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open uw camera en scan de code

De komende clubdag is op
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NiVeSoft

Computers

-Verkoop computers nieuw en gebruikt
-Laptops, printers en installatie op maat
-Installatie of herinstallatie
en ondersteuning voor uw computer.
-Netwerk aanleg en ondersteuning
-Oplossen van problemen en storingen
Piet van Sprang Dotterbloemstraat 41
2153 ES Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
E-mail info@nivesoft.nl
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Diascanner ION Film2SD Pro
Met deze scanner kopieert
u uw negatieven en dia’s
direct op een SD geheugen
kaart.
Met een borg van € 50,kunt u de diascanner voor
een maand huren voor €10.
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Colofon

Bijeenkomsten en presentaties:
2 maart
6 april
4 mei
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-)
_____________________________________________
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
dinsdag 16 april

Algemene ledenvergadering
donderdag 14 maart

_____________________________________________
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:
Gebouw Het Trefpunt (0252 672476)
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
Contributie:
€ 24,00 per jaar (van 1 januari t/m 31 december)
(met machtiging € 1,50 korting)
IBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68
T.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
_____________________________________________
voor het laatste nieuws kijkt u op
www.deCVB.nl
_____________________________________________
Voorzitter - vacature
Cursusinfo&coördinatie – vacature
Voorzitter: voorzitter@decvb.nl
Ad Interim, Andries Vermeulen, 023 5642947
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
Andries Vermeulen, 023 5642947
Penningmeester: penningmeester@decvb.nl
Nel van der Linden, 06 38988445
Secretaris: secretaris@decvb.nl
Mieke Ebell, 06 24941956
Public Relations: publicrelations@decvb.nl
Louis van den Bosch, 023 5624002
Cursusinfo&coördinatie: cursusinfo@decvb.nl
tijdelijk via Mieke Ebell, 06 24941956
Drukwerk / verspreiding: secretaris@decvb.nl
Mieke Ebell, 06 24941956
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl
Ruth Spaargaren
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl
Rob Hendriks
_____________________________________________
Helpdesk:
Voor dringende hulp kunt u terecht bij: Piet van Sprang
(0252 674279), Andries Vermeulen of Louis van den
Bosch en de overige bestuursleden via bovenstaande
telefoonnummers of via hun email of maak een afspraak
voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen.
____________________________________________
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar
voor leden gratis
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Voorwoord

Ik schrijf het voorwoord nu de lente zich al vroeg dit jaar
laat zien. De afgelopen dagen waren schitterend maar eigenlijk ook te warm voor de tijd van het jaar.
Op de meeting van februari heeft Dennis Witjas van AVT
Benelux een geslaagde presentatie gegeven over hoe je
spraak om kan zetten naar tekst. Daarover ontving ik naderhand leuke reacties op. Je bent je niet altijd bewust van
ga maar eens na hoe of en hoe vaak mensen iets inspreken op hun smartphone door niet gezochte het gezochte
woord in te typen maar in te spreken waarna de gevonden
items aan u worden getoond. Eigenlijk een erg handige
functie waar ik in het artikel op www.decvb.nl een stukje
met handige tips over Whatsapp op zal in gaan. Ondanks
dat ik zelf de boel met scanners goed dicht hou, bleek ik
ook te zijn getroffen door een hardnekkige trojan. Ik ontving een melding van mijn provider, dat ik spontaan was
afgesloten van het internet. Helemaal niets in de gaten
gehad. Ik kreeg het advies om Malwarebytes te installeren en een andere anti-virusscanner dan diegene die ik
gebruik. Windows Defender en F-Secure (Ziggo én KPN)
hadden niets gemeld! Na een grondige scan heb ik de
kwaadwillende malware kunnen verwijderen en gebruik
gemaakt van de herstelmogelijkheid, waarna ikzelf de beperking weer kon opheffen. De volgende dag was ik weer
online. Natuurlijk vervelend, maar deze maatregel was
noodzakelijk om de veiligheid van mijn verbinding te kunnen waarborgen. Dan even wat anders. Zoals jullie weten
is de ledenvergadering op 14 maart. Uiteraard verwachten
we dat u komt want zo kunt u ons ook de weg wijzen. Hier
kijken we terug naar het achterliggende jaar zonder onze
voormalige voorzitter Piet van Sprang, die zich had teruggetrokken uit het Bestuur. Gelukkig bied hij nog wel veel
hulp op de meetings waar we blij mee zijn. Voor Piet is
inmiddels Hans Gozeling als gast-bestuurslid toegetreden
die zich langzaam maar zeker op zijn plek gaat voelen.
Hans is een rustige en sympathieke man aan wie je ook
vragen kan stellen. Omdat hij relatief meer kennis heeft
van Android dan de overige bestuursleden, heeft hij het
beheer van onze Samsung clubtablet gekregen. Wilt u ook
wel eens met deze tablet op uw gemak oefenen ? Stel uw
vraag dan gerust aan Hans. Hij legt u alle mogelijkheden
uit. Voor de meeting van april is Rob de Groot van Amerstudio uitgenodigd die een workshop gaat geven over het
digitaliseren van (oudere) films en video’s. In het nummer
van april kom ik daar nog op terug. Momenteel zijn we druk
zoekende naar mogelijkheden om de Windows 10 cursussen een andere opzet te gaan geven. Andries Vermeulen
heeft daar een stukje aan gewijd waarin we uw wensen en
mening zullen vragen.
Uw reactie
is van belang. Laat
het ons via
een e-mail
a.u.b. weten!
Louis van
den Bosch
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Algemene Leden Vergadering 2019

(donderdag 14 maart 2019 - aanvang 20.00 uur)
Alleen leden van de CVB hebben toegang tot deze vergadering. Wilt u ervoor zorgen dat u om ongeveer 19.45 uur aanwezig bent? Neem dit exemplaar van de Bolleboos (of een digitale kopie van de agenda) mee, dan beschikt u meteen
over de agendapunten voor deze vergadering! Het Bestuur zou het bijzonder waarderen als u die avond aanwezig bent,
immers dan kunt u op de vergadering meebeslissen over allerlei zaken die uw vereniging aangaan. U kunt uw wensen
en ideeën naar voren brengen, voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook andere zaken tijdens deze vergadering
inbrengen. U stemt mee over diverse zaken, of u het er wel of niet mee eens bent. Ook dit keer zullen er weer beslissingen genomen worden waarvoor we uw steun, stem en inbreng nodig hebben.
Oproep: ondanks herhaalde oproepen zijn er nog steeds
twee bestuursfuncties vacant. Gelukkig heeft Hans Gozeling zich afgelopen jaar gemeld. Hans is sinds augustus
2018 voorlopig gast-bestuurslid. Dringend gezocht, een
bestuurslid, wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie!
Maar ook, welk creatief CVB-lid heeft ideeën en wil deze
uitvoeren? Hierbij valt te denken aan het regelen en/of
werven van de presentaties of misschien een werkgroep
organiseren voor bepaalde onderwerpen.
Denk daar over na of nog liever: Geef u op!!
Aanvullende stukjes voor de Bolleboos zijn ook altijd
welkom of schrijf eens een voorwoord. Heeft u voorstellen, breng deze dan in voor aanvang van de vergadering
of eerder bij het bestuur. Uw vragen kunt ook tijdens de
meeting van 2 maart afgegeven aan het bestuur. Die worden dan besproken tijdens de jaarvergadering. Denk er
om: U heeft de CVB nodig, maar de CVB heeft u nog
harder nodig!
Agenda
1 Opening door de vice-voorzitter (ad interim voorzitter)
2 Goedkeuring notulen jaarvergadering 2018
3 Behandeling ingekomen stukken
4 Overzicht jaarverslag van de secretaris
5 Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
6 Verslag kascontrolecommissie
7 Aftreden en verkiezing van nieuwe bestuursleden
8 Verkiezing kascontrolecommissie
9 Rondvraag
10 Sluiting van de vergadering
Na de vergadering nog even (gezellig) napraten onder het
genot van een drankje

Toelichting
3 Ingekomen stukken
Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten
vóór aanvang van de vergadering en liefst voor 5 maart
(opm. voor de bestuursvergadering) bij het bestuur of de
ad-interim voorzitter aanwezig zijn.
7 Aftreedschema:
2019 N. v/d Linden, penningmeester
A. Vermeulen, vice-voorzitter/ad interim voorzitter
2020 M. Ebell, secretaris
vacant, cursusinfo
2021 vacant, voorzitter
L. v/d Bosch, Public-Relations
Volgens rooster treden af vice-voorzitter Andries Vermeulen en penningmeester Nel van der Linden.
Gelukkig stellen beiden zich herkiesbaar. Kandidaten die
zich voor een bestuursfunctie of een vacante bestuursfunctie beschikbaar willen stellen, kunnen zich hiervoor
aanmelden bij het bestuur tot een half uur voor de vergadering. Heeft u belangstelling en twijfelt u nog, ook dan
bent u van harte welkom in het bestuur. Enige voorwaarde is, dat u ten minste één jaar lid van de CVB bent en
minimaal 18 jaar.
8 De kascontrolecommissie
Deze bestaat voor het boekjaar 2018 uit de volgende personen: voorzitter de heer J. van der Meer en de heer J.
van Grondelle. Reserve lid is de heer J. Jonker.
Toon uw betrokkenheid bij de CVB. Denk en beslis mee
en kom 14 maart 2019 naar de jaarvergadering!!!
Graag tot ziens. Namens het bestuur,
M. Ebell, Leusveld 106, 2151 JX Nieuw Vennep
E-mail: secretaris@decvb.nl

Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 13 maart 2018
Totaal 26 aanwezige leden
1. Opening
Precies om 20.00 uur opent voorzitter Piet van Sprang de
jaarvergadering en heet alle aanwezigen welkom. Fijn dat
u allen de moeite heeft genomen om deze vergadering bij
te wonen. Een speciaal welkom voor nieuwe leden en de
ereleden Dick Breedijk en Jan Jonker. De komst van oud
voorzitter Breedijk is een grote verrassing. Piet had geen
afbericht van Dick ontvangen en dacht “het zal toch niet . .
.”, helemaal uit Balkbrug (Ov.). Berichten van verhindering
van mevrouw Meulblok, mevrouw Heleen Hendriks, met
dank aan het bestuur en van de heer Bert van Diemen.
Piet vervolgt zijn inleiding met een terugblik op het afgelopen jaar, maar begint met het noemen van drie leden
die ons ontvallen zijn en vraagt staande een moment van

stilte. De voorzitter benoemt evenals tijdens de Nieuwjaars speech in januari 2018 de problemen voorafgaande
aan het vieren van het 35-jarig bestaan van de club. Ook
licht hij toe wat hem heeft doen besluiten om als voorzitter te stoppen. Hij was 30 jaar medebestuurder, waarvan
17 jaar als voorzitter. Mede wegens zijn gezondheid moet
hij “zijn kindje” nu loslaten. Het ledental wisselt elk jaar
een beetje en is nu rond de 230. De gemiddelde opkomst
op clubdagen is echter vrij stabiel, rond de 50 leden. De
voorzitter verzoekt agendapunt 6a aan de agenda toe te
voegen.

vervolg op pag. 4)
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(vervolg van pag. 3)
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 14 maart
2017
Op de vraag die vorig jaar door de heer Doeswijk is gesteld inzake bestuursaansprakelijkheid geeft de voorzitter
een toelichting. Alle bestuurlijke vrijwilligers van een club
c.q. vereniging, ingeschreven bij de KvK, zijn via de Nederlandse Gemeente verzekerd. Echter secundair. De eigen
verzekering geldt eerst. Indien die niet uitkeert kan een
beroep hierop worden gedaan Met dank aan de secretaris
mevrouw Mieke Ebell worden de notulen goedgekeurd.
3. Behandeling ingekomen stukken
Behalve de afzeggingen geen ingekomen stukken. Over
de gezondheid van ons lid Ferdinand de Grijs doet de
secretaris mevrouw Ebell verslag. Hij wacht nog op een
operatie, maar na april/mei zal hij weer kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. De in het voorjaar geplande iPad cursus schuift op naar september.
Voorlopig gaat Ferdinand in de Bolleboos iPad tips
geven en vragen behandelen. Deze zullen via www.
decvb.nl en via de secretaris doorgestuurd worden.
Verder wenst hij ons allen een goede vergadering.
De secretaris voegt hieraan toe, dat ook op de clubdagen
hulp wordt verleend voor de iPad. De heer Walter Terlage
vraagt of dit ook geldt voor tablets (Android, bijvoorbeeld
Samsung). Op de site en in de Bolleboos zal gevraagd
worden naar leden, die deze kennis willen uitdragen of delen. Mevrouw Van der Vliet vraagt welk type iPad oud of
nieuw is. Dit in verband met de cursus. Deze vraag wordt
in de volgende Bolleboos beantwoord.
4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Enkele overzichten worden rondgedeeld, om mee te lezen.
De secretaris mevrouw Ebell leest het jaarverslag 2017
voor, waarna het door de vergadering wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2017
De financiële stukken worden uitgedeeld. Het afgelopen
jaar was complex door het verschuiven van het verenigingsjaar. Onze penningmeester mevrouw Van der Linden
geeft uitleg, o.a. er wordt entree gevraagd als er een presentatie is. De heer Van Grondelle vindt de kosten van de
Bolleboos erg hoog. Hij stelt: wij zijn een computerclub.
Waarom kan het blad niet digitaal? Volgens de voorzitter
was dit 15 jaar geleden al een heikel onderwerp. De stelling ontlokt ook nu een brede en felle discussie van vooren tegenstanders. Voorbeelden worden gegeven van
andere verenigingen en het gebruik door oudere leden.
De meningen lopen behoorlijk uiteen. Volgens bestuurslid Louis van den Bosch gaan we eraan voorbij, dat de
ervaring heeft geleerd dat papieren versies wèl gelezen
worden en digitaal veel minder tot zelfs helemaal niet.
Ook erelid Breedijk leest de Bol liever op papier. Volgens
de heer Breedijk moeten we, zolang het betaalbaar is en
goed functioneert, de situatie handhaven. Nu is het zo,
dat er 200 stuks per post worden verzonden (ook naar
bibliotheken en leeskamers) en 55 stuks alleen digitaal. De
leden konden zelf kiezen. Toch nemen leden die de digitale
Bol ontvangen regelmatig de papieren versie op de clubdag
mee. Om deze discussie af te ronden zal het bestuur
hierover een enquête opstellen, alle leden benaderen en
naar hun mening vragen. We willen wel bestaande leden
4

behouden en nieuwe leden binnenhalen. Financieel, zelfs
zonder contributie verhoging, kan de huidige wijze voorlopig
gecontinueerd worden. Onze webmaster Ruth Spaargaren
zegt dat de digitale Bol veel op de CVB-website wordt
bekeken, ook omdat het mooier is en dan ook in kleur is.
Tot slot zegt de heer Van Dierendonck dat hij en de
andere aanwezigen op deze vergadering alle leden
vertegenwoordigen, maar dat hij zonder papieren
Bolleboos niet op de vergadering had gezeten.
Vooruitlopend op het nieuw te vormen bestuur zegt
vicevoorzitter Andries Vermeulen dat alle aangedragen
opties zullen worden doorgenomen.
Begroting 2018
Onze penningmeester mevrouw Nel van der Linden geeft
uitleg over de begroting. Uiteraard is het een inschatting.
Er zijn twee cursussen gepland, 1x iPad, waarvoor al
vele aanmeldingen zijn en 1x Windows 10. Ze benoemt
de algemene kosten, o.a. zaalhuur clubdag en inloop,
vergaderkosten, opslag, bankkosten, prijzen fotowedstrijd,
enz. We teren iets in. De voorzitter merkt op dat de
contributie jarenlang niet is verhoogd en dat is nu ook nog
niet nodig. Een welverdiend applaus voor het vele werk
van de penningmeester en onder dankzegging wordt de
begroting 2018 goedgekeurd.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren John van
der Meer en reserve lid Jan van Grondelle, heeft op
maandag 12 maart in aanwezigheid van penningmeester
mevrouw Van der Linden de kas gecontroleerd.
Reserve lid Van Grondelle was opgeroepen in de
plaats van de heer Doeswijk, die zich had afgemeld.
Alle boekstukken waren aanwezig en de boekhouding was
overzichtelijk en prima in orde. Zij stellen de vergadering
voor om het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Dank aan beide heren voor hun controle.
6a. Het ingevoegde agendapunt van de voorzitter
Piet pakt een grote ordner met de ledenadministratie,
pasjes en de originele statuten van 8 oktober 1986. De
club had een paar blessure jaren door samenwerking met
de VCGN (Vereniging Commodore gebruikers Nederland),
maar zijn snel weer teruggekeerd naar hun basis. Hij
noemt belangrijke gedenkwaardige momenten van de
club en memoreert de verschillende jubilea. 25 Jaar, 30
jaar met een gekleurde Bolleboos, 35 jaar. Als een rode
draad lopen de verschillende sponsoren met donaties en
acties er door. In 2009 heeft het RABO fonds ons een
bedrag geschonken waarvoor door De CVB 6 laptops zijn
aangeschaft. Deze werden een week later gestolen. Piet
stond met tranen in zijn ogen. Al die jaren heeft hij waar
mogelijk donaties voor de club losgepeuterd. Zelfs na een
aanvaring met de ING, zijn de gemaakte kosten vergoed.
Op de bestuursvergaderingen, 17 jaar lang, ging het soms
hard tegen hard. Piet geeft een historisch overzicht van
het aantal leden en het bedrag dat toen op rekening stond.
Hij begint in 2003. En alle 35 jaren is de contributie niet
verhoogd. De heer Breedijk valt in, dat de bestuursleden
in het begin wel eens contributie vooruit betaalden, nodig
om bepaalde rekeningen te voldoen. Op de agenda van
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de bestuursvergadering heeft meer dan een jaar het punt
“aanschaf nieuwe laptops” gestaan. De oude waren 8 jaar
oud en dringend aan vervanging toe voor de lessen en
op de clubdagen. Dat punt kan nu van de agenda, want
Piet heeft via Coöp Fonds Rabobank Regio Schiphol
recentelijk bericht ontvangen dat de gevraagde donatie
uit de bloeiende Ledenbank Actie 2017 is toegekend
voor een bedrag van € 2.640, 00 waarvoor dus 3 laptops
zijn aangeschaft. De gekozen laptops zijn besteld en
onderweg en een afbeelding van deze laptops gaat rond
door de zaal. Onze voorzitter is blij dat hij dit nog voor
de club heeft kunnen regelen en kan met een gerust hart
opstappen. Mede met het behalen van dit resultaat zegt
hij dat zijn taak is volbracht. Nu kunnen we verder met de
bestuursverkiezing.
7. Bestuursverkiezing
Helaas zijn er geen aanmeldingen binnengekomen tot
versterking van het bestuur. Zelfs tijdens de opgerekte
aanmelding tot dit tijdstip op deze avond meldt niemand zich.
Volgens aftreedschema treedt naast de niet herkiesbare
voorzitter ook PR-man Louis van den Bosch af. Gelukkig
stelt hij zich wel herkiesbaar voor een periode van 3 jaar.
Louis wordt bedankt voor zijn inzet en met applaus gaat de
vergadering akkoord met zijn herbenoeming. Tussentijds
treedt cursus coördinator Huub Vlaming af. Door zijn
vakantie vorig jaar was het bestuur er van uit gegaan dat
Huub weer verkiesbaar zou zijn, maar Huub had daar zijn
bedenkingen over. Huub bedankt zijn medebestuursleden
voor de fijne tijd en met een flink applaus wordt hij bedankt
voor zijn jarenlange inzet. Dan willen Piet en Huub in de
zaal gaan zitten, maar vicevoorzitter Andries Vermeulen
neemt de voorzittershamer over en geeft oud-voorzitter en
erelid Dick Breedijk het woord. Dick Breedijk memoreert,
dat hij 17 jaar geleden Piet heeft opgezadeld met het
voorzitterschap. Hij vertelt enkele -voor velen van ons
onbekende- gegevens over Piet, zoals die keer dat hij
op 11-jarige leeftijd en al gek op elektra, schakelaars en
bedradingen, zijn ouderlijk huis in West-Brabant wel eens
in donker zette. Dick was in 1987 voorzitter geworden, als
opvolger van mede oprichter Han Dekker. Het bestuur
vloog elkaar toen wel eens in de haren en dus besloot Dick
mensen te verzamen waar goed mee samen te werken
zou zijn. Zo haalde hij Piet in 1988 als penningmeester in
het bestuur, gevolgd door verschillende functies als PR,
redactie, vicevoorzitter en in 2001 voorzitter en opvolger
van Dick. Als voorzitter zegt Dick, is de club nummer één
en ik denk dat iedereen je dankbaar is, wat je allemaal
voor de CVB gedaan hebt. Dick sluit af met de tekst: «Het
bestuur heeft, buiten je supervisie om besloten, om je het
erevoorzitterschap te verlenen en die mag ik jou hierbij
overhandigen.” Vicevoorzitter Andries Vermeulen vraagt
en krijgt met luid applaus toestemming van de vergadering
voor het verlenen van beide titels, erelid voor Huub Vlaming
en erevoorzitter voor Piet van Sprang. De mooi ingelijste
oorkondes en bloemen worden overhandigd met mooie
woorden voor de beide aftredende bestuursleden en er
worden foto’s gemaakt door journalist Frans Tol. Huub
brengt nog in, dat Piet in zijn Nieuwjaarstoespraak meldde,
dat hij 30 jaar bestuurslid plus zijn leeftijd nu precies op
100 uitkwam, maar dat hijzelf met deze methode boven de
108 uitkomt. Maar het heeft Huub jong gehouden. Andries

overhandigt Piet en Huub een envelop. Webmaster Ruth
Spaargaren ontvangt een envelop met een kleine bijdrage
voor haar vele werk, maar ook Geerhard van Hulzen,
die altijd klaar staat om te helpen op de clubdagen voor
ondersteuning in de zaal maar ook er buiten, op straat
dus, voor het ophangen van de spandoeken ontvangt een
envelop. Onze afwezige redacteur Rob Hendriks zal deze
later ontvangen. Andries heeft voor allen waarderende
woorden, gevolgd door applaus. Hierbij hoort ook woord
van dank voor Kees en Truus Klerk voor de maandelijkse
zorgen en de tussendoortjes met cursussen en dergelijke.
Hoe nu verder, vraagt Jan van Grondelle. Er is geen
voorzitter. Andries vraagt of dit een open sollicitatie is.
Ook meldt niemand van de aanwezige leden zich tijdens
de vergadering. Andries meldt, dat hij als vicevoorzitter
voorlopig ad interim voorzitter is. We blijven lobbyen
voor uitbreiding binnen het bestuur. De overgebleven
bestuursleden zullen onder elkaar de taken verdelen. Ook
moet er naar de toekomst worden gekeken. De jongere
generatie heeft andere behoeften. Desondanks mag een
clublid ad-hoc binnenstappen en meepraten.
8. Verkiezing kascontrolecommissie
Aftredend is de heer Ton Doeswijk. Als nieuwe voorzitter
wordt benoemd de heer John van der Meer, samen met de
heer Jan van Grondelle. Met algemene stemmen wordt als
reserve gekozen de heer Jan Jonker. Deze vraagt of het
een bezwaar is, dat hij familie is van de penningmeester.
De vergadering vindt het geen bezwaar.
9. Rondvraag
- Erevoorzitter Piet van Sprang vraagt gelijk het woord
en blikt met ontroering terug. De laatste 10 jaar zijn
bestuursvergaderingen in redelijke harmonie verlopen, in
tegenstelling tot een periode daarvoor. Hij dankt ons allen
voor de mooie tijd.
-De heer Bert Hubert vaagt of er Statuten zijn en zo ja,
waar die te lezen zijn. De originele Statuten zijn eerder op
de avond overhandigd aan de secretaris. Wie ze wil lezen
kan er naar vragen. Ze zijn ook digitaal.
-De heer John van der Meer merkt op dat veel mensen
tegenwoordig onbeperkte data via hun mobiel hebben. Zij
kunnen dit gebruiken op de clubdagen, wanneer er slechte
wifi is. Andries antwoordt dat de wifi van het Trefpunt
gelukkig sinds vorige maand verbeterd is. Het is dus niet
nodig om de eigen mobiele data te gebruiken.
10. Sluiting van de vergadering om 21.45 uur.
De voorzitter ad interim sluit de vergadering en nodigt de
aanwezigen uit om onder het genot van een drankje na te
praten aan de bar.
Mieke Ebell-Roos, Secretaris, 20 maart 2018

De Bolleboos maart

5

Heeft u dat ook wel eens?

Je ziet dat er in Windows weer iets is veranderd maar laat het maar links liggen. Achteraf blijkt dat het dan
net een handige verbetering is geweest waar je al lang op zoek naar was en niet besefte dat dat bestond!
In juli 2015 heeft Windows 10 het levenslicht gezien en ons steeds enthousiaster gemaakt voor dit product
van Microsoft. Ik heb dan ook vanaf de ingangsdatum meerdere cursussen gegeven aan leden van onze
mooie club. De laatste paar jaar neemt de belangstelling af voor de “basis” cursus en nu zijn er voor de
komende cursus dit voorjaar maar drie belangstellenden.
Ik, en met mij de overige bestuursleden hebben ons afOnder uw partities staat bijvoorbeeld de optie “Slim opgevraagd hoe dat komt. Het antwoord is niet eenduidig.
slaan” wat betekent dat en wat kunt u er mee doen?
Enerzijds zijn er veel leden die de cursus gevolgd hebben
Maar u kunt ook wijzigen waar u de nieuwe inhoud wilt
en bovendien denkt iedereen: het is allemaal maar Winopslaan en uw opslagruimte beheren!
dows 10 en daar werk ik al (heel) lang mee en dat gaat me
Zo zijn en komen er steeds meer nieuwe ontwikkelingen
prima af. En, gelijk hebt u, als er niets bijzonders gebeurd
in Windows 10, waarvan een aantal direct merkbaar zijn,
en als u de nieuwe mogelijkheden niet nodig heeft, want
maar ook waarvan ook velen zich “onder de motorkap”
anders komt u er pas achter dat bij elke halfjaarlijkse grote
bevinden. Zo zijn er meer instellingen die zoetjesaan aanupdate van Windows 10, er onder de motorkap weer vergepast worden aan de techniek van Windows 10.
beteringen en aanpassingen hebben plaatsgevonden.
Windows 10 was aanvankelijk bijna geheel op de techniek
van Windows 7 gebaseerd en u kon, op dezelfde manier
als u gewend was met Windows 7, problemen en aanpassingen toepassen.
Maar met een grote halfjaarlijkse update van Windows 10,
verdwijnt langzamerhand de techniek van Windows 7 en
neemt de techniek van Windows 10, die veel beter is, het
over. Zo moest u voor schijfopruiming op de techniek van
Windows 7, de C-schijf met rechts aanklikken en met links
op Eigenschappen om naar Schijfbeheer te gaan.
U kon dan kijken wat u kon opruimen en ook kiezen om
Systeembestanden op te schonen. Voor elke schijf moest
u dat apart doen, hoewel bijna iedereen het alleen maar
bij de C-schijf hield.
Hoewel het nu nog werkt, kunt u onder de techniek van
Windows 10 meer dingen regelen en het voor alle partities
doen. Klik in het zoekveld maar eens ops in en klik maar
op Opslaginstellingen.

Zo is ook met de laatste halfjaarlijkse update ook een vernieuwd klembord en een nieuwe tool voor het maken van
een screenshot geïntroduceerd. Maar ook het koppelen
van uw smartphone en alles wat daarbij hoort is al eerder
toegevoegd.
In de komende halfjaarlijkse update van medio maart 2019
komen er ook nieuwe aanmeldopties. Ook krijgt Windows
10 dan een nieuw thema waarbij de pictogrammen een
update krijgen, de gedownloade bestanden worden beter
geordend en het Startmenu gaat weer op de schop en ja,
ook in Notepad komen er weer nieuwe functies bij.
Wilt u bijblijven en alle, of de meeste mogelijkheden van
Windows 10 kennen en beheersen, dan moeten we werken aan een nieuwe cursus, want als een Windows 10
toepassing na enige tijd goed werkt, verdwijnt langzamerhand de oude Windows 7 variant.
Als u dan niet bent meegegroeid, kan u in de problemen
komen. En dat willen wij als bestuur voorkomen.
Al met al reden genoeg om u te vragen met ons mee te
denken over komende cursussen of, zo u wilt bijscholing.
Geef ons op waar u behoefte aan hebt en hoe u denkt dat
het beste te kunnen regelen.
Namens het bestuur, Andries Vermeulen
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Tips & Trucs

Uitspraak
Wilt u voor uw vakantie of anderszins zich verstaanbaar maken in de taal van het land waar
u heengaat en u weet de juiste uitspraak niet,
dan is er Forvo (www.forva.com)om u te helpen. De makers claimen dat zij de uitspraak
van meer dan vier miljoen woorden in 330 talen in hun database hebben. U hooeft slechts
het woord in te typen en op de zoekknop te
klikken en als het goed is hoort u het woord
uitspreken door een native spreker. Aangemeldde gebruikers kunnen aangeven of zij de
uitspraak goed vinden en u kunt de uitsoraak
van het woord als mp3-bestand downloaden.
Op het tabblad Categories vindt u veel
rebrieken terug zoals idioms, modern
surnames, chemistry
en dergelijke waardoor u ook thematisch kunt zoeken. Je moet
wel even aan de site wennen.
Anoniem bellen
Wilt u niet dat iemand uw telefoonnummer
ziet als u hem of haar belt, laat het telefoonnummer dan voorafgaan door #31#. U kan
uw telefoonnummer ook voor iedereen doorlopend onzichtbaar maken door op uw iPhone te gaan naar Instellingen, Telefoon en
daar schakelt u Nummerherkenning uit. Op
een Android opent u de telefoon app en gaat
u naar Instellingen, Oproepinstellingen, Meer
instellingen en daar schakelt u de functie dan
uit.

Decimal
Je kunt de manier waarop de eerste computer werden bediend nauwelijks programmeren noemen, maar al snel werden allerlei programmeertalen ontwikkeld waarvan de instructies aanvankelijk nog via een
ponskaart aan de computer werden medegedeeld. Met de komst van
de persoonlijke computers ontstond echt de behoefte aan een breed
inzetbare en eenvoudige taal en dat werd Basic. Die taal bestaat nog
steeds en is door de jaren heen nog uitgebreid met allerlei nieuwe
mogelijkheden voor met name grafische toepassingen. Onze oud. Oud
voorzitter Dick Breedijk kan
u er nog veel over vertellen.
Het programma Decimal is
een fraaie gratis Basic waarmee iedereen snel aan de
slag kan met zelfgemaakte
programma’s. Het is te downloaden van: https://osdn.net/
projects/decimalbasic/downloads/70361/BASIC8015En.
dmg/ .
Reclames weren
In Windows Edge adviseer ik altijd om uit de Store AdGuard. Als advertentieblokker te installeren. Vanuit de Store kunt u hem gratis installeren en wordt hij ook bijgehouden. Voor Chrome, Firefox en Opera kunt
u de browser plug-in Ad Nauseum installeren. Deze plug-in heeft een
schitterende tactiek tegen het ongewenste gegluur van adverteerder
op websites. Hij blokkeert niet alleen reclames, maar verstuurd ook
een virtuele klik voor elke advertentie die hij tegenhoudt. Op die manier wordt het verzamelen van gebruikersgegevens uiteraard zinloos
en zal het verschijnsel hopelijk verdwijnen. Te downloaden van: https://
adnauseam.io/ .

Video bewerker
Goede video bewerkers en met name de gratis video bewerkers van een hoog niveau zijn
heel dun bezaaid. VSDC Video Editor hoort
tot deze categorie. VSDC is een niet lineaire video bewerker, wat inhoudt dat u fragmenten uit een opname overall op de tijdlijn
kunt plaatsen. U kunt er vervolgens allerlei
objecten overheen leggen, zoals afbeeldingen, vormen, ondertitels en nog meer. U kunt
het geluid uitgebreid te lijf gaan en u kunt
het geheel oppeppen met filters. In de gratis
versie zit weliswaar
geen
hardware
versnelling,
maar
wat the hack, het
is en blijft een absolute aanrader. Het is te downloaden van:
http://www.videosoftdev.com/free-videoeditor?AVGAFFILIATE=3305

Andries Vermeulen
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Cursussen 2019

Wij feliciteren de jarigen in
maart

1/3
3/3
3/3
3/3
4/3
5/3
8/3
8/3
13/3
14/3
14/3
18/3
19/3
20/3
21/3
21/3
23/3
23/3
26/3
27/3
28/3
28/3

Henk van den Eshof
Jeanette Dielbandhoesing
Nees de Vos
Henk Beers
Theo van der Meij
Margot von Burg
Riet Meskers
Rina van de Boogaard
Margriet Jansen
Critiane Poppelaars
Joop Vis
Janke Hornsveld-Smith
Ruth Spaargaren
Cees Knol
Gienus Buurma
Horst Radema
Cees Hobo
Co Rijnbeek
Leen Kramer
Flip Blom
Rinus Blok
Caroline Timmer

en wensen hen veel geluk en voorspoed maar bovenal gezondheid
toe
bestuur CVB

Voor de cursus iPad zijn er nog te weinig aanmeldingen. Helaas. Vraag hierover informatie op de
clubdag 2 maart of geef u op! Misschien dat we
dan toch nog in maart kunnen starten. Ook voor de
Windows 10 cursus (die pas in april zal starten) zijn nog te
weinig aanmeldingen. Het bestuur denkt met u mee en heeft
al aanvullende plannen. Lees hiervoor het voorstel van Andries in dit blad en
neem contact met ons op.
Voor beide cursussen, kunt u zich nog wel aanmelden.
Voor leden van de CVB zijn de kosten per cursus (6 dagdelen). . . . . €75,00
De prijzen zijn al tientallen jaren onveranderd.
Cursusinfo (tijdelijk via Mieke 06-24.941.956)

Vraag & Antwoord

Vanwege de uitnodiging voor de jaarvergadering van 14 maart en de notulen
van de vergadering van vorig jaar en de oproep om mee te denken over het
vervolg van de Windows 10 cursus, zal het dit keer maar een korte V&A zijn.
Trouwens met mijn 2 kleindochters gaat het prima, de ene bijna afgestudeerd
in de informatica en de andere goedlachs en al haar best aan het doen om haar
hoofdje op te tillen. Heel leuk om nog mee te maken. Uw vragen kunt u mij altijd
sturen op www.vicevoorzitter@decvb.nl. U krijgt dan altijd antwoord en u weet,
als ik een paar dagen weg ben lees ik ook mijn mail. Zet de jaarvergadering
ook in uw agenda want wij en nog meer de club hebben ook uw inbreng nodig.
Laat ons niet alleen!
Vraag: Beste Andries, ik heb een groot aantal foto’s in hoge resolutie die ik
naar familie in Suriname wil sturen. Per mail lukt dat niet. Weet jij een goed en
betrouwbaar programma waarmee dat kan? Ingrid
Antwoord: Beste Ingrid, er zijn intussen heel wat diensten waarmee je grote
bestanden kunt versturen. Een van de nieuwste is Tresorit Send (https://send.
tresorit.com) die ook beschikbaar is als browser-extensie. Je kunt in een keer
5 Gigabyte of 100 bestanden versturen. Belangrijk is dat de dienst end-to-end
AES256-versleuteling aanbied. Zodra u met de knop Create Secure Link bevestigd, wordt de decryptie-sleutel
aan de ontvangerszijde toegevoegd.
U kunt de link extra beveiligen met
een eigen wachtwoord en aangeven
dat u telkens een e-mail wilt ontvangen als de link wordt aangeklikt. Al
uw data bestanden worden tijdelijk op
Europese servers bewaard. Een prima programma voor wat je wilt doen.
Andries Vermeulen

Terugblik clubdag zaterdag 2 februari

In de weekbladen stond de aankondiging presentatie “spraakherkenning” uitgebreid vermeld.
Zoals gebruikelijk vulde de zaal zich snel vanaf 10 uur met onze clubleden, aangevuld met een aantal buitenstaanders, die voor de presentatie waren gekomen. Vol verwachting over de presentatie zochten de geïnteresseerden hun
plekje. Dennis Witjas van AVT Benelux (Advanced Voice Technologie) vertelde het begin en de latere ontwikkeling
van Spraakherkenning. Hij demonstreerde de uitgebreide mogelijkheden die nu al te gebruiken zijn op iPad, iPhone
en de nieuwe Android versies. Velen wisten dat niet en gingen het direct uitproberen, dit tot grote hilariteit en gelach.
Dennis meldde, dat zijn programma veel gebruikt wordt door schrijvers, advocaten, notarissen enz. Ik riep meteen, dat
is handig voor de notulen. U kunt het uitgebreide programma van AVT downloaden op <spraakherkenning.nl > om een
maand te proberen en uit te testen. Maar ook zonder dit programma kunt u, als er een microfoon op uw toetsenbord
staat u verbazen hoe snel u WhatsApp of email beantwoordt. Daarna laten voorlezen kan ook. In het begin gaat het niet
zoals gepland, want “nieuwe regel” werd bij mij gewoon als tekst getypt. Het had nieuwe alinea moeten zijn. Punt of
komma gaan prima, maar cursussen werd als kussen getypt en dat is wat anders. Een nieuwe wereld opent zich. Deze
oma vertelde later haar kleinkinderen over net geleerde nieuwe techniek en kon dit demonstreren, met dank aan Dennis. Kleindochter maakten voorheen alleen nog maar lol met rare vragen aan Siri, maar zag duidelijk hoe ze dit meteen
in praktijk kon brengen. Tot slot heeft Dennis nog vele vragen beantwoord, de helpende hand geboden met aangepaste
instellingen en heeft hij drie headsets voor de club gegeven om door de leden te laten oefenen. Een dag zonder “dikke
vingers” getypte fouten. Ook deze tekst is ingesproken en daarna deels aangepast. Verbazingwekkend hoe snel de tekst
getypt wordt terwijl je praat. Voor mij een aanvulling op de diverse handelingen voor privé en onze CVB.
De Bolleboos maart
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