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Voorwoord
Een kruik gaat net zolang te water tot hij barst. Dit geldt ook voor het bestuur van CompUsers. Ook wij zijn niet waterproof. 
Met de huidige kleine bestuursbezetting is een vereniging als CompUsers niet te besturen. Enerzijds heeft covid‐19 ertoe ge‐
leid dat we geen activiteiten kunnen organiseren waardoor de belasting van het bestuur vermindert. En anderzijds komt nu 
de versoepeling, waardoor er dan wel meer mag, maar ook meer dan gebruikelijk aandacht wordt vereist om veilige 
bijeenkomsten te regelen. Daarbij komt ook nog dat er een hoognodige opschoning van onze leden‐ en 
abonnementenadministratie gaande is. Dit laatste vergt aan zienlijke inzet en tijd van een aantal leden die toch al veel doen.

Er moet dus nodig duidelijkheid komen hoe we verder willen gaan met CompUsers. Als de bestuurskruik barst, scheurt ook de 
vereniging. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt op de Algemene Ledenvergadering. Keuzes die pijn doen en die we 
waarschijnlijk, dat hoop ik tenminste, liever niet maken. 

We constateren dat de inzet voor de vereniging tanende is. Dat geldt niet voor iedereen, maar als het aantal leden dat zich 
actief inzet voor de vereniging af neemt, beperkt dat steeds meer onze mogelijkheden. CompUfairs vragen inzet van 
iedereen. De SoftwareBus, bijvoorbeeld, heeft dringend nieuwe auteurs nodig. Voor zowel CompUsers als SoftwareBus is 
vernieuwing en het meegroeien met de maatschappelijke veranderingen belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor nieu we 
leden. Op dit moment vallen er echter door verschillende oorzaken meer leden af dan erbij komen. Maar geloof het of niet: 
er komen er nog steeds leden en abon nees voor de SoftwareBus bij. Hoop doet leven, maar moet ook worden gevoed! 

Wij als bestuur hebben de mogelijkheden maar eens op een rijtje gezet. Op welke wijze kunnen we nog zoveel mogelijk 
behouden van onze vereniging? De beste oplossing – een volwaardig bestuur – lijkt niet mogelijk. Dan kijk je wat nog wel 
mogelijk is. Het opgeven van de zelfstandigheid is dan de minst slechte optie. Als interessegroep CompUsers binnen de HCC 
kun je, door gebruik te maken van de faciliteiten van de HCC, de groep met een kleiner bestuur laten draaien. 

Uiteraard is ook een besluit nodig over wat er van de SoftwareBus moet worden. Blijft die bestaan of wordt hij kleiner en 
misschien gratis en/of digitaal? Er blijven nog genoeg aspecten over om te regelen. Voor de komende Algemene Ledenver ga ‐
dering is dat rijtje aspecten in een docu ment verwerkt. We hebben het van alle kanten bekeken, besnuffeld, opgepoetst en 
wat al niet meer. Dit is het, en meer kunnen wij er niet van maken. Het is aan jullie om te bepalen wat je wilt en waar toe je 
bereid bent om je keuze waar te maken. Het gemakkelijkst is: van de aardbodem verdwijnen. Alleen stof en herinnerin gen 
blijven over. Is dat wat jullie willen? Tussen alles of niets blijven er nog genoeg opties over. Lees het document en bedenk 
wat je het liefste wilt, maar accepteer dan ook de consequenties. Willen jullie in een of andere vorm nog verder, dan moeten 
jullie je inzetten voor de zaak. Zo niet …

Het bestuur komt na veel interne discussies tot de conclusie dat, gezien het gebrek aan kandidaten voor bestuursfuncties, 
CompUsers (nog wél steeds meer dan 6.300 leden) als zelfstandige vereniging niet meer verder kan. Wij hopen dat we 
ongelijk hebben.

Kom op 19 december a.s. naar de Algemene Ledenvergadering in De Bilt of log in op de videoconference, al naar gelang de 
situatie. Wat het gaat worden lees je dan op de website en in de speciale nieuwsbrief. Laat je mening horen en bepaal mee 
wat de toekomst is voor en van CompUsers. Het ge noemde document is voor leden en abonnees na inloggen nu al te vinden 
via de link:

https://www.compusers.nl/Toekomstscenarios‐CU‐en‐SwB
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