
Leen van Goeverden treden na meerdere zittingstermij‐
nen af, en worden omstandig bedankt.
Voor hen in de plaats komen dhr. Gerard Vink als coördi‐
nator van de activiteitencommissie en mw. Isja Neder‐
bragt als vicevoorzitter. Daarnaast treedt dhr. André
Syrier als penningmeester naar voren: een functie die al
praktisch een jaar vacant was. Zij zullen zelf hun creden‐
tials in een ‘maiden speech’ kenbaar maken, en deze zul‐
len in het volgende ALV‐boekje te lezen zijn.

In de rondvraag wil dhr. Joep Bär weten hoe er bij de
HCC!expo wordt gehandeld. De voorzitter antwoordt, dat
in elk geval de platforms Windows en Muziek zullen par‐
ticiperen.
We gokken op een uitgebreide vertegenwoordiging. Aan‐
vankelijk zouden de stands worden geïntegreerd met de
qua onderwerp best passende interessegroepen, maar de
HCC heeft uiteindelijk besloten om ons in twee aparte
stands onder te brengen. We willen er hoe dan ook een
succes van maken.

Sluiting om 16:20 uur.




