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NiVeSoft aanbieding
1 TerraByte Toshiba 3,5 inch harddisk € 85,00
320 GB Iomega 2,5 inch USB Harddisk € 75,00
200 Mbps Ethernet Bridge voor een
thuisnetwerk via het stopcontact
€ 80,00
Wireles Router/Accespoint 54 Mps
€ 45,00
Notebook standard met koelventilator € 17,00
Eenvoudige notebook standard
€ 9,00
22" TFT monitor AOC
€ 139,00
16 GB USB memory stick
€ 29,00
USB hub met voeding
vanaf
€ 16,00
Mousepad met USB hb
€ 9,00
Headset met microfoon
vanaf
€ 7,00
Speakerset
vanaf € 10,00
Toetsenbord/Muis Combo
vanaf € 20,00
XXODD Laptops, kijk op www.nivesoft.nl of maak
een afspraak om samen een keuze te maken

De komende clubdag is op

6 maart 2010
met van 11.00 tot ± 12.30 uur

Presentatie installatie

Windows 7 met Windows Live Mail
Zie voor meer informatie pagina 3

Gratis Parkeren
Neem uw vrienden, buren en kennissen mee
en laat ze kennismaken met de CVB!
Toegang: Leden gratis, niet leden € 3,00
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Voorwoord: Overpeinzingen

Colofon

De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden Beste leden van de Computer Vereniging Bollenstreek/Haarlemmermeer. Als secretaris van de
gratis.
vereniging was ik deze keer aan de beurt om het
voorwoord te schrijven van de Bol die nu voor u
Bijeenkomsten en Presentaties:
ligt. Om te beginnen wil ik als secretaris u er op
3 april 2010 met thema ?????
attent maken, dat over ongeveer 14 dagen een
1 mei 2010 met thema ?????
belangrijke dag aanbreekt voor het bestuur van
5 juni 2010 met thema presentatie PowerPoint 2003
uw vereniging, namelijk: de jaarvergadering (zie
28 augustus 2010 met thema ??????
elders in dit blad). Op die jaarvergadering ga ik
2 oktober 2010 met thema ??????
hier in dit artikel niet uitgebreid in. Zoals u wel zult
6 november 2010 met thema demonstratie PowerPoint 2007
weten ligt dan de winter zowat achter ons en
breekt de lente door, met naar ik hoop veel mooi
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
en zonnig weer, wat we dan wel nodig hebben. Als
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
dat zo is, gaan we weer vakantieplannen maken
en dat doe ik dan ook. De afgelopen maanden heb
Telefoon: 0252 - 672476. Tijd: van 10.00 - 16.00 uur
ik op de meetings geen leden gezien die in deze
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
afgelopen winter met veel sneeuw en ijs, gebroken
of gekneusde ledematen hebben opgelopen, dat
betekent dat we met zijn allen goed hebben uitgeContributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
keken in de achter ons liggende winter of heb ik
dat verkeerd gezien? Zoals u weet zijn we weer
met machtiging € 1,50 korting.
met de inloopochtenden voor senioren gestart en
hebben we er de eerste ronden opzitten wat zeer
Gironummer CVB: 576968, tnv:
goed is uitgepakt, We gaan aan een vervolg denComputer Vereniging Bollenstreek
ken die misschien al reeds is gestart en zo niet,
dan zal er op korte termijn gestart gaan worden. Of
Kamer van Koophandel nr. V-596213
het deze keer op een ochtend zal plaats hebben
weet ik nu nog niet, want het kan voor hetzelfde
geld ook op een middag plaats vinden. Dit ligt heCVB op Internet:
lemaal aan de beschikbaarheid van de vrijwilligers
die dit gebeuren gaan begeleiden. Verder wil ik u
Voorzitter:
er op wijzen dat de CVB probeert op elke meeting
Piet van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
een thema te verzorgen. De thema’s die het afgelopen jaar (2009) de revue zijn gepasseerd, zijn
Vicevoorzitter:
Andries Vermeulen, 023-5642947, vicevoorzitter@decvb.nl
allemaal door een klein aantal leden verzorgd. Ik
zou graag willen vragen om thema’s aan te dragen
Penningmeester:
waar wij wat mee kunnen. Want zoals u wel zult
Nel v.d. Linden, penningmeester@decvb.nl
weten kunnen wij ook niet alles en zijn we vaak
afhankelijk van leden of anderen, die wat willen
Secretaris:
komen vertellen of demonstreren. Uw voorstellen
Jan Jonker, 0252-519293, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp
kun u bij het bestuur indienen, dan kunnen we sasecretaris@decvb.nl
men met u kijken of we er een thema op een van
Public Relations:
de meetings van kunnen maken. U weet misschien
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl niet dat dit artikel dat u nu zit te lezen, me veel
moeite heeft gekost, omdat het helemaal uit mijn
Cursusinfo & Coordinatie:
grote teen moest komen. Maar het is me uiteindeHuub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
lijk wel gelukt om iets op papier te krijgen en het
naar de redacteur van uw blad te mailen. Kleine
Drukwerk/verspreiding:
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
verhalen of anekdotes mogen alle leden aanbrengen bij de redacteur en ze hoeven zeer zeker niet
Internetsite:
altijd over computers te gaan; een goed verhaal is
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
ook welkom. Als u dit clubblad altijd zorgvuldig
leest dan ziet u dat het voorwoord vaak geschreRedactie Bolleboos:
ven is door de voorzitter of de redacteur. Nu zult u
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl
denken “daar zijn ze voor”, maar zo eenvoudig
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
hoeft het niet te zijn: u mag hieraan als lid van De
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
CVB ook best bijdragen.
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
Beste mensen, nu hou ik op met tikken, want er
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven) ligt nogal wat werk op me te wachten voor de jaarvergadering van 18 maart aanstaande.
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
Dus tot ziens op de jaarvergadering.
van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere

http://www.deCVB.nl

tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via
E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
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J. Jonker Secretaris

Windows 7 installatie met Windows Live Mail
Een Windows 7 installatie kan
op enkele manieren gebeuren.
Meestal op een lege nieuwe
computer, maar als u al jaren
met Windows XP werkt kan het
zijn dat je dat niet kwijt wilt. Dan
is het mogelijk dat u Windows 7
op een tweede partitie installeert.
Dan hebt u de mogelijkheid om
te starten met Windows 7 of
Windows XP. Een voorwaarde
is dat ze op gescheiden partities
worden geïnstalleerd.

Vraag & Antwoord
Ook op de clubdag van februari heeft u mij diverse vragen voorgelegd en daar ben ik ‘s morgens behoorlijk
druk mee geweest. Ook per mail zijn mij vragen gestuurd.
Maar vanaf een uur of twaalf heb ik - als oud penningmeester - onze nieuwe penningmeester op weg geholpen met het afronden van de financiële jaarverantwoording, zodat de kascontrole commissie haar werk tijdig
kan doen.
Ook de afgelopen maand heeft u mij weer aardig bezig
gehouden met uw computer gerelateerde vragen.

Maar zoals al vaker gezegd, ik blijf het leuk vinden, want
juist door uw inbreng zijn we in staat een clubblad, vanDan is het beste de schijf in 3 partities te hebben om de en voor de leden, te maken.
documenten op een afzonderlijk deel te hebben.
Vraag; Andries, Hier heb ik twee vragen.
Ook dat zal ik laten zien hoe dat moet gebeuren.
Als belangrijk onderwerp wordt daarbij behandeld de e- 1. Bij een USB memoriestick van 4GB met een versleutelingprogramma er op heb ik geheel onnadenkend
mail cliënt. Bij Windows 7 wordt geen standaard mail
dat versleutelingprogramma verwijderd. Nu is de inprogramma meegeleverd.
houd van de stick slechts 51MB. Ik heb geprobeerd
Windows XP had Outlook Express, en in Vista was het
de stick te formatteren, maar het blijft bij 51MB. Kan
Windows Mail als opvolger. Beiden zijn niet meer afzondat anders??
derlijk te installeren en het wordt nu de opvolger Win2. De laatste dagen is mijn Panda Cloud Antivirus
dows Live Mail.
programma uitgeschakeld. Als ik op de panda klik,
krijg ik de mededeling: Onverwachte fout; foutcode
11, met een link voor hulp, maar de link werkt niet.
Het verwijderen van het programma via het configuratiescherm - om het daarna opnieuw te installeren gaat niet.
Groet! Ad Roset.
Antwoord: Beste Ad,
Had je nog belangrijke informatie op het versleutelde
gedeelte van je USB stick staan? Zo ja, dan moet je het
versleutelingprogrammaatje opnieuw er op installeren en
de ontsleutel code gebruiken om er weer bij te komen.
Lukt dat niet, mail me dan welk progje je gebruikt hebt
voor de versleuteling. Dan kan ik daar verder mee zoeNiet te verwarren met Live Mail (MSN), want Windows ken naar een oplossing.
Live Mail is gewoon een POP3 mail programma in te- Wat betreft je tweede vraag over Panda kan ik je melden
genstelling tot Live.nl en Hotmail.com, dat zijn Web- dat het probleem zich vaker heeft voorgedaan en dat
based mailprogramma’s.
Panda Security daarvoor een eigen uninstall programma
heeft gemaakt. Ga naar http://www.cloudantivirus.com/
Ook dat verschil zal u ik dan uitleggen
forum/thread.jspa?threadID=51105&tstart=0 en
downEn Windows Live Mail heeft zeker weer meer voordelen load de Cloud Antivirus uninstaller.
ten opzichte van de oudere mail programma’s. Zeker als
u meer mail adressen gebruikt, wordt alles gescheiden Daarna de nieuwste versie
van Panda downloaden en
gehouden.
installeren.
Ook zou Windows Live Mail voor Vista gebruikers een
Succes en ik hoor gaarne of het gelukt is. Andries
goede vervanger kunnen zijn van de Windows Mail.
Bijvoorbeeld alleen voor de spellingchecker is dan in het Vraag:
Nederlands. En nog vele andere verbeterde mogelijkhe- Hoi Andries,
den . Ook met het invoegen van foto’s
Ik heb om maar even met de deur in huis te vallen, een
Windows Live Mail is een gratis product als download trojan horse op de PC genaamd zzangohj.exe Norton
heeft dat vastgesteld en zit op de C schijf. Ik kan hem
verkrijgbaar van Microsoft.
niet verwijderen en ook geen systeemherstel doen....
Tot op de meeting van 6 maart 2010 aanvang 11.00 uur.
Heb jij een advies? Groet Rob
(Vervolg op pagina 5)
Piet van Sprang
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JAARVERGADERING
18 Maart 2010

Laat niet VOOR u beslissen, maar beslis ZELF! Laat
uw stem niet verloren gaan!!!!!!!!!

Beinsdorp, maart 2010
Zoals elk jaar vindt er ook nu weer een ledenvergadering
plaats die gehouden zal worden op Donderdag 18 Maart
2010 . 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 18 Maart 2010
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.

OPROEP:
We zijn nog op zoek naar een persoon die als back-up
(assistent) van de webbeheerder zou willen functioneren. Deze zal dan het bijhouden van de website leren en
in overleg met de huidige webbeheerder, als 2e beheerder werkzaam zijn. Tevens zijn we altijd op zoek naar
personen die op de zaterdag meeting assistentie kunnen
verlenen bij allerhande activiteiten op de meeting.
Een CVB lid die ideeën heeft op welke wijze dan ook,
om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de
CVB is ook altijd welkom. Te denken valt aan het regelen en werven van de zaterdag presentaties of misschien
wel een werkgroep voor bepaalde onderwerpen.
Dus geef u op als assistent webmaster of assistent
zaalcommissaris.
Geef vroegtijdig uw wensen op bij het secretariaat; ook
uw overige voorstellen kunt u voor de aanvang van de
vergadering inbrengen bij het secretariaat. U kunt uw
eventuele vragen ook tijdens de meeting van 6 maart
aanstaande afgeven aan het bestuur. Die worden dan
besproken tijdens deze jaarvergadering.
Denk er om: u heeft de CVB nodig en de CVB heeft u
nodig!!
AGENDA JAARVERGADERING 18 maart 2010

1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2009.
Mijn medebestuursleden en ik hopen dan ook dat veel 3. Behandeling ingekomen stukken.
leden van deze gelegenheid gebruik maken om te ko- 4. Sociaal jaarverslag van de secretaris.
men, ook diegenen die wel eens wat negatieve uitlatin- 5. Financieel jaarverslag 2009 en de begroting 2010
gen over het beleid van het bestuur hebben. Zij kunnen
van de penningmeester.
juist op zo’n avond het beleid bijsturen, aanpassen of 6. Verslag kascontrolecommissie.
juist nieuwe inzichten aangeven. Het bestuur staat er 7. Pauze.
helemaal voor open! Het kan immers wel eens nodig zijn 8. Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe
om vanuit de aanwezige leden op deze vergadering aan
bestuursleden. ( als die zich hebben aangemeld)
te geven wat er onder hen leeft. Een groot deel van het 9. Verkiezing kascontrolecommissie.
bestuur is meer dan vijf jaar in functie en is daardoor 10. Rondvraag.
misschien wel wat vastgeroest in de eigen ideeën. Dus 11. Sluiting van de vergadering.
laat wat van je horen!
U kunt voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook Toelichting op verschillende punten van de agenda:
andere zaken tijdens deze vergadering inbrengen.
U kunt dan ook stemmen over de zaken waarmee u het Punt 3 Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten voor het begin van de vergadering
wel of niet eens bent.
en liefst voor 6 Maart bij de secretaris aanwezig
zijn.
Ook dit keer zullen er weer bepaalde beslissingen geno(Vervolg op pagina 5)
men moeten worden, waarvoor we uw steun en stem
hard nodig hebben.
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Punt 8

Antwoord: Beste Rob,

Aftreedschema:

2010

N. v/d Linden
A. Vermeulen

Penningmeester Herkiesbaar
Redacteur
Herkiesbaar

2011

J. Jonker
H. Vlaming

Secretaris
Cursusinfo

2012

P. van Sprang
L. v/d Bosch

Voorzitter
Public-Relations

Heel vervelend en lastig.
Ga eens naar http://www.pandasecurity.com/activescan/
index/ en laat je pc scannen door Panda Antivirus.
Ook bij Norten en MacAfee op de websites kun je een
tool vinden om je computer online te laten scannen.

Vaak moet je er enkele uitproberen en ik zag dat het een
vrij nieuw spyware gebeuren is dat probeert jouw perZoals u hierboven kunt lezen, zullen de bestuursleden soonlijke gegevens te achterhalen en naar zijn "baasje"
N. van der Linden en A. Vermeulen dit jaar aftreden. te sturen.
Deze beide bestuursleden zijn bereid zich herkiesbaar Zeker even geen bankzaken of zo doen. Eerst de booste stellen voor een volgende periode van drie jaar.
doener "killen".
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.

Succes en ik hoor wel of het je gelukt is. Andries
Reactie: Hallo Andries!

Laat Ally nou net gisteravond hebben zitten internet bankieren. Daarna ging ik op de PC en toen zag ik het virus,
via Norton ontdekt. Inmiddels heeft ze gekeken en op de
bankrekening leek alles nog heel gewoon.
Bedankt voor de tip: ik heb inmiddels Panda geproEr zijn aan deze aanmelding wel een paar voorwaarden beerd: de onbetaalde versie verwijderde hem niet!
verbonden: U moet minstens één jaar lid zijn en mini- Toen maar € 12.95 uitgetrokken via I-DEAL betaald.
maal 18 jaar. De meesten van onze leden voldoen aan Weer laten scannen en.... verwijderd. Heb nu voor 6
deze voorwaarden!
maanden panda betaald.... daarna zien we wel verder! Ik
heb nog niet geprobeerd om een herstelpunt te maken
Mocht u nog geen jaar lid zijn of terug te zetten. de PC wordt ook al net zo oud als ik
en toch binnen het bestuur mee uit dienst ben in ...
willen draaien, vraag dan of u
enige, of meerdere malen als Hij geeft ook af en toe een stopfout bij het opstarten.
genodigde mee kan draaien Stekker eruit en dan weer opnieuw opstarten. vaak krijg
met het bestuur, dit maakt de ik ook een blauw scherm met tekst (zie bijlage). Ik weet
niet hoe ik dat moet oplossen.
opstap wat gemakkelijker.
Groet en tot ziens, Rob
Punt 9 De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit de
volgende personen: De Heer P. Meijs Vervolg antwoord: Beste Rob,
(voorzitter)en Mevrouw Tiny van de Maden.. Als In mijn zoektocht op
reservelid van deze commissie is gekozen Me- internet naar de foutvrouw Ebell
melding (het bekende, maar nog meer
Van de huidige kascontrolecommissie treedt P. Meijs af. beruchte en geDe kascontrolecommissie voor 2011 zal bestaan uit vreesde
blauwe
mevrouw Tiny van de Maden en mevrouw Ebell. Voor scherm des doods)
de functie van reserve lid, zoeken we weer iemand. was niet erg veel te
Geeft u op!!
vinden, maar vermoedelijk is de oorPunt 10 Dit is een heel belangrijk punt voor de leden: nu zaak toch een virus
kunt u uw wensen, voorstellen en nieuwe idee- of iets dergelijks. Die jij had mogelijk?
en kwijt!!
Heb je de foutmelding nog gehad na het verwijderen van
LAAT UW KANS NIET VOORBIJ GAAN, KOM en laat het virus? Zo nee, dan was die waarschijnlijk de oorzaak.
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

Zo ja, dan zou het toch een
(stuurprogramma) fout kunnen zijn.

device

driver

Als dat zo is zou je bij de fabrikant van je pc eens moeten kijken of er updates van drivers beschikbaar zijn en
die installeren.
Groeten en succes, Andries
Vervolg reactie: Hai Andries,
Inderdaad, ik heb de foutmelding niet meer gehad sinds
de verwijdering. Alles werkt (nog) goed. Wat moeten we
zonder de club en jou in het bijzonder.
Bedankt, Rob
De Bolleboos maart 2010 pagina 5

Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 26-03-2009
1. Opening:
De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten en in het bijzonder mevrouw Nel vd Linden die
als kandidaat penningmeester aanwezig was en achter de bestuurstafel zat. Voorts bedankte hij iedereen voor zijn of haar
komst naar deze belangrijke vergadering. Tevens vermeldde de
voorzitter dat de heren D.Breedijk, P Meijs en mevrouw van de
Maden (allen met kennisgeving) op de vergadering verhinderd waren. Ook was afwezig bestuurslid Jan van Hensbergen, hetgeen
later nog ter sprake zou komen. Daarna vertelde de voorzitter dat
de financiële stukken niet aanwezig waren, maar daarover later
meer tijdens deze vergadering. De voorzitter gaf een korte overzicht van het afgelopen jaar. Zoals de sponsoring door de RABObank en de Meerlanden.. Ook vertelde hij de vergadering wat ons
de eerste twee maanden van het jaar 2009 is overkomen. De CVB heeft bezoek gehad van het gilde der dieven. Dit gilde heeft bij ons, en ook bij het Trefpunt, diverse computer artikelen ontvreemd. Daarna deelde hij de
vergadering mede dat de gestolen goederen inmiddels zijn vervangen door nieuwe. Tevens deelde hij mede
dat het erg moeilijk blijk te zijn om de laptops verzekerd te krijgen en als het wel kan zijn er zoveel voorwaarden aan verbonden dat dit haast niet is te doen. Ook vertelde hij dat er diverse organisaties en instanties waren aangeschreven voor een bijdrage om het verlies van onze spullen te verkleinen. Het bedrag van de ontvreemde spullen bedroeg € ± 5000,00. Ook memoreerde hij dat de inloopochtenden voor ouderen een groot
succes zijn geweest en dat dit zeker een vervolg gaat krijgen in het komend jaar. Er is wederom een verzoek
naar de RABO-bank gegaan voor ondersteuning van dit project, alsmede naar de gemeentelijke wijkbudgetten.
2. De notulen van de jaarvergadering:
Gehouden op 10-04-2008, werden onveranderd goedgekeurd door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken:
Er was van de kascontrole-commissie een e-mail ontvangen waarin ze haar standpunt uiteen zette over het
niet doorlaten gaan van het controleren van de kas. Hierover zal later bij agenda punt 5 verder over worden
gesproken, aldus de voorzitter.
4. Jaarverslag van de secretaris:
Deze werd dit keer voorgelezen door L. vd Bosch en vervolgens door de aanwezige leden goedgekeurd. Er
kwam een vraag van een van de aanwezigen, die opmerkte dat er in het jaarverslag een oproep stond voor
nieuwe bestuursleden. Ze vond zelf dat er achter de bestuurstafel genoeg bestuursleden aanwezig waren. De
voorzitter antwoordde hierop dat dit een oproep is voor leden die niet daadwerkelijk een bestuursfunctie hebben, maar meer om het bestuur te ontlasten op de meetings bij het inrichten en uitruimen van de zaal. Daarna
werden er geen verder vragen gesteld over het jaarverslag.
5. Verslag penningmeester:
De voorzitter deelde de vergadering mede dat er op dit
moment geen stukken aanwezig waren om over de
financiële situatie te kunnen oordelen. De reden is dat
de penningmeester door persoonlijke omstandigheden
dit niet heeft kunnen doen, en sinds december geen
deel meer uitmaakte van het bestuur. Wegens persoonlijke omstandigheden van de penningmeester was
er voor het bestuur geen tijd meer om de financiële
stukken op orde te krijgen ter controle door de kascontrolecommissie. Wel had de voorzitter samen met Andries de boekhouding willen afronden, doch door alle
perikelen in februari, de diefstal en de gevolgen daarvan, is dit niet gelukt. Ze hebben wel een beknopt overzicht weten te maken, zodat er enig overzicht was hoe
de zaken er voor stonden. Hierbij kwam ook de E-mail
aan bod die het bestuur had ontvangen van de kascontrolecommissie waarin deze stelde dat de punten 5 en
6 van de agenda moesten verdwijnen. De voorzitter vond dit wel erg ver gaan en stelde de vergadering voor
om binnen twee maanden de financiën ter controle aan te bieden aan de kascontrolecommissie en dan daarna het verslag van de commissie te publiceren in de Bolleboos en ook te plaatsen op de website. De voorzitter
vroeg of de vergadering hiermee akkoord wilde gaan.
Er is niets over de financiën in stemming gebracht en na enig tegengas van de voorzitter van de kascontrolecommissie is er besloten dat het streven is om op de meeting van juni de zaak afgerond te hebben (Statutair
verplicht binnen 6 maanden).
(Vervolg op pagina 7)
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De kascontrolecommissie heeft eenmalig het mandaat gekregen, om tevens te kijken naar de uitgaven indien deze onrechtmatig worden gevonden. Eventuele onrechtmatigheden zullen
worden gerapporteerd en dan bepaalt het bestuur en/of de leden of er een nieuwe vergadering moet worden belegd.
De aanwezige leden stemden met het voorstel van de voorzitter
in, zodat alleen punt 6 kwam te vervallen.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Deze bestond dit jaar uit Dhr G. Braam (voorzitter) en P. Meijs.
Door de omstandigheden zoals beschreven in punt 5 zal dit verslag op een later tijd stip alsnog worden gedaan door de commissieleden. Waarna zal worden over gegaan tot publiceren van
het decharge verslag over het jaar 2008
7. Pauze: Deze werd overgeslagen.
8. Bestuursverkiezing:
Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden, die tevens herkiesbaar zijn. Het zijn onze voorzitter P. van
Sprang en L. van den Bosch. A. Vermeulen overhandigde de aftredende bestuursleden, als blijk van waardering voor het werk dat ze voor de C.V.B. hebben gedaan, een gesloten envelop met inhoud. 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. Daarna nam de voorzitter het woord weer over van A. Vermeulen en vroeg aan de vergadering de goedkeuring om Mevrouw Nel vd Linden te benoemen als penningmeester van de CVB. Dit was nodig, omdat Mevrouw Eijgenhuijsen wegens omstandigheden tussentijds is afgetreden als penningmeester. Ook hier ging de
vergadering mee akkoord. De voorzitter bedankte Mevrouw Ebell voor haar werk dat ze had gedaan om de
ouderen onder ons wegwijs te maken in het computer gebeuren. 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. Als
laatste maakte de voorzitter bekend dat een brief was binnengekomen van Dhr. J. van Hensbergen die daarin
meedeelde dat hij geen deel meer wilde uitmaken van het bestuur van de CVB.
9. Verkiezing kascontrole-commissie:
Dhr. G Braam treedt dit jaar af als lid van de kascontrole-commissie. De nieuwe kascontrole-commissie zal
bestaan uit Dhr. P. Meijs. (voorzitter) en Mevrouw Tiny vd Maden. Als reservelid is Mevrouw Ebell aan deze
commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de commissieleden G. Braam en P. Meijs voor het werk dat zij
voor deze commissie al hebben en nog moeten doen gaan doen.
10. Rondvraag:
Mevr. Suijker vroeg aan de voorzitter waarom de laptops niet verzekerd kunnen worden. De voorzitter antwoordde hierop dat er wel een mogelijkheid is om ze te verzekeren, maar dan moeten we een zakelijke rekening openen bij de RABO-Bank. Maar dan zijn er toch nog veel uitsluitingen bij de verzekering, zodat het
weleens een dure aangelegenheid zou kunnen worden, maar we gaan er zeker over praten bij deze bank.
H. Dierendonk had een vraag: er is in het verleden wel eens een cursus geweest van Database die door H de
Wolff werd gegeven; is daar geen animo meer voor. De voorzitter antwoordde hierop dat daar geen belangstelling meer voor is. Mevrouw Bisschops vroeg of de verloting die op de meeting altijd wordt gehouden nog wel
van deze tijd is. Ze vond de prijzen die verloot werden niet om warm voor te lopen en met name de tegoedbonnen. Want, zo stelde ze, als je een waardebon ter
waarde van vijf euro won kon je er niets voor kopen als
je er niets bij legt. De secretaris zei hierover dat het
bedrag dat de verloting opbrengt, niet toereikend is om
grote prijzen uit te geven. Maar als je de prijs van een
lot gaat verhogen is het dan nog wel mogelijk om een
voldoende of gelijk aantal loten te verkopen. De secretaris denkt zelf van niet. We zullen als bestuur overleggen wat we hieraan kunnen veranderen.
G van Hulzen vroeg aan het bestuur of de licenties
van de gestolen laptops nog wel bruikbaar zijn voor de
nieuwe laptops. Antwoord van de voorzitter: in principe
niet. Verder waren er geen vragen meer. Tijdens deze
rondvraag bleek dat van de aanwezig leden er vijf aanwezig waren die nog niet eerder op een jaarvergadering van de CVB waren geweest.
11. Sluiting:
Hierna sloot de voorzitter om 22.10 uur de vergadering en nodige de aanwezige leden uit om nog iets te drinken op kosten de CVB.
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Wij feliciteren de jarigen van
maart

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

Margot
Ineke
Piet
Piet
Arie
Ruth
Horst
Map
Bert
Co
Cees
Leen
Flip
Rinus

von Burg
Hoonakker
Kiebert
Leurs
Steenwijk
Spaargaren
Radema
Geluk-van Elderen
Sinterniklaas
Rijnbeek
Hobo
Kramer
Blom
Blok

Cursussen 2009-2010
In de maanden januari en februari zijn een redelijk groot aantal van de cursisten die zich hadden aangemeld, een stuk wijzer geworden op computergebied.
De cursus Windows Vista voor beginners werd al voor de vierde(!) keer
gegeven; en dus zijn er al ruim dertig leden min of meer vertrouwd geraakt met dit besturingssysteem. Er zijn nu alweer twee nieuwe aanmeldingen. Voor Windows-7 zijn er ook al vijf aanmeldingen, maar zoals gezegd,
voor deze cursus moet u nog “even” geduld hebben. De cursus Internet/
Email is eveneens in de maanden januari/februari gegeven. Dat is nog
steeds een cursus waarvoor belangstelling blijft bestaan. Vooral bij leden
die naar aanleiding van de inloopochtenden voor senioren zich als lid van
onze vereniging hebben aangemeld.
Voor de andere cursussen die wij als vereniging u als lid aanbieden is ook
belangstelling, maar nog niet dusdanig veel dat er een start mee kan worden gemaakt. Maar wie weet, het kan zo maar veranderen. We houden u
graag op de hoogte…
Voor het seizoen 2009-2010 kan ingeschreven worden voor de cursussen:
− Windows 7 voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− 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. Graag bij aanmelding opgeven!

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

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

SENIOREN-INSTUIF

e-mail: cursusinfo@decvb.nl
Kent u in uw omgeving senioren die (nog) niet overweg kunnen met de pc, wijs ze dan op deze dagen.

De toegang is gratis en de koffie staat klaar!
Mede door sponsoring kan in de komende weken,
speciaal voor beginnende senioren uit de Haarlemmermeer en de Bollenstreek, die nog moeten wennen aan de muis en het toetsenbord en/of het internet en het e‑mailen nog niet onder de knie hebben,
op dinsdagmiddag wederom spreekuur worden georganiseerd!
De deskundigen van de computervereniging zijn op
9, 16, 23, 30 maart en op 6 en 13 april 2010 van 14.00
uur tot 16.00 uur in zaal 1 van “Het Trefpunt” aanwezig om u op weg te helpen op de digitale snelweg.
Alle mogelijke computervragen en problemen kunnen aan de vrijwillige deskundigen van de vereniging gesteld worden. En bedenk: Domme vragen
bestaan niet, alleen domme antwoorden.
Ook kan op de gesponsorde computers onder begeleiding van de vrijwillige deskundigen ervaring worden opgedaan in het gebruik van Internet en andere
Peinzend over de financiën van uw club!
toepassingen.
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