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Voorwoord
Ik denk de laatste tijd vaak aan al die mensen die in landen wonen waar al jaren
oorlog woedt, of waar permanent armoede heerst. Onze ouders, bijvoorbeeld,
moesten vijf jaar wachten op het einde van de tweede wereldoorlog. En wij
hebben, met zijn allen, al moeite met tien weken waarin we niet kunnen gaan en
staan waar we willen.

De lockdown is niet alleen negatief. Verrassend hoe snel er allerlei creatieve
ideeën tot ontwikkeling kwamen. We hebben met zijn allen nog nooit zoveel
gewandeld. We desinfecteren onze handen met alcohol uit de jeneverfabriek en
ons mondmasker wordt gemaakt door een beddenfabrikant. De emoticon kreeg
een mondmasker.
Heerlijk dat we niet meer mochten zoenen ...

Het bestuur van CompUsers werd bekwaam in beeldbellen. De oude encyclopedie
wordt uit de kast gehaald om de laptop hoog te zetten. Nieuwe adviezen voor
online communicatie worden gepubliceerd. Dit alles is erg inspirerend.

Daarnaast wordt duidelijk hoe moeilijk het is om bestaande gewoonten te
doorbreken. Zoals in je elleboog niezen, anderhalve meter afstand bewaren. En
omdat dat zo moeilijk is, vraagt het energie om alert te blijven. Net zoals
wanneer je na jaren een nieuwe computer gebruikt met vernieuwde programma's.
Ook dan moet je steeds bedenken hoe het ook alweer moet. Wat vermoeiend is.

Het land gaat langzamerhand weer open. Veel is nog niet duidelijk, ook
bijvoorbeeld niet of de CompUfair in oktober 2020 door dan gaan, en zo ja, hoe.
Het is ook onduidelijk wanneer de Algemene Ledenvergadering van 2020 gehouden
kan worden.
En dat is wel een probleem.

De Algemene Ledenvergadering van april dit jaar kon niet doorgaan. Daardoor
konden bestuursleden niet officieel hun functie neerleggen. André Syrier en Hugo
Walg hebben daarom hun functie als penningmeester respectievelijk secretaris
neergelegd en zijn niet meer actief in het bestuur. Ton Valkenburgh blijft lid van
het bestuur, maar heeft zijn functie als voorzitter neergelegd.

Er zijn geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden. De vacante functies zijn
onontbeerlijk voor het adequaat functioneren van het bestuur van CompUsers. Ze
worden weliswaar ad interim vervuld, Isja Nederbragt als voorzitter a.i en
secretaris a.i. en Ton Valkenburg als penningmeester a.i. Het is een situatie die zo
niet kan voortbestaan. En het aantal actieve leden van CompUsers neemt ook nog
eens gestaag af.

Een Algemene Ledenvergadering is daardoor noodzakelijk, fysiek of per internet,
en nog in 2020. Enerzijds om de 'normale' zaken te bespreken (jaarverslag en zo),
maar anderzijds vooral ook om te besluiten hoe het verder moet met CompUsers.
Zonder bestuur geen vereniging. Zonder voldoende actieve leden evenmin een
vereniging.

Het bestuur is daarom een document aan het voorbereiden waarin mogelijke
opties worden genoemd van waaruit de leden van CompUsers op de Algemene
Ledenvergadering een keuze zullen moeten maken. Het ziet er somber uit voor de
toekomst van CompUsers als vereniging.
U zult hier meer over horen.

Isja Nederbragt
vicevoorzitter
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Bij de voorplaat

‘Fotograferen in RAW’. Zo wordt dat
genoemd. Maar wat houdt dat in?
‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ is een
bekend gezegde om aan te geven dat
ieder mens zijn eigen gedachten en
ideeën kan hebben over van alles, an‐
ders gezegd: ‘Smaken verschillen’.
En dat is natuurlijk gewoon fijn, je
hobby beleven op jouw manier.
De een gaat zweefvliegen, de ander
grijpt zijn camera met RAW‐optie en
fotografeert zich een slag in de rondte,
om zich vervolgens in de digitale doka
helemaal uit te leven en er echt iets
moois van te maken. Wessel Sijl vertelt
erover.




