
1

Voorwoord

Ton Valkenburgh schreef er in het voorwoord van de vorige SoftwareBus al over. Het voortbestaan van CompUsers als 
zelfstandige vereniging staat op het spel. Er is gebrek aan bestuurskracht door de drie al langer openstaande functies in het 
bestuur. 
Als CompUsers geen zelfstandige vereniging meer is, dan is het nog altijd een interessegroep van HCC. 

Hoe zou het zijn als CompUsers verder gaat als 'gewone' interessegroep van HCC?
Een aantal jaren geleden was dat niet bespreekbaar. De verhouding tussen HCC en CompUsers was slecht. Maar dat was toen. 
Er hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden en mensen van toen zijn niet meer in functie. Nu is de relatie tussen het 
Hoofdbestuur van HCC en het bestuur van CompUsers goed. Nu is er van die kant alle bereidheid CompUsers te helpen bij het 
zoeken naar hoe het in de toekomst verder moet. 

Het bestuur van CompUsers ervaart daarbij geen enkele dwang. Dat maakt dat het nadenken over CompUsers als 'gewone' 
interessegroep interessant is. In die positie vallen een aantal taken bij CompUsers weg. Zoals de ledenadministratie. Die 
wordt nu ook door CompUsers bijgehouden, naast dat HCC dat doet. Ook, het is dus dubbel werk. Dat was toen nodig, nu niet 
meer. De exploitatie van de SoftwareBus (met abonnementsadministratie, Cumail) kan door HCC worden overgenomen. Drie 
tijdschriften binnen HCC, daar ziet het Hoofdbestuur wel ruimte voor. In eerste instantie zal daarbij niets veranderen. De 
website, onze eigen servers, Cumail kan voorlopig op de huidige voet doorgaan.

Het zijn van een 'gewone' interessegroep in plaats van een vereniging heeft voordelen. Dat durf ik, durven wij, als bestuur 
van CompUsers, nu te zeggen. Want we hebben er vertrouwen in dat de relatie met HCC goed blijft. Daar werken we als 
bestuur ook aan. Als bestuur van een interessegroep zijn er veel minder taken te verrichten. De administratie kost nu veel 
tijd. Die taak vervalt. Het maken van een begroting blijft, maar wordt eenvoudiger. Het afhandelen van declaraties wordt ook 
eenvoudiger. En vooral het leuke werk, zoals het organiseren van en deelnemen aan de CompUsers bijeenkomsten blijft. 
Bijvoorbeeld tweemaal per jaar. De platforms blijven actief. En we nemen deel aan de Kennisdagen, een aantal keren per 
jaar.  
We kunnen het gehele volgende jaar gebruiken om allerlei zaken goed te regelen.

Een 'gewone' interessegroep zijn heeft ook nadelen. De financiering is anders en gebonden aan activiteitenfinanciering. Dat 
zal wennen zijn. CompUsers en HCC zullen moeten toegroeien naar samen in één vereniging actief zijn. CompUsers heeft 
geen uitzonderingspositie meer. En misschien vraagt het wel een andere mindset, namelijk dat we vrienden zijn van elkaar en 
geen vijanden.

De toekomst van CompUsers, daarover gaat het in de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2020. U, de leden, 
bepalen uiteindelijk hoe die eruit gaat zien. De ALV zal zeer waarschijnlijk per videovergadering plaatsvinden. Het bestuur 
gaat die videovergadering dan ook als zodanig voorbereiden. Als het weer kan, kunnen we altijd schakelen naar een fysieke 
bijeenkomst in De Bilt.

Ten slotte wil ik een pluim toekennen aan een paar mensen. Die hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan het 
opschonen en actualiseren van onze administratie. Die liep achter en bevatte vele onjuistheden. Nu weten we weer precies 
wie onze leden en abonnees zijn en waar en hoe ze te bereiken zijn. Zonder hulp van HCC daarbij was dat niet gelukt. Ook 
daarvoor dank.
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