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door Peter Meijs
De presentatie kent 3 onderdelen:
∗
∗
∗

Belangrijkste aandachtpunten bij digitaal fotograferen
Beantwoording vragen van bezoekers
Workshop met forobestanden van bezoeker
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Gratis Parkeren
Neem uw vrienden, buren en kennissen mee
en laat ze kennismaken met de CVB!

Inhoud:
Voorwoord: Senioren bijeenkomsten en Diefstal
Presentatie Digitale fotografie
Vraag & Antwoord
Agenda Jaarvergadering 26 maart 2009
Notulen Jaarvergadering 2008
Helpdesk ervaringen & Flightsimulator
Jarigen in maart & Cursussen 2008-2009
Penningmeester gezocht!!!!

2
3
3
4-5
6-7
7
8
8

Voorwoord:

Colofon

De senioren bijeenkomsten
De bijeenkomsten in januari en februari, deze keer
op woensdagochtend, zijn een groot succes geweest. Na een mooi stukje in het Witte Weekblad
Bijeenkomsten en Presentaties:
en Haarlems Dagblad, hadden we zelfs een keer
een opkomst van 20 belangstellenden, waadoor
7 maart 2009 met thema Digitale Fotografie
we een zaal extra moesten bijnemen. Het was
4 april 2009 met thema Flight Simulator
echt een leuk succes, met name hoe we ze probe2 mei 2009 met thema Internet en (thuis)netwerk
ren de computer op te helpen en baas te worden
6 juni 2009 met thema ??????
over de muis met behulp van het spel patience.
29 augustus 2009 Opendag
Tot op de laatste dag was de belangstelling groot.
3 oktober 2009 met thema ?????
Maar helaas hebben we op laatste bijeenkomsten
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
moeten improviseren met oude computers, die uit
het stof moesten worden gehaald.
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Ik kon wel janken
Telefoon: 0252 - 672476. Tijd: van 10.00 - 16.00 uur
In de nacht van dinsdag op woensdag 11 februari
is er ingebroken in het Trefpunt en is alles van de
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
Club meegenomen: laptops, beamer en scherm
alsmede de wireless router. Ze hadden alles
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
“netjes doorzocht” en wisten precies wat ze nodig
hadden. De schade voor de club bedraagt ongemet machtiging € 1,50 korting.
veer € 6000,-Die ochtend hebben we de 10 senioren die al voor
Gironummer CVB: 576968, tnv:
de deur stonden met dit verhaal naar huis moeten
sturen. De dag erna hebben we de cursussen alComputer Vereniging Bollenstreek
weer door kunnen laten gaan met alle mogelijke
middelen.
Kamer van Koophandel nr. V-596213
Dinsdag op de avond voorafgaand van de kraak
hebben we in de bestuursvergadering net afgeCVB op Internet:
sproken om de verzekering door te lichten of alles
nog klopte. Toen we deze de volgende morgen
Voorzitter:
nodig hadden bleek dat we door omstandigheden
Piet van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
geen geldige verzekering meer hadden. Als ik dat
moet uitleggen, stijgt het schaamrood me op de
Vicevoorzitter:
kaken.
Jan van Hensbergen, 06-23132089, vicevoorzitter@decvb.nl
Ook die bewuste woensdagavond zat ik er echt
Penningmeester:
wel even doorheen, na alles wat er die dag gepasVacant, penningmeester@decvb.nl
seerd is. Geen laptops meer, waarop we zo trots
waren, die we, zoals iedereen weet, van de RaboSecretaris:
bank hadden gekregen, en waar we zoveel plezier
Jan Jonker, 0252-519293, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp
van hadden. Met name ook voor de Senioren insecretaris@decvb.nl
loop ochtenden.
Inmiddels heb ik de pers geïnformeerd over het
Public Relations:
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl wel en wee van de club, hopende dat er misschien
nog wel mensen of bedrijven zijn die met name ten
Cursusinfo & Coordinatie:
behoeve van de senioren ons wat financieel willen
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
helpen bij het aanschaffen van de nieuwe laptops
en beamer.
Drukwerk/verspreiding:
We willen doorgaan, we zijn doorgegaan met alle
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
activiteiten. Maar het is wel een grote aanslag op
Internetsite:
de financiële middelen van de club. We hebben er
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
20 jaar aan gewerkt om zelf een aantal computers
te krijgen. Rob Hendriks en ik weten als geen anRedactie Bolleboos:
der hoe we zijn begonnen met XT’jes op te lappen
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl
om cursus te geven voor de club en deze steeds
verder uitbouwen tot wat we nu hadden. Maar we
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
hebben ervan geleerd, ze (de computers) blijven
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
niet meer daar !!
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven) Nieuw-Vennepers, we rekenen op u, ten behoeve van onze Nieuw-Vennepse senioren.
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
Help ons aan wat financiële middelen om hen
van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere
verder het digitale pad op te kunnen helpen
tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via omdat onze laptops het criminele pad opginE-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
gen.
Piet van Sprang, voorzitter
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Presentatie “Digitale fotografie”
Op de clubbijeenkomst van zaterdag 7 maart aanstaande zal Peter Meijs een presentatie geven over digitale
fotografie.
De presentatie begint om 11.00 uur, duurt tot uiterlijk
12.30 uur en kent 3 onderdelen.
∗ Belangrijkste aandachtspunten bij digitaal fotograferen .
∗ Beantwoording vragen van bezoekers.
∗ Workshop met fotobestanden van bezoekers.
Een en ander wordt gepresenteerd m.b.v. een laptop en
beamer zodat alle bezoekers alles goed kunnen volgen.

Vraag & Antwoord
Wegens de komende jaarvergadering en de plaatsing
van de agenda en de notulen van de vorige jaarvergadering pas ik deze rubriek daarop aan.
Vraag: Beste Andries,
Mijn eerste "Vista" vraag: Als de computer nagenoeg
geheel opgestart is (in de rechter onder hoek is dan alles
al geladen) word het scherm geheel wit, met ControlAlt- Delete, start ik Taakbeheer op; dan beëindig ik
"Lege pagina- Windows Internet Explorer", dan is alles
weer in orde!
Ik heb in : Startup gekeken, daar kan ik niet iets vinden
van Explorer dat opstart?
Ook krijg ik bij elke opstart van Firefox de melding dat dit
niet (ik weet niet meer precies hoe de tekst is) het gebruikelijke programma is om internet op te gaan.
Zal ik Explorer maar eens wissen?
Dan krijg ik na elke opstart de melding (even kort in de
rechter onder hoek) dat ik de System Wizzard op moet
starten, hoe doe ik dat?
Dit als voorloper op je cursus!
Ik hoor hopelijk van je, Groeten Dick
Antwoord: Beste Dick,

Ik heb het vermoeden dat Internet Explorer niet goed
afgesloten is geweest en blijft “hangen” in een blanco
pagina. Dit kan veroorzaakt worden door een programIn het eerste deel ligt de nadruk op het fotograferen zelf, ma dat tijdens het opstarten van de pc gestart wordt. En
de foto-opbouw als beeld in samenhang met de bedie- dat zou Firefox kunnen zijn, maar ook wat anders.
ning van je camera. Daarna de overdracht van je foto’s
naar de PC en de organisatie van je foto-archief. Voorts Beide browsers naast elkaar gebruiken is ook niet aan te
de selectie van je beste beelden en eventuele beeldver- bevelen.
betering. Tenslotte de presentatie van je foto’s, als print, Maar eerst kijken of een ander programma de oorzaak
vergroting, diaserie op PC, TV, Website en het verzen- is. Klik op Start en Uitvoeren en typ daar in msconfig en
den per Email.
klik op OK. In msconfig klik je op het tabblad services en
en
De opzet is dat in het tweede deel alle bezoekers ruim vink je onderin aan
en start de comde gelegenheid hebben om vragen te stellen. Vragen daarna rechts onder op
van beginners en van gevorderden zijn evenzeer wel- puter opnieuw.
kom.
Mogelijkheid 1:
Het laatste deel van de presentatie krijgt een workshop- Komt de fout nu niet meer voor, dan ligt de oorzaak bij
achtig karakter. Bezoekers worden gevraagd om op een extern programma. Ga dan opnieuw naar msconfig
USB stick hun “mooiste” en hun “moeilijkste” digitale en vink op het tabblad Services steeds 3 externe servifoto mee te nemen. Deze foto’s worden met laptop en ces aan en herstart telkens de computer. Zodra de fout
beamer vertoond. Peter Meijs zal de foto’s van com- nu weer voorkomt weet je in welke 3 services de fout zit
mentaar voorzien en als er verbeteringsmogelijkheden en kun je door steeds 1 van die 3 services uit te schakelen vaststellen welke de fout veroorzaakt en deze perzijn zal hij proberen die ter plekke aan te brengen.
De presentatie als geheel omvat dus eigenlijk wat er manent uitschakelen of het bijbehorende programma op
zoal in de praktijk bij het digitaal fotograferen komt kij- nieuw installeren en kijken of de fout dan over is.
ken. Er zal niet in de diepte ingegaan worden op één Mogelijkheid 2:
programma zoals fotoshop maar tips over dit program- Komt de fout nog steeds voor dan ligt de oorzaak bij een
ma en andere (gratis verkrijgbare) hulpprogramma’s Windows services en waarschijnlijk in Internet Explorer.
komen wel aan de orde.
Open in eerste instantie Internet Explorer en ga via het
Peter Meijs fotografeert al ruim 50 jaar, is lid van foto- menu Extra en Internetopties, naar het tabblad Geaclub “De Bloembollenstreek” en neemt regelmatig deel vanceerd en klik rechtsonder op Opnieuw instellen,
aan de fotocompetitie van Rayon Kennemerland. Op de om de standaardinstellingen van Internet Explorer te
fotoclub geeft hij leiding aan de digitale werkgroep en herstellen. Blijft het probleem ook hierna bestaan, dan
de werkgroep “creatieve fotografie”. Zijn foto’s zijn te kun je nog via het Configuratiescherm, Software en Een
zien op zijn website www.petermeijs.nl en op de website programma verwijderen, Firefox verwijderen, Internet
Explorer instellen als standaard browser. Is de fout dan
van de fotoclub www.fotoclubdebloembollenstreek.nl.
Kom in grote getale, want Peter kennende zal het weer over, dan weet je de oorzaak. Eén van beide kan stanAndries Vermeulen
een heel interessante en leerzame presentatie worden. daard zijn. Niet alle twee.
De Bolleboos maart 2009 pagina 3

Beinsdorp, maart 2009
JAARVERGADERING 26 Maart 2009.
Zoals elk jaar vindt er ook nu weer een ledenvergadering plaats die gehouden zal worden op Donderdag 26 Maart
2009. In "Het Trefpunt" te Nieuw Vennep; de aanvang is om 20.00 uur.
V E R M E L D D E Z E D A T U M VAN 26 Maart 2009 ALVAST I N U W A G E N D A !
Er staan ook dit jaar weer belangrijke zaken op de agenda, dus komt allen massaal naar het "Trefpunt":
B E S L I S M E E MET WAT ER GEBEURT MET DE CVB. OOK UW STEM TELT ! !
Wilt u ervoor zorgen dat u om ongeveer 19.45 uur aanwezig bent; we kunnen dan op tijd starten. Neem dit exemplaar van de BOLLEBOOS mee, dan beschikt u meteen over de agenda voor de vergadering!
Alleen leden van de CVB hebben toegang. We hopen dat u allen in groten getale komt, want hiermee geeft u steun
aan het bestuur, dat die steun ook verdient. Het is namelijk zo dat de computervereniging zonder de inzet van het
bestuur in het geheel niet kan draaien. Op de vergadering kunt u meebeslissen over allerlei zaken die de vereniging aangaan.
Mijn medebestuursleden en ik hopen dan ook dat veel leden van deze gelegenheid gebruik maken om te komen,
ook diegenen die wel eens wat negatieve uitlatingen over het beleid van het bestuur hebben. Zij kunnen juist op
zo’n avond het beleid bijsturen, aanpassen of juist nieuwe inzichten aangeven. Het bestuur staat er helemaal voor
open! Het kan immers wel eens nodig zijn om vanuit de aanwezige leden op deze vergadering aan te geven wat er
onder hen leeft. Een groot deel van het bestuur is meer dan vijf jaar in functie en is daardoor misschien wel wat
vastgeroest in de eigen ideeën. Dus laat wat van je horen !
U kunt voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook andere zaken tijdens deze vergadering inbrengen.
U kunt dan ook stemmen over de zaken waarmee u het wel of niet eens bent.
Ook dit keer zullen er weer bepaalde beslissingen genomen moeten worden, waarvoor we uw steun en stem hard
nodig hebben.
Laat niet VOOR u beslissen, maar beslis ZELF! Laat uw stem niet verloren gaan!!!!!!!!!
OPROEP:
We hebben erg hard enige JONGE (mag ook wat oudere) bestuursleden nodig of mensen die wel al wat ouder
zijn, maar zich toch jong genoeg voelen. Zij zijn van harte welkom om het bestuur te komen versterken. Ook dit
jaar kunt u zich weer opgeven voor een bestuursfunctie! De functie van penningmeester in het bestuur is wegens
omstandigheden vacant. Met een voltallig bestuur is de taak van de bestuursleden een niet al te zware belasting.
U kunt er ook voor kiezen een periode “op proef ” mee te draaien met het bestuur, om zo eens te kijken of zo’n
bestuursfunctie iets voor u is… Het bestuur heeft vacatures op te vullen, onder andere die van zaal commissarissen en penningmeester.
Geef u vroegtijdig op als kandidaat-bestuurslid of redactiemedewerker bij het secretariaat; ook uw voorstellen van
andere kandidaten kunt u voor de aanvang van de vergadering inbrengen bij het secretariaat.
U kunt uw eventuele vragen ook tijdens de meeting van 7 maart aanstaande afgeven aan het bestuur. Zij worden
dan besproken tijdens deze jaarvergadering.
Denk er om: u heeft de CVB nodig en de CVB heeft u nodig!!
AGENDA JAARVERGADERING DONDERDAG 26 MAART 2009.
1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering
2008.
3. Behandeling ingekomen stukken.
4. Sociaal jaarverslag van de secretaris.
5. Financieel jaarverslag 2008 en de begroting 2009 van de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Pauze.
8. Aftreden bestuursleden en verkiezing van
nieuwe bestuursleden. ( als die zich hebben aangemeld)
9. Verkiezing kascontrolecommissie.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.
(Vervolg op pagina 5)
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Toelichting op verschillende punten van de agenda:
Punt 3. Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten voor het begin van de vergadering en liefst voor 7 Maart
bij de secretaris aanwezig zijn.
Punt 8. Aftreedschema:
2009

P. van Sprang
L. van den Bosch
Penningmeester

Voorzitter
Public Relations
Vacature

2010

J. van Hensbergen
A. Vermeulen

Vicevoorzitter
Redactie Bolleboos

2011

J.P.C.G. Jonker
H. Vlaming

Secretaris
Cursusinfo

Herkiesbaar
Herkiesbaar

Tussentijds treed H.Eijgenhuijsen als penningmeester van De
CVB af. Kandidaten kunnen die zich geroepen voelen dit over
te nemen raad ik aan om te reageren naar de secretaris.
Zoals u hierboven kunt lezen, zullen de bestuursleden P. van
Sprang en L. van den Bosch dit jaar aftreden. Mijn vraag aan
beide bestuursleden is of zij bereid zijn zich herkiesbaar te
willen stellen voor een volgende periode van drie jaar.
Kandidaten die zich voor een bestuursfunctie willen aanmelden, kunnen hiervoor bij de secretaris tot een ½ uur voor de
vergadering terecht. Heeft u interesse, schroom dan niet en
meldt u aan als bestuurslid.
Er zijn aan deze aanmelding wel een paar voorwaarden verbonden: U moet minstens één jaar lid zijn en minimaal 18 jaar.
De meesten van onze leden voldoen aan deze voorwaarden!
Mocht u nog géén jaar lid zijn en toch binnen het bestuur mee willen draaien, vraag dan of u enige, of meerdere
malen als genodigde mee kan draaien met het bestuur, dit maakt de opstap wat gemakkelijker.
Punt 9. De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen: De Heren G. Braam en P. Meijs. Als
reservelid van deze commissie is gekozen Mevrouw Tiny van de Maden.
Van de huidige kascontrolecommissie treed Guus Braam af. De kascontrolecommissie voor 2010 zal bestaan uit
P. Meijs voorzitter en mevrouw Tiny van de Maden. Voor de functie van reservelid, zoeken we weer iemand. Geeft
u op!!
Punt 10. Dit is een heel belangrijk punt voor de leden: nu kunt u uw wensen, voorstellen en nieuwe ideeën kwijt!!
LAAT UW KANS NIET VOORBIJ GAAN, KOM en laat het bestuur niet ALLEEN zitten !
Graag tot ziens.
Namens het bestuur,
J.P.C.G. Jonker
Adres secretariaat:
Rietkraag 95
2144 KB Beinsdorp
E-mail secretaris@decvb.nl
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Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 10-04-2008
1. Opening. De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten en in het bijzonder onze ereleden, Dhr. H. de Wolff en H. Dekker. Voorts bedankte hij iedereen voor zijn of haar komst
naar deze belangrijke vergadering. Tevens vermeldde de voorzitter dat de heren D.Breedijk, Rozet, Groenewegen en de PR-man van de CVB (allen met kennisgeving) op de vergadering verhinderd waren. De voorzitter
gaf een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij vond het een eer om na 25 jaar CVB wederom de vergadering
te mogen voorzitten. Tevens memoreerde hij dat het 25-jarig bestaan in oktober 2007 een grote mijlpaal was in
het bestaan van deze vereniging. Op deze dag werden de oprichters, de heren H. Dekker en H. de Wijn tot
ereleden van de CVB benoemd. Han Dekker sprak de aanwezigen op deze jaarvergadering toe en dankte hen
voor het erelidmaatschap van de CVB. Daarna gaf hij een kleine uitleg hoe het allemaal tot stand was gekomen, en sprak de wens uit dat de CVB nog lang op de ingeslagen weg mocht doorgaan en wenste de vereniging veel succes toe in de komende jaren.
2. De notulen van de jaarvergadering, die werd gehouden op 20-03-2007, werden onveranderd goedgekeurd
door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken. Geen.
4. Jaarverslag van de secretaris. Deze werd dit keer voorgelezen door H. Vlaming en vervolgens door de aanwezige leden met applaus goedgekeurd. H. de Wolff reageerde op een passage in het jaarverslag waarin werd
gevraagd om kopij voor ons lijfblad. Hij wilde weten of de kopij altijd over computers moest gaan. De voorzitter
antwoordde hierop dat dit wel de bedoeling is, maar als het verhaal goed in elkaar zit mag het “heel soms” ook
wel over iets anders gaan. Daarna werden er geen verder vragen gesteld over het jaarverslag.
5. Verslag penningmeester. Voordat de voorzitter de penningmeester het woord gaf, deed hij uit de doeken hoe
het kwam dat er nu een nieuwe penningmeester aanwezig was op de vergadering. Dat er een andere penningmeester moest komen was noodzakelijk, omdat de huidige al enige maanden ook hoofdredacteur was van ons
lijfblad de Bolleboos en dit kon helaas niet samengaan met het werk van penningmeester, zodat we als bestuur
op zoek moesten naar een vervanger voor deze functie. Dit is het bestuur gelukt in de persoon van mevrouw
Hilde Eijgenhuijsen. Na deze uitleg van de voorzitter gaf hij nog eenmaal de vertrekkende penningmeester het
woord voor de uitleg van de jaarrekening over 2007, het financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008. Op
alle tafels lagen financiële stukken, die door de aanwezige leden konden worden ingekeken. De penningmeester stelde dat hij een gelukkige penningmeester was. Er waren dit jaar ook weer extra inkomsten binnengekomen door giften en donaties voor de diensten die op de meetings waren verleend aan leden en aan niet-leden.
Tevens meldde hij dat er gelden waren binnengekomen uit de verhuur van de clubcomputers, die bijdroegen
aan het positieve saldo op de afrekening. Daarna lichtte de penningmeester de resultaten toe. Hij stelde verder
vast dat we geen gebruik hebben hoeven maken van de optie om de contributie met 10% te verhogen. Deze
contributie is sinds de oprichting van de CVB nog nooit verhoogd, wat een unicum is in heel Nederland. Ook
stelde hij dat daarom ook dit jaar (nog) geen contributieverhoging doorgevoed zou worden, maar dat het bestuur wederom de toestemming van de jaarvergadering vroeg om die optie open te houden. Daarmee stemden
de aanwezige leden in. Hierna konden de aanwezige leden hun vragen stellen aan de penningmeester.
Astrid Jonker had een vraag aan de penningmeester: Hoe komt het dat de werkelijke opbrengst van de cursussen €3592,50 is en op de begroting voor 2008 maar € 1750,00 staat. Zijn antwoord luidde: dit komt om
dat we het afgelopen jaar veel cursussen hebben gegeven aan leden van de LTO. Deze LTO leden zijn eenmalig lid van de CVB geworden om de cursussen te kunnen volgen. Dus we hebben het afgelopen jaar meer
deelnemers gehad aan de diverse cursussen. Als dit aankomend jaar niet het geval zal zijn, komt de begroting
wel weer overeen met de voorgaande jaren.
P Meijs wilde weten waarom in 2007 de contributieopbrengst werkelijk € 5324,45 was en op de begroting van
2008 maar € 4500,00 was begroot. Antwoord van de penningmeester: Dit is om de zelfde redenen als wat ik
als antwoord gaf op de vraag van Astrid Jonker, maar we hopen wel dat er leden van de LTO in 2008 lid zullen
blijven van de CVB.
Niets meer aan de orde zijnde over het verslag van de penningmeester vroeg de voorzitter om goedkeuring
van het financieel jaarverslag. Deze werd door de vergadering gegeven. Hierna vroeg de voorzitter aan de
penningmeester of de mogelijkheid bestond om nieuwe laptops te kunnen aanschaffen, omdat de huidige niet
geschikt zijn voor het besturingssysteem Windows Vista. De penningmeester zei dat dit wel past in het plaatje
van de begroting. Waarna de voorzitter de vergadering vroeg om toestemming voor de aanschaf van de nieuwe laptops. Deze toestemming werd door de vergadering unaniem verleend, zodat we kunnen gaan werken
aan de aanschaf van nieuwe laptops en de verkoop van de oude.
6. Verslag kascontrolecommissie. Deze bestond dit jaar uit de Heren. H. de Wolff. (voorzitter) Dhr. G Braam.
Van de voorzitter van deze commissie kreeg het bestuur van de C.V.B. een mondelinge verklaring dat zij de
boekhouding van de penningmeester had gecontroleerd en in orde bevonden, zodat decharge kon worden verleend voor het gevoerde beleid aan het gehele bestuur van de C.V.B. in het afgelopen jaar 2007.
6. Pauze. Deze werd overgeslagen.
7. Bestuursverkiezing. Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden, die tevens herkiesbaar zijn. Het zijn onze
(Vervolg op pagina 7)
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secretaris J. Jonker en H. Vlaming, cursusinfo. De voorzitter reikte aan de aftredende bestuursleden, als blijk
van waardering voor het werk dat ze voor de C.V.B. hebben gedaan, een gesloten envelop met inhoud uit.
Daarna werd aan leden van de vergadering gevraagd of ze ermee instemden, dat deze periodiek aftredende
bestuursleden werden herkozen voor een volgende periode van drie jaar. Dit voorstel werd met algemene
stemmen aangenomen.
De voorzitter maakte op deze vergadering bekend dat onze penningmeester A. Vermeulen de taak van redacteur van de Bolleboos heeft aanvaard, en dat, zoals al eerder is vermeld in deze notulen; mevrouw H. Eijgenhuijsen is benoemd als penningmeester. De voorzitter had voor de webbeheerder van de CVB site ook nog
een kleinigheidje voor het vele werk dat hij doet voor de CVB. Tevens bedankte hij Tiny vd Maden en A.
Buschman voor de demo’s die beiden het afgelopen jaar hebben verzorgd voor de CVB.
8. Verkiezing kascontrolecommissie. Dhr. H de Wolff is afgetreden. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan
uit G. Braam(voorzitter) en als lid Dhr. P. Meijs. Als reservelid is Mevrouw Tiny van de Maden aan deze commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de commissieleden H. de Wolff en G. Braam voor het werk dat zij
voor deze commissie hebben gedaan.
9. Rondvraag. De voorzitter stelde de vraag aan de vergadering of zij nog voorstellen, suggesties of ideeën had
voor demo’s of andere zaken waaraan we kunnen werken. Mevrouw Bisschops stelde voor om op elke meeting een ander thema de revue te laten passeren. Dit zal zeker meer nieuwe leden tot gevolg hebben. En dan
ook deze presentaties gezamenlijk met datum waarop, te vermelden in de Bolleboos. Ze gaf als voorbeeld het
onderhouden van Windows. Antwoord van de voorzitter: dit laatste is op de meeting van maart al eens gepresenteerd. Maar voor de andere zaken die we kunnen behandelen, zijn ook de mensen nodig die dat kunnen
overbrengen aan de belangstellenden, maar waar vind je deze mensen? Wij hebben ze misschien wel in ons
midden, maar wij weten niet wie ze zijn en of ze dat ook daadwerkelijk kunnen en willen.
H. Dekker vroeg of er op de meetings geïnventariseerd werd onder de aanwezigen waarvoor ze belangstelling
hebben. Antwoord door de voorzitter: dit werd in het verleden wel gedaan doormiddel van een ideeënbus,
maar daar zat nooit iets bij, zodat we er maar mee zijn gestopt. Maar we zullen er als bestuur weer meer aandacht aan gaan besteden. P. Meijs stelde voor over dreamweaver een demo te gaan verzorgen. Dit is een programma om websites te bouwen. De vicevoorzitter van de CVB meldde dat hij in oktober van dit jaar een demo
zou verzorgen hoe je oude LP’s digitaal kan gaan bewerken om er daarna bv.CD’s van te kunnen maken. P.
vd Pluijm vroeg of de naamsverandering is aangemeld bij De Kamer van Koophandel. Antwoord: Dit is niet
nodig, want het is geen naamsverandering, maar een aanpassing in de naam. De naam van de vereniging is
en blijft Computer Vereniging Bollenstreek. J. Schultze Kool vroeg of we radio Noord-Holland wel eens hadden
benaderd voor een live verslag zodat we wat meer belangstelling konden krijgen voor de CVB. Hij was bereid
om zich hiervoor sterk te maken bij radio Noord-Holland. Antwoord We zullen dit doorgeven aan onze PR man.
A. Buschman vroeg of het in de toekomst mogelijk is om het internet tijdens de meetings draadloos te maken
zodat, als je iets wilt uitzoeken, je niet van je plek hoeft om naar het internetcafé te gaan, dat dan wellicht net
bezet is. Antwoord: dit is iets wat we gaan uitzoeken met de beheerder van de zaal. Dit in verband met het
datalimiet dat er eventueel is. H. de Wolff vroeg hoe het gaat met de inning van de contributie nadat de acceptgiro is afgeschaft. Antwoord: Dit gaat heel goed; de leden die ons niet hebben gemachtigd, krijgen in de eerste
Bolleboos van het nieuwe verenigingsjaar een herinnering bijgesloten waarin staat dat er weer contributie moet
worden betaald, en hoeveel. Ook zijn er leden die op de meeting contant betalen.
J. v. Hensbergen bedankte de voorzitter voor de voortreffelijke leiding van de avond.
10. Sluiting. Hierna sloot de voorzitter om 22.00 uur de vergadering en nodigde de aanwezige leden uit om nog
iets te drinken op kosten van de C.V.B. Wat de aanwezigen zich geen tweede keer lieten zeggen.

BELEVENISSEN VAN DE HELPDESK

Presentatie flight-simulator

Een klant kon geen verbinding maken met het Internet.
Helpdesk: 'Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord
gebruikt?'
Klant: 'Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien
doen.'
Helpdesk: 'Kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat
was?'
Klant: 'Vijf sterretjes.'
Helpdesk: waarmee kan ik U helpen
Klant: zie niets op mijn monitor!!
Helpdesk : zit u achter U computer ?
Klant : nee!!
Helpdesk : ga achter U computer zitten.
Klant: OK
Helpdesk ; wat ziet U nu ?
Klant: Allemaal kabels

Op de clubdag van 4 april zal Evert Vos (kernlid HCCKennemerland/flightsim) een demonstratie geven met
zijn nieuwe cockpit. De demonstratie zal deze keer in de
grote zaal plaatsvinden, zodat iedereen met Evert mee
kan vliegen en kan genieten van een fantastisch uitzicht.
Mis het niet en noteer alvast deze datum in uw agenda.
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Wij feliciteren de jarigen van
maart

2-3
3-3
5-3
6-3
7-3
7-3
15-3
16-3
19-3
21-3
21-3
22-3
23-3
23-3
26-3
27-3
28-3

L.E.P.
J.H.
M.W.
G.
P.H.
P.Th.M.
A.
F.B.
R.
M.J.
H.
S.L.G.
C.
J.J.H.M.
L.
Ph.
M.A.

Nevens
Sanderson
van Burg
Hoonakker
Leurs
Kiebert
Steenwijk
Boogaard-Jager
Spaargaren
Geluk-van Elderen
Radema
Sinterniklaas
Hobo
Rijnbeek
Kramer
Blom
Blok

En wensen hen veel geluk en
voorspoed, maar bovenal gezondheid toe.

Bestuur CVB

Cursussen 2008-2009
We zijn de schrik nauwelijks te boven. Een cursus Vista was gestart met al
twee lessen en de cursus PowerPoint stond op het punt te beginnen.
In een á twee dagen moesten we van alles regelen om toch aan het benodigde aantal computers te komen.
Het is gelukt, dank zij de nodige telefoontjes, de bereidwilligheid van veel
cursisten om hun eigen computer/ laptop mee te nemen. En het inzetten
van een aantal “oude bakken”. Hulde aan alle improviserenden en de wil
om door te gaan: er is geen les uitgevallen.
U begrijpt, er moet even orde op zaken worden gesteld en nieuwe gegevens over het starten van een nieuwe cursus, welke dan ook, kan ik u op
dit moment helaas niet geven. Maar… wat nu al loopt, gaat gewoon(?)
door.
Opgeven voor een cursus kunt u zich natuurlijk altijd. Wanneer we U kunnen helpen is een tweede..
Voor het seizoen 2008-2009 kan ingeschreven worden voor de cursussen:
− Windows Vista voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows XP voor beginners ( 6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows XP vervolg (3 dagdelen of avonden) € 37,50
− Word voor beginners (5 dagdelen of avonden) € 67,50
− Internet en Email (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− PowerPoint (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Etiketten maken (1 dagdeel of avond) € 12,50
De prijzen zijn al een aantal jaren onveranderd en ook het komende seizoen heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen.
Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd dat alleen leden van de CVB aan
een cursus deelnemen; niet-leden zullen als zij de lessen willen volgen,
tenminste één seizoen lid moeten worden van de CVB.
De deelnemers kunnen tijdens de cursus gebruik maken van de CVB computers. In overleg met de docent is gebruik van een eigen laptop ook mogelijk.
Soms wordt er een beknopte handleiding gebruikt, die u bij de cursusleiding kunt aanschaffen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Huub Vlaming, tel 0252-518254
e-mail: cursusinfo@decvb.nl

Oproep voor een nieuwe penningmeester!!!
Het bestuur van uw CVB is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Na een jaar deze functie te hebben vervuld, moest Hilde eerder dan gepland, de functie ter
beschikking stellen. Heel jammer, want zij heeft het afgelopen jaar de financiën van uw CVB
met volle overgave beheerd.
Een bestuursfunctie, maar zeker die van penningmeester is een prachtige en verantwoordelijke functie, waar zeker ook niet te licht over gedacht mag worden.
Wilt u meer weten over de functie, wat het inhoud en hoeveel tijd er mee gemoeid gaat, neem
dan kontact op met de Voorzitter of de Redacteur. Zij kunnen u alle ins en outs van deze functie uit de doeken doen en zullen u daar waar mogelijk ondersteunen.
Mocht u bij de vorige oproep geaarzeld hebben, meld u zich dan nu aan bij het bestuur.
We zien uw reacties met meer dan gewone belangstelling tegemoet.
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