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De QR code van de website

www.decvb.nl

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.

De komende clubdag is op

7 maart 2020
van 10.00 - 15.00 uur

Gratis parkeren

                          

 

open uw camera en scan de code

 
Tip van uw Webbeheerder:
Bent u op zoek naar een oplossing voor een pro-
bleem op uw PC? 
In het zoekvakje “Vraag en Antwoord”  op de web-
site www.decvb.nl Home Page kunt u het dan in-
vullen, b.v. “toetsenbord”.
Daarna krijgt u alle gegevens over dit thema die 
behandeld werden in de rubriek: “Vraag en ant-
woord” van de Bolleboos op uw scherm te zien….

11.00 uur
Presentatie van platencamera tot smartphone

door Peter Meijs

20.00 uur
19 maart Algemene ledenvergadering
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Voorwoord                                     Colofon  
Bijeenkomsten en presentaties: 
 7 maart
 Algemene ledenvergadering
 donderdag 19 maart
 4 april
 2 mei
 6 juni
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur 
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-) 
_____________________________________________ 
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
 14 april
_____________________________________________ 

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 

Clubblad De Bolleboos ontvangen leden per mail.
Wilt u het clubblad per post ontvangen, 
dan zijn de extra kosten €10,00.
De Bolleboos verschijnt 10x per jaar.
_____________________________________________

Voor het laatste nieuws, de Bolleboos, 
incl. archief en V&A, kijkt u op  

www.deCVB.nl 
_____________________________________________ 
Voorzitter - vacature 
Ad Interim voorzitter en 
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
 Andries Vermeulen, 06 81804503 
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, 06 10291661 
Cursusinfo & coördinatie: cursusinfo@decvb.nl 
 Hans Gozeling, 06 20976331
Drukwerk / verspreiding: secretaris@decvb.nl 
 Mieke Ebell, 06 24941956 
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl 
 Ruth Spaargaren, 06 23905812
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl 
 Rob Hendriks, 06 50120191
_____________________________________________
Helpdesk: Voor hulp kunt u terecht via bovenstaande 
e-mailadressen en in noodgevallen via hun mobiel of maak 
een afspraak voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen. 

De afgelopen dagen waren erg winderig. Echt weer om 
lekker binnen te klussen. Ik heb het de afgelopen dagen 
erg druk gehad met het redden van data van drie kapotte 
harde schijven maar ook met het repareren van een aantal 
PC’s. Het heeft echter een (gedeeltelijk) resultaat opgele-
verd. Weliswaar met veel moeite toch nog één schijf aan 
de praat gekregen en alle data gered. Bij de andere twee 
schijven is dat helaas niet gelukt. De nieuwe Edge Chro-
mium die op 15 januari jl. is gelanceerd bevalt me tot dus-
ver erg goed. Omdat het nog zo vers is staat er nog weinig 
informatie over op internet. Er werd me o.a. de vraag ge-
steld waarom je moet synchroniseren zodra Edge Chro-
mium is geïnstalleerd met een Microsoft Account. Deze 
synchroniseert je geschiedenis, favorieten, wachtwoorden 
en andere browsergegevens op alle apparaten waarop 
je bent aangemeld. Uiteraard kan je dit bij de instellingen 
ook uitzetten maar kan in de praktijk erg handig zijn. Ik 
adviseer ook iedereen Chromium te installeren omdat die 
browser in alle opzichten beter, sneller maar vooral stabie-
ler is geworden.

De aanstaande jaarlijkse ledenvergadering is weer op 
donderdag 19 maart as. Het Bestuur heeft zich het 
achterliggende jaar gebogen over een aantal kritische 
vragen, die op de afgelopen jaarvergadering aan de orde 
kwamen. Zo hebben we inmiddels een goed resultaat 
geleverd om flink wat kosten te besparen op de verzending 
en de drukkosten van de Bolleboos. Ik ga daar nu niet 
verder op in maar op de jaarvergadering zelf zullen we 
dit nader toelichten. Na een jaar “gewenning” is Hans 
Gozeling officieel als bestuurslid toegetreden.  

We hopen dat u die avond ook aanwezig bent, want zo 
kunt u het voortbestaan van de club steunen en ons 
laten weten of we het goed doen!

Voor de binnenkort van start gaande Windows 10 cursus 
hebben we een minimaal aantal kandidaten nodig. We 
zoeken nog 2 kandidaten om te kunnen starten. Meld je 
daarom snel aan bij Hans Gozeling als je de cursus wilt 
volgen. 

Presentatie 65 jaar fotografie                                   
Het was al weer een tijdje stil met presentaties op de club-
dagen, maar op de komende meeting van 7 maart zal 
clublid en fotografieliefhebber Peter Meijs een presentatie 
houden met de naam “van platencamera tot smartphone” 

ofwel zijn verhaal over 65 jaar persoonlijke fotografie. Heel 
gevarieerde soorten fotografie komen daarbij aan de orde. 
Iedereen die daarin geïnteresseerd is kan ik van harte 
aanbevelen dit bij te wonen! 

Louis van den Bosch
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UITNODIGING voor de Algemene Leden Vergadering                         
Donderdag 19 maart 2020  -  Aanvang 20.00 uur
De leden van de Computer Vereniging Bollenstreek / Haarlemmermeer worden uitgenodigd om de Algemene  Leden-
vergadering bij te wonen. De Jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 19 maart 2020 in “Het Trefpunt” te 
Nieuw-Vennep, aanvang om 20.00 uur. Noteer deze datum van donderdag 19 maart in uw agenda.
Alleen leden van de CVB hebben toegang tot deze vergadering. Wilt u ervoor zorgen dat u om ongeveer 19.45 uur aan-
wezig 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 beslis-
singen genomen worden waarvoor we uw steun, stem en inbreng nodig hebben.

Oproep: nieuwe redacteur en een bestuurslid gezocht. Onze redacteur Rob Hendriks heeft aangegeven, dat hij na 5 
jaar en 50 x de Bolleboos te hebben gemaakt wil stoppen. Eventueel wil hij een opvolger(ster) inwerken. Rob was in 
het verleden ook al een periode redacteur. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor de wijze voorop hij dit redacteur-
schap vele jaren heeft ingevuld en we zullen hem zeker missen. Wie wil de functie van redacteur op zich nemen?  
Kopij wordt aangeleverd, maar de redacteur maakt er een geheel van, onze Bolleboos. Aanvullende stukjes voor de 
Bolleboos zijn ook altijd welkom of schrijf eens een voorwoord. 
Ondanks herhaalde oproepen is nog steeds de bestuursfuncties van voorzitter vacant. Nog steeds dringend gezocht, 
een bestuurslid. Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie!
Heeft u voorstellen, breng deze dan in voor aanvang van de vergadering of eerder bij het bestuur. 
Uw vragen kunt ook tijdens de meeting zaterdag 7 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 Vicevoorzitter (ad interim-voorzitter).
2 - Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019.
3 - Behandeling ingekomen stukken.
4 - Overzicht jaarverslag van de secretaris.
5 - Financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020.
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 on-
der het genot van een drankje 

Toelichting op verschillende punten van de agenda:

Punt 3 Ingekomen stukken
Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten 
vóór aanvang van de vergadering en liefst voor 9 maart 
(opm. voor de bestuursvergadering) bij het bestuur of de 
ad-interim-voorzitter aanwezig zijn.

 
Punt 7 Aftreedschema: 
2020 M. Ebell secretaris
 H. Gozeling cursusinfo
2021 vacant  voorzitter
 L. v.d. Bosch public-relations
2022 N. v.d. Linden penningmeester
 A. Vermeulen vice-voorziter
   (ad interim voorzitter)

Volgens rooster treden af: secretaris Mieke Ebell en 
cursusinfo Hans Gozeling. Hans stelt zich herkies-
baar. Secretaris Mieke wil stoppen. Zij is bereid de 
functie nog één jaar te vervullen, maar als er nu een 

nieuwe secretaris opstaat heeft dat haar voorkeur. 
Kandidaten die zich voor een bestuursfunctie of een va-
cante bestuursfunctie beschikbaar willen stellen, kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij het bestuur tot een half uur 
voor de vergadering. Enige voorwaarde is, dat u ten min-
ste één jaar lid van de CVB bent en minimaal 18 jaar. 
Heeft u belangstelling en twijfelt u nog, ook dan bent u als 
genodigde ook van harte welkom in het bestuur. 

Punt 8  De kascontrolecommissie 
Deze bestaat voor het boekjaar 2019 uit de volgende per-
sonen: voorzitter de heer Rob van der Ploeg en de heer J. 
Jonker. Reserve lid is de heer Cees Hobo.

Toon uw betrokkenheid bij de CVB. 
Denk en beslis mee en kom 19 maart 2020 naar de 
jaarvergadering!!! 
Graag tot ziens.

Namens het bestuur,
M. Ebell (secretaris)
Schoolstraat 5F
2151 AA Nieuw-Vennep
E-mail  secretaris@decvb.nl
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Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 14 maart 2019                   
Totaal 22 aanwezige leden  
1. Opening
Om 20.00 uur opent vicevoorzitter (voorzitter ad interim) Andries Vermeulen de jaarvergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Hij zegt: Ik ben blij dat u allen, bij de jaarvergadering aanwezig bent, om mee te denken over het wel en wee 
van onze vereniging. Met name ook onze erevoorzitter Piet van Sprang en de ereleden, Jan Jonker en Huub Vlaming, 
die allen hun sporen voor de vereniging al verdiend hebben. Voordat we met de vergadering beginnen wil ik alle leden 
en ook de partners die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn gedenken met een minuut stilte. Ik verzoek u om op te staan 
en in gedachten stil te  staan bij allen die ons ontvallen zijn. Voordat ik wil overgaan naar punt 2 van de agenda, graag 
een opmerking over de verzending van de Bolleboos. Naar aanleiding van de vraag of iemand het clubblad digitaal of per 
post wil ontvangen, heeft het merendeel schriftelijk en persoonlijk gesteld dat zij de Bolleboos perpost willen ontvangen. 
Reden waarom wij, net als enkele jaren geleden, besloten hebben om het clubblad ook per post te verzenden. Uit de ver-
gadering wordt de vraag gesteld hoeveel leden dat waren. Antwoord ±25. Er wordt gesteld dat dat geen representatieve 
aantal is om hier over te beslissen. De vicevoorzitter zegt toe dat dit bij een later punt van de agenda aan de orde komt.

2. Goedkeuring notulen Jaarvergadering 2018
De notulen van 13 maart 2018 worden doorgenomen en 
met algemene stemmen akkoord bevonden.

3. Behandeling ingekomen stukken
Er zijn schriftelijke berichten van verhindering ont-
vangen van erelid de heer Dick Breedijk, mevrouw 
M. van Ditzhuyzen-Albarda, mevrouw R. Havay, de 
heer Bert van Diemen en de heer Carel Wierink. 
Verder is er bericht binnengekomen van de kascontrole 
commissie die vragen om toevoeging aan de agenda van 
punt 6a. Dit gebeurt met algemene instemming.

4. Overzicht jaarverslag 2018 van de secretaris
Het overzicht wordt uitgedeeld en daarna voorgelezen 
door de secretaris Mieke Ebell. Het jaarverslag 2018 wordt 
met algehele stemmen goedgekeurd.
 
5. Financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019
De financiële verslag wordt uitgedeeld en de verga-
dering krijgt enige tijd om deze te bestuderen. De 
penningmeester Nel van der Linden neemt alle be-
dragen stuk voor stuk door en geeft uitgebreid uit-
leg. Ook het financiële verslag wordt goedgekeurd. 
Begroting 2019. Ook hierover wordt uitleg gegeven en de 
bedragen benoemd. Uiteraard is het een inschatting en 
van afhankelijk van aantal leden en gegeven cursussen.
Welverdiend applaus ter goedkeuring van de vergadering 
voor de penningmeester.
 
6. Verslag van de kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestond uit voorzitter John van 
der Meer en lid Jan van Grondelle. John meldt dat zij de 
kas consensus hebben doorgenomen en dat de penning-
meester de bedragen perfect heeft beheerd, genoteerd 
en ingegeven. Zij adviseren de vergadering het bestuur 
décharge te verlenen. Het bestuur wordt decharge ver-
leend.

6a. extra ingevoegd punt / ingekomen post van de he-
ren Van Grondelle en Van der Meer
Betreffende Bolleboos. De heren van de kascontrole spre-
ken hun bezorgdheid uit over het voortbestaan van de CVB 
door de vermindering van het ledenaantal en door de hoge 
kosten van de Bolleboos. Ook vinden zij dat het aantal leden 
aanwezig op deze vergadering niet representatief is voor 
alle leden om beslissingen voor de toekomst te nemen. 
Vicevoorzitter Andries zegt dat bestuur het helemaal 
eens is met de heren John van der Meer en Jan van 
Grondelle.  Het bestuur deelt de zorgen voor het voort-

bestaan van de vereniging. Vicevoorzitter antwoordt, dat 
de heren precies dat verwoorden, waar het bestuur ook 
steeds naar kijkt en telkens verschillende opties over-
weegt, maar dat deze discussie vorig jaar en daarvoor 
ook al, aan de orde is geweest. Maar dat laat onverlet 
dat wij als bestuur het opnieuw zullen behandelen. Dan 
geeft de vicevoorzitter een opsomming van de kosten 
van de bolleboos het aantal keer dat hij uitkomt. De laat-
ste keer in maart zijn 181 exemplaren per post verstuurd 
naar leden en bibliotheken e.d. voor het promoten van de 
club. Het zijn niet de drukkosten, maar de verzendkosten.  
Slapende leden kijken wel uit naar het clubblad en ko-
men pas als zij een probleem hebben met hun pc op de 
club dag om geholpen te worden. Dat is ons inziens (als 
bestuur) de enige reden waarom zij lid blijven van onze 
mooie vereniging. Wij zijn bang dat die leden zonder Bol-
leboos op papier zullen afhaken. Ons Gast-bestuurslid 
Hans Gozeling heeft aan den lijven ondervonden dat er 
veel leden afzeggen indien er geen blad wordt bezorgd. 
Dit leverde bij de computervereniging “AIRCHIPS” een 
dusdanig verlies op, waardoor de vereniging is opgehe-
ven. Met onmiddellijke ingang stoppen met het drukken 
en verspreiden van de Bolleboos is het bestuur het niet 
eens. Daardoor ontstaan naar onze mening onvoorziene 
problemen die thans niet te overzien zijn. Mocht de jaar-
vergadering daartoe besluiten, dan is dat tegen het ad-
vies van het bestuur. De vereniging kan het nog steeds 
betalen uit de financiële middelen. Om een door elkaar 
gevoerde discussie te vermijden geeft de vicevoorzitter 
allen de gelegenheid om zijn of haar mening te zeggen.  
Velen zijn van mening:zolang het kan op de ingeslagen 
weg doorgaan. Daartegenover staan de punten van de he-
ren van Grondelle, van der Meer: zakelijke visie ontbreekt 
/ beleidsplan van 5 jaar maken / moet zakelijk bekijken / 
goede doelgroep leden aanwas / advertenties / acquisi-
tie plegen / twijfel over leestafel bibliotheken / kijken naar 
de toekomst / interen van vermogen. Zij stellen voor om 
met onmiddellijke ingang te stoppen met het drukken en 
verspreiden van De Bolleboos en deze uitsluitend via de 
site van de vereniging aan te bieden, of maandelijks per 
mail te versturen, waarbij eventueel op verzoek een exem-
plaar kan worden geprint en tegen een kleine vergoeding 
op de clubdagen in ontvangst kan worden genomen. 
De heer Hobo betwijfelt of deze aanmerkingen een 
taak van de kascontrole is. De  vicevoorzitter antwoord 
dat zij inderdaad advies aan de vergadering mogen 
en kunnen geven, maar dat de vergadering beslist. 
Kosten zaalhuur is het volgende punt uit de ingezonden 
brief. Zij geven het bestuur in overweging om zich te bera-
den over de locatie en te onderzoeken of elders financieel 
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goedkopere mogelijkheden bestaan. Een suggestie hierbij 
is wellicht een ruimte in Pier K Nieuw-Vennep. Ook kan 
men overwegen om de clubdagen een andere invulling te 
geven, bijvoorbeeld meer als een sociëteit, want slechts 
een kleine en harde kern is op de zaterdagen aanwezig. 
Om voor een dertigtal clubleden een grote zaal te huren is 
financieel gezien onwenselijk.
De vicevoorzitter antwoordt, dat de gemiddelde opkomst 
± 55 leden is en bij een presentatie vaak iets meer en 
geen 30. Een ander onderkomen kan bekeken wor-
den, maar heeft niet de voorkeur van het bestuur. De 
vicevoorzitter noemt de huurbedragen, inbegrepen in 
de prijs is gebruik van Wifi en we houden 4 tot 6x pre-
sentaties op het podium van de grote zaal. Onze eigen 
geluidsapparatuur ligt onder het podium, zodat we die 
niet apart hoeven te huren. Ook heel belangrijk is dat 
er (bijna altijd) voldoende parkeergelegenheid is. Na-
tuurlijk hebben we te maken met lopende contracten, 
zowel bij post.NL als bij het Trefpunt t/m januari 2020. 
Ook het bestuur heeft rond gekeken, maar we waren el-
ders altijd duurder uit, zonder goede opslag en de extra 
voorzieningen. Natuurlijk is het wel goed en gezond dat 
er kritisch naar ons wordt gekeken. Dat geeft aan dat met 
ons voortbestaan meegeleefd wordt. 
De essentie is dat De CVB een club is die al jaren zui-
nig met de centjes omgaat en nog steeds ruim vol-
doende in kas heeft om -ondanks zaal huurverhogin-
gen en druk- en verzendkosten- op de huidige voet 
door te kunnen gaan. 
Dat het ledental nu iets terugloopt is vooralsnog geen re-
den om zorgwekkend te zijn. Enkele jaren geleden heeft de 
jaarvergadering ingestemd om, als dat nodig was voor het 
voortbestaan van de vereniging, om de contributie te ver-
hogen. Zo ver is het nog niet. Het is wel wenselijk/nodig om 
het voortbestaan van de vereniging te waarborgen daarbij 
geholpen door de heren John van der Meer en Jan van 
Grondelle en betrokken leden. Het bestuur stelt voor om 
niet in te stemmen met de voorstellen, maar voorshands 
op de ingeslagen voet verder te gaan, maar wel om te kij-
ken naar mogelijkheden om enerzijds meer leden te krijgen 
en anderzijds te bekijken waarop bezuinigd kan worden.  
Na deze woorden krijgt iedereen weer de kans om te rea-
geren, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Men denkt 
mee, over een contributie verhoging, over het beleid door 
het bestuur, over het rondbrengen van de Bolleboos door 
leden. De heren John van der Meer en Jan van Grondelle 
bieden aan één en ander nader te onderzoeken en willen 
graag een bestuurslid als contactpersoon.

7. Bestuursverkiezing
Tijdens het vorige punt stelde erevoorzitter Piet van 
Sprang, dat de vergadering dispensatie mag geven aan 
een aspirant-lid voor een bestuursfunctie, waarmee 
met applaus werd ingestemd. Hans Gozeling neemt of-
ficieel plaats in het bestuur en zal de contactpersoon 
zijn voor de heren Van der Meer en Van Grondelle. 
Volgens rooster zijn de vicevoorzitter Andries en de pen-
ningmeester Nel aftredend. Louis van den Bosch neemt 
even de leiding over en vraagt formeel of beiden zich her-
kiesbaar stellen. Gelukkig is dat het geval en worden zij 
bedankt met een enveloppe met inhoud en een welver-
diend applaus. Helaas heeft niemand zich aangemeld om 
het bestuur te versterken en blijft één functie vacant.
Extra bedankt wordt de Webmaster Ruth Spaargaren. Zij 
ontvangt een envelop met een kleine bijdrage voor haar 
vele werk. Niet aanwezig, maar wel onze dank voor Ton 

van Hulzen, steun en toeverlaat voor de webmaster, Geer-
hard 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 spandoe-
ken, Ferdinand de Grijs voor zijn extra hulp op de iPad 
en de iPhone en onze redacteur Rob Hendriks. Zij ont-
vangen later de envelop. Andries heeft voor allen waarde-
rende woorden, gevolgd door applaus. Hierbij hoort ook 
een woord van dank voor Kees en Truus Klerk voor de 
maandelijkse zorgen en de tussendoortjes met cursussen 
en dergelijke.

8. Verkiezing kascontrolecommissie.
Aftredend is de heer John van der Meer. Aangezien de 
heer Jan van Grondelle tweemaal de kas heeft gecon-
troleerd wil hij uit de commissie. Reserve lid Jan Jonker 
wordt benoemd samen met de heer Rob van der Ploeg. 
Met algemene stemmen wordt als reserve gekozen de 
heer Cees Hobo. 

9. Rondvraag
−	 Voor Erevoorzitter Piet van Sprang was dit de eerste 

maal dat hij de vergadering vanuit de zaal volgde. Dat 
is veel rustiger. Hij wenst Hans als nieuweling in het 
bestuur veel succes.

−	 De dames Henny, Wil, Elly en Ada zijn het met elkaar 
eens. Ze zijn blij met het huidige bestuur en hopen dat 
er niet te veel zal veranderen in de toekomst.

−	 Mevrouw Ruth Spaargaren meldt dat Carel Wierink de 
fotowedstrijd gaat verzorgen, waarvan melding in het 
volgende clubblad en op de site. Andries meldt dat er 
een speciaal emailadres voor is aangemaakt.

−	 De heer Nothdurft vraag hoeveel leden in Nieuw 
Vennep de Bolleboos per post ontvangen, dit 
in verband met eventuele bezorgen (op de 
fiets?) Antwoord moet later worden opgezocht. 
Antw:  Nieuw Vennep telt 99 leden, Hoofddorp 50, an-
dere gemeenten 65.

−	 De heer Guus Braam vraagt hoeveel leden er in Ben-
nebroek en Vogelenzang zijn met dezelfde reden. He-
laas, dit antwoord is twee. 

−	 De heer Walter Terlage bedankt het bestuur voor zijn 
inzet. Hij krijgt meteen bijval.

−	 De heer van Grondelle wil een enquête over de Bolle-
boos, met een duidelijke vraagstelling digitaal ja / nee 
daarbij gekoppeld aan het juiste emailadres.

−	 Secretaris Mieke Ebell zou het op prijs stellen als le-
den af en toe het voorwoord voor hun rekening willen 
nemen.

−	 Bestuurslid inzake PR Louis van den Bosch merkt op 
dat het bestuur vanwege het vertrek van de voormalige 
voorzitter het wel extra druk heeft gekregen. Hij heeft 
ondervonden hoeveel tijd alles kost en gemerkt hoe-
veel taken Piet van Sprang in het verleden voor zijn 
rekening nam. Achteraf gezien heeft Piet heel veel ge-
daan om alles in goede banen te leiden. 

10. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur.
Voorzitter ad interim sluit de vergadering en nodigt de aan-
wezigen uit om onder het genot van een drankje na te 
praten aan de bar.

Mieke Ebell-Roos, secretaris, 20 maart 2019
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Vraag & Antwoord                                                                       
Ik had ons clubblad De Bolleboos van februari naar mijn oudste kleindochter in Finland gemaild en kreeg 
van haar te horen dat ze het heel interessant vond en op mijn vraag of ze ook iets wilde schrijven ervoor, 
reageerde ze dat ze iets leuks zou proberen te schrijven. Nu wacht ik natuurlijk in spanning af wat er alle-
maal uit haar pen komt. Mijn jongste kleindochter is, nu ik dit schrijf, net 14 maanden geworden en is heel 
spontaan, vrolijk en als een echte dame, ook eigenzinnig en wijs. Ze staat volop te dansen bij de muziek 
van Telekids. Je wordt er zelf ook weer spontaan vrolijk van. Ook de afgelopen maand zijn er wat vragen 
gesteld en een deel daarvan vindt u hieronder. 
Heeft u een vraag of komt u niet uit een computer probleem, mail me dan: vicevoorzitter@decvb.nl .

Vraag: Beste Andries, ik wil mijn naam wijzigen in het aanmeldscherm 
van Windows 10. Ik heb er wat op gegoogled, ben er niet uitgekomen. 
Heb jij een handige tip, of wil je het anders doen op de volgende club-
dag? Welke informatie (van mezelf) heb ik daarvoor nodig?
Goed weekend verder. Groeten, Jeanette
1e Antwoord: Beste Jeanette, ik moet wel eerst weten hoe je aange-
meld bent bij Windows.  Met een Windows account of een lokaal ac-
count. Dat kun je controleren door op de Windows toets + de I te klik-
ken en dan op accounts.
Daar kun je een screenshot van maken door op de Alt-toets + Print-
screen  (prtscn) te klikken. Dan wordt het plaatje opgeslagen in de map 
Afbeeldingen en de sub-map Schermafbeeldingen. Als je OneDrive 
geopend hebt, staat het daarin. Of kijk ook even hier:
https://www.schoonepc.nl/windows10/werken_met_gebruikersac-
counts.html#accountnaam Andries

Vervolg vraag: Hallo Andries, dank voor je reaktie. Ik kan geen screen-
shot maken, gisteren ook geprobeerd. Ik weet wel hoe het moet, maar 
het lukt niet bij mij. Ik kan wel een foto maken van de screen, maar 
niet hierbij als bestand toevoegen. Mijn nieuwe telefoon is niet gesyn-
chroniseerd met laptop. Ik ga er een andere x nogmaals voor zitten, 
misschien lukt het dan wel! Ik stuur de foto in een aparte mail. Anders 
hoor je het op de clubdag. Fijne zondag!
Groeten, Lilawatie (Jeanette) (Lilawatie is mijn 1e voornaam, en die 
naam voelt beter! 👍)
2e  Antwoord: Goede morgen Lilawatie, op de foto kan ik zien dat je 
ingelogd bent met een Microsoft account. Je kan op deze link klikken 
om naar jouw gegevens te gaan: https://account.microsoft.com/profile/ 

Bijna bovenaan staat net onder je naam de blauwe link om je naam te 
wijzigen. Je kan dan je voornaam wijzigen en eventueel ook andere 
gegevens. Na het wijzigen moet je het wel bevestigen. Succes en ik 
hoor wel hoe het gegaan is. Andries

Vraag: Hey  Andries, ik weet dat jij het tijdens 
de zaterdagmorgen bijeenkomsten heel veel 
aan je hoofd hebt. Daarom wil ik nog een keer 
vragen of jij je kunt herinneren waar ik voor 
ons koor verjaardagskaarten kan oppikken 
die ik nog van een tekst kan voorzien. Je zei 
dat je er misschien nog wel een wist maar 
op dat moment even niet. Wil je mij aub zo 
mogelijk dat  adres aan mij doorgeven? Nu ga 
ik elke keer naar de winkel een kaart kopen en 
een zegel en dat kost mij per keer +/- € 4.00. 
Dat doe ik dus liever niet. Bij voorbaat alvast 
mijn dank hiervoor. Met een vriendelijke groet 
Henk JA van Dierendonck
Antwoord: Goede morgen Henk, hier de link, 
die ik zelf ook gebruik: https://www.original-
cards.com/nl/verjaardagskaarten.html

Bij elke keuze moet je onderaan klikken voor 
de volgende. Je kan er eerst een paar oefenen 
en naar jezelf sturen voor het resultaat. 
Succes, Andries
Reactie: Dank  je wel Andries,
Met een vriendelijke groet,
Henk JA van Dierendonck

Andries Vermeulen
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Tips & Trucs                                                                                               
Vorige versies
Een vrijwel onbekende, maar interessante functie in Windows 10 is het terughalen van vorige bestandsversies. Met deze 
functie kunt u terugkeren naar eerdere versies van een bestand. Het geeft u verschillende voordelen, onder andere als 
u iets veranderd heeft en zich later bedenkt, of als u niet meer zeker weet wat u veranderd heeft en het wilt controleren. 
Ook als u het nieuwste bestand niet meer geopend krijgt omdat het beschadigd is, kunt u alsnog proberen de vorige 
versie te openen en zo alles te herstellen.

Ga in de Verkenner naar het bestand waar u 
naar de vorige versie wilt gaan en klik daar 
met de rechter muisknop op en kies voor Vo-
rige versies weergeven. Op het tabblad vorige 
versies ziet u een overzicht van de vorige ver-
sies van het bestand.

Maakt u gebruik van OneDrive, dan wordt 
in het Tabblad Versiegeschiedenis de ver-
schillende versies weergegeven en als het 
bestand op uw computer is opgeslagen dan 
worden de vorige versies weergegeven op 
het tabblad Vorige versies. Dat werkt alleen 
niet (meer) als u de bestandsgeschiedenis of 
de herstelpunten grondig opgeschoond heeft. 
In dat geval worden alle vorige versies ver-
wijderd en vist u achter het net. Zijn er vorige 
versies aanwezig, dan klikt u eerst op “Ope-
nen” om te controleren of het om het juiste 
bestand gaat en als dat zo is, dan klikt u op de 
knop “Terugzetten”. Hierbij wordt het bestand 
op de oorspronkelijke plaats teruggezet en 
het nieuwere bestand verwijdert! Wilt u voor 
de zekerheid het bestand op een andere lo-
catie opslaan, dan klikt u op het kleine pijltje 
naast de knop en kiest u voor “Terugzetten 
naar”… en wijst u de nieuwe locatie aan.
Ik raad het u niet aan, maar u kunt er ook voor 
kiezen om de bestandsgeschiedenis uit te 
zetten. Open de instellingen van Windows 10 
(Windows-toets+I) en ga naar de groep “Bij-
werken en Beveiliging”. Klik aan de linkerkant 
op “Back-up”. En zet bij Automatische Back-
ups maken van mijn bestanden op UIT.

Taakbalkknoppen
Vanuit Windows 98, XP etc. waren we gewend dat voor elk openstaan-
de programma een brede knop met een pictogram en (een deel van) 
de venstertitel te zien waren. Je kon dan gelijk zien hoeveel en van 
welke programma’s er geopend waren. 
In Windows 10 zijn de knoppen standaard samengevoegd en komt er 
onder de betreffende knop een blauw balkje waaraan je kan zien dat er 
een venster geopend is.

Ik vind het zelf wel handig, want als je meerdere vensters van het-
zelfde programma geopend hebt en je wijst die knop met je muis aan, 
dan komen alle geopende vensters, boven de taakbalk, met naam en 
toenaam in beeld.

Maar ook in Windows 10 is het nog steeds mogelijk om de instellin-
gen van de taakbalk knoppen aan te passen. Via Start, Instellingen, 
Persoonlijke instellingen en Taakbalk. U kunt ook met rechts op de 
Taakbalk klikken en kiezen voor Taakbalk instellingen.

In het onderdeel Taakbalkknoppen combineren kunt u kiezen uit:
1- Altijd labels verbergen (dit is de standaardinstelling van Windows 
10);
2- Wanneer de taakbalk vol is (elk geopend venster krijgt een eigen 
knop met pictogram en labels);
3- Nooit (hierbij krijgt ook elk geopend venster een eigen knop met 
pictogram en labels, maar zodra de taakbalk vol is worden de labels 
van de knoppen steeds iets ingekort).
Hieronder een voorbeeld van keuze 2.

Andries Vermeulen
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Wij feliciteren de jarigen in
maart

en wensen hen veel geluk en 
voorspoed maar bovenal 

gezondheid toe
bestuur CVB

Cursussen 2020                                                   

1-3 Henk van den Eshof
3-3 Henk Beers
3-3 Jeanette Dielbandhoesing
3-3 Nees de Vos
4-3 Theo van der Meij
5-3 Margot Burg
8-3 Riet Meskers
8-3 Rina van de Boogaard
13-3 Margriet Jansen
14-3 Cristiane Poppelaars
14-3 Joop Vis
18-3 Janke Hornsveld-Smith
19-3 Ruth Spaargaren
20-3 Cees Knol
21-3 Gienus Buurma
21-3 Horst Radema
23-3 Cees Hobo
26-3 Leen Kramer
27-3 Flip Blom
28-3 Caroline Timmer
28-3 Rinus Blok

Presentatie Van platencamera tot smartphone                                        
“Van platencamera tot smartphone” vertelt het verhaal van 65 jaar persoonlijke fotografie. Fotografie van 1954 tot 2019, 
van zwart-wit analoog, via kleur analoog naar hybride en tenslotte, na 2002, alles puur digitaal. Straatfotografie, grafisch 
werk en in photoshop bewerkte foto’s komen aan de orde. Met voorbeelden uit elke categorie. Aparte thema’s zijn; HDR, 
Drone-fotografie en Smartphone-fotografie. Ook hiervan worden bijbehorende foto’s getoond. Tijdens de presentatie is 
het op elk moment mogelijk om vragen te stellen.

Peter Meijs

Herinnering contributie betalen                      
Dit is een herinnering voor de leden die zelf hun contributie betalen en dat 
nog niet gedaan hebben. Wij vragen U vriendelijk om € 24,-  over te maken 
op rekening: 

NL22INGB0000576968 
t.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek.

U mag ook op de clubdag van 7 maart betalen. 
Dit kan alleen contant.
We hopen dat U z.s.m. aan ons verzoek wilt voldoen.

De penningmeester

Het besturingssysteem Windows 10 blijft zich vernieuwen en al deze verbete-
ringen worden nauw gezet bij gehouden door o.a. Andries Vermeulen.
Indien u wilt weten wat er zoal is veranderd of als u uw kennis wilt uitbreiden 
kan de computervereniging de CVB weer een cursus Windows 10 organiseren.

Deze kan in het 
voorjaar weer wor-
den gegeven en 
vindt plaats op een 
dinsdag of op een 
donderdag (ochtend 
of middag) bij vol-
doende belangstel-
ling.
Ook bied de CVB 
een cursus voor de 
iPad aan, die door 
Ferdinand de Grijs 
wordt gegeven. In-
dien u een van deze 
cursussen wilt vol-
gen kunt u dit aan-

geven op onderstaand emailadres. Wij plannen deze dan in.
Natuurlijk kunt u ook tijdens de clubdagen vragen naar assistentie over Win-
dows, IPad, IPhone en Android mobiel of tablet. Voor overige vragen betref-
fende de cursussen kunt u mailen naar cursusinfo@decvb.nl
LET OP er zijn nog maar een paar plekken over voor de aanmelding van de 
W10 cursus dus wees er snel bij.


