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Bijeenkomsten en presentaties (van 10.00-14.00 uur): 
zaterdag 4 maart, 1 april en 6 mei 
Jaarvergadering donderdag 16 maart 2023 
Aanvang 20.00 uur – zaal open 19.30 uur 
-> Sluiting kopij volgende Bolleboos: 20 maart 2023 
_______________________________________________ 
Inloopmiddag donderdag 23 maart (13.30 - 15.30 uur) 
Gaat alleen door bij voldoende deelname vooraf gemeld!  
Zie aanmelding in de Bolleboos. 
_______________________________________________ 

Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:  
 Ontmoetingscentrum van Maatvast, (0252-686138) 
 Elemastraat 65,  
 2151 AJ Nieuw Vennep  
Contributie:  
€ 24,00 per jaar (van 1 januari t/m 31 december)  
(met machtiging € 1,50 korting)  
IBAN nummer: NL05 RABO 0141562056  
T.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek  
CVB secretariaat, Schoolstraat 5F, 2151 AA Nieuw Vennep 
Kamer van Koophandel nummer: 40596213 
Clubblad De Bolleboos ontvangen leden per mail en  
verschijnt 10x per jaar. 
_______________________________________________ 
Voor het laatste nieuws, de Bolleboos,  
incl. archief en V&A, kijkt u op www.deCVB.nl 
_______________________________________________ 
Voorzitter: voorzitter@decvb.nl 
 Hans Gozeling, 06 20976331 
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 
 aspirant bestuurslid 
iPad en MacOS: fdegrijs@xs4all.nl 
 Ferdinand de Grijs, 06 18126929 
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl 
 Ruth Spaargaren, 06 23905812 
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl 
 Rob Hendriks, 06 50120191 
Extra hulp helpdesk: p.van.sprang@hccnet.nl 

 Piet van Sprang, 0252 674279 

_______________________________________________ 

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.  

Colofon   Voorwoord  ___________________________ 
Verandering en keuzes  
De Uitnodiging en Agenda en het Jaaroverzicht 2022 voor de ko-
mende Algemene Vergadering van onze CVB heb ik gereed ge-
maakt voor publicatie in de Bolleboos, dit maart nummer. Daarin 
leest u o.a. in het rooster van aftreden, dat de secretaris aan de 
beurt is om af te treden en ook leest u, dat ik mij NIET herkiesbaar 
stel. Vanaf 2014 t/m 2023 heb ik mij in dienst gesteld als bestuurs-
lid/secretaris van de CVB. Mijn voorgangers waren: M.A. Blok van 
1985-1993; J.P.C.G. Jonker van 1993-2012; geen secretaris 2012-
2014 en daarna ikzelf vanaf 2014. 
Het is tijd voor verandering. De gewoonte doorbreken. Waarom 
niet één of twee aanmeldingen van leden die vaak aanwezig zijn 
op de clubdagen? Dacht u, dat toen ik in het bestuur kwam met-
een alle technische knowhow had, die ik nu inmiddels deels heb. 
Nee natuurlijk niet. Dat is met kleine stapjes gegaan en met hulp 
van anderen gekomen. Ik ben er wel blij mee. Vroeger als ik bij 
anderen keek vroeg ik altijd: wat ben je aan het doen, waar is dat 
voor, hoe werk dat programma. In het verleden ben ik zo vaak 
geholpen door Dick, Jan, Hemmo, Guus, Piet, Walter en nog meer 
leden op de clubdagen en niet te vergeten Andries en Louis. Een 
schat aan informatie gaf Andries me en Louis helpt nog steeds. 
Maar je moet er wel open voor staan.  
U bent lid van een computerclub, u kunt mailen,  berichten/
bestanden versturen, doorsturen, opslaan, zelf tekst maken. Een-
voudig notuleren. Dat zijn de werkzaamheden van een secretaris 
en je werkt in een team, een CVB-team, samen met de andere 
bestuursleden. Eigenlijk reken ik erop, dat zich 2 leden melden, 
die in het bestuur willen, want wij zijn met slechts vier bestuursle-
den onderbezet. Vanaf het vertrek van Piet van Sprang, Huub Vla-
ming en het overlijden van Andries Vermeulen is het bestuur echt 
onderbemand. Gelukkig gaat het goed met de Bolleboos, die u 10x 
per jaar per mail ontvangt. Het gaat goed met de website. Ruth 
Spaargaren met technische hulp van Ton van Hulzen is een prima 
webmaster. Ook de leden die met Apple werken worden geholpen 
door Ferdinand de Grijs. 
Na de coronatijd hebben we een prachtig onderkomen gevonden 
in het Ontmoetingscentrum. 
Langzamerhand beginnen we 
weer te denken aan work-
shops en presentaties. De 
inloopmiddag staat weer ge-
pland, maak er gebruik van. 
Als ik geen bestuurslid meer 
ben stop ik natuurlijk niet met 
de CVB. U kunt mij altijd om 
hulp vragen, net zoals vele 
leden dat onderling aan elkaar geven.  
Maak uw keuze, net zoals ik dat in 2014 heb gedaan.  
We zien elkaar op de clubdag zaterdag 4 maart en natuurlijk bent 
u ook aanwezig op de Jaarvergadering donderdagavond 16 maart 
2023.  

Tot ziens, Mieke Ebell 

Overleden 
Wij kregen bericht dat reeds in april 2022 is overleden  

de heer Vriesendorp 
Wij wensen de familie veel sterkte. 

Bestuur CVB 
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  UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 16 maart 2023  -  Aanvang 20.00 uur 

Nieuw-Vennep, 1 maart 2023 

De leden van de Computer Vereniging/Bollenstreek Haarlemmermeer worden uitgenodigd om de 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De Jaarvergadering zal worden gehouden op  
donderdag 16 maart 2023 
in  "Het Ontmoetingscentrum", Elemastraat 65 te Nieuw-Vennep, aanvang om 20.00 uur. 
Noteer deze datum daarom van donderdag 16 maart a.s. in uw agenda. 
 
Opgemerkt wordt dat alleen leden van de CVB toegang hebben tot deze vergadering. Wilt u ervoor zorgen dat u 15 minuten voor 
aanvang (rond 19.45 uur) aanwezig bent in de bovenzaal van het Ontmoetingscentrum. Voor diegene die niet met de trap naar 
boven kan, er is een lift aanwezig! Print deze uitnodiging met de agenda en neem deze mee (of een digitale kopie van de agenda 
op uw smartphone), dan beschikt u meteen over de agendapunten voor deze vergadering! Het Bestuur zal het bijzonder waarde-
ren als u die avond aanwezig bent. U kunt dan op de vergadering meebeslissen over diverse zaken die onze vereniging aangaan. 
Tevens kunt u uw wensen en ideeën aan ons kenbaar maken, 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: nieuwe bestuurslid gezocht 
Onze secretaris Mieke Ebell heeft aangegeven, dat zij na 9 jaar als secretaris wil stoppen. Zij is bereid om een opvolger(m/v) in te 
werken. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij haar taak vele jaren heeft ingevuld. We zullen haar daarom 
zeker gaan missen. Wie is bereid om de functie van secretaris op zich te gaan nemen? Daarnaast hebben wij ook (nog steeds) een 
extra bestuurslid hard nodig. Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie ? 
Om het huidige Bestuur te helpen zijn aanvullende stukjes voor maandblad de Bolleboos ook erg welkom, maar u kunt zich ook 
melden voor 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 zaterdag 4 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  JAARVERGADERING  donderdag  16 maart 2023, 20.00 uur 

1. Opening door de Voorzitter. 

2. Goedkeuring notulen van de jaarvergadering 2022  (zie Bolleboos maart 2022) 

3. Behandeling ingekomen stukken. 

4. Overzicht jaarverslag van de secretaris. 

5. Financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023  van de penningmeester.   

6. Verslag kascontrolecommissie. 

7. Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe bestuursleden.  

8. Verkiezing kascontrolecommissie. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting van de vergadering. 

 

Na de vergadering kunt u nog even (gezellig) napraten onder 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 7 maart  bij het bestuur 
of voorzitter aanwezig zijn. 

 

 

 

(Vervolg op pag. 4) 
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Punt 7 Aftreedschema:  

2023 M. Ebell  Secretaris 
  vacant   bestuurslid/Cursusinfo  
2024 H. Gozeling  Voorzitter 
  L. v/d Bosch  Public-Relations 
2025 N. v/d Linden  Penningmeester   
  vacant   Vicevoorzitter 

Volgens rooster treedt af secretaris Mieke Ebell. Mieke stelt zich niet 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. Enige voorwaarde is, dat u ten minste één jaar lid van de CVB bent en minimaal 18 jaar. 
Heeft u belangstelling en twijfelt u nog, ook dan bent u als genodigde van harte welkom in het bestuur.  
Punt 8  De kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie 2022 zal bestaan uit de heren Cees Hobo (voorzitter) en Walter Terlage en als reservelid de heer Piet 
van Sprang. 
 
Toon uw betrokkenheid bij de CVB en schitter door uw aanwezigheid. Uw inbreng draagt immers bij aan ons voortbestaan. Kom 
daarom op 16 maart 2023 naar de jaarvergadering!!!  
Graag tot ziens, Namens het bestuur, 
M. Ebell (secretaris) 
Schoolstraat 5F 
2151 AA Nieuw-Vennep 

Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 17 maart 2022                                              
Totaal 21 aanwezige leden.  Aanwezig:  dhr. H. Gozeling, voorzitter, mevr. M. Ebell-Roos, secretaris, mevr. N. van der Linden, pen-
ningmeester, dhr. L. van den Bosch, PR, dhr. W.G.A. van Dam , . dhr. B. van Diemen, dhr. J. de Groot, dhr. C. Hobo, dhr. W. van der 
Hulst, dhr. G. van Hulzen, dhr. T. van Hulzen, dhr.. J. Jonker, erelid, dhr. A. Kol, mevr. Van der Meer-Doeswijk, mevr. M. Meulblok-
Vink, dhr. R. van der Ploeg, mevr. R. Spaargaren, webmaster, dhr. P. van Sprang, erevoorzitter, dhr. W. Terlage, dhr. H. Vlaming, 
erelid, mevr. E. van der Vliet.  
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent voorzitter Hans Gozeling de jaarvergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij spreekt uit, dat hij verheugd 
is dat u allen bent gekomen om mee te denken over het wel en wee van onze vereniging. Daarna vraagt hij één minuut stilte om 
alle overledenen te gedenken. 
Vervolgens memoreert Hans de hectische tijd waarin we zaten en nog zitten. Hoewel het Bestuur alle bestuursvergaderingen bij 
elkaar kwam, gingen de plannen vaak niet door wegens Corona maatregelen en het wel of niet op slot gaan. Er werd besloten de 
vorige twee Jaarvergadering samen te voegen en per mail te versturen. We hebben afscheid moeten nemen van bekenden en ge-
liefden, zowel van leden als in onze privé sfeer. Afscheid van het Trefpunt en de papieren Bolleboos. Hans wenst ons een goed 
computerjaar toe op onze nieuwe locatie “Het Ontmoetingscentrum”, een goede gezondheid en hoopt op nieuwe leden. 
 
2. Goedkeuring notulen Jaarvergadering 2021, die digitaal werd gehouden. 
De notulen waren gepubliceerd in de Bolleboos van april 2021en nogmaals in de Bolleboos van maart 2022 en worden met alge-
mene stemmen akkoord bevonden. 
 
3. Behandeling ingekomen stukken 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames J. Dielbandhoesing, T. van Ditzhuyzen,  Chr. Poppelaars en R. van Stam 
en de heren G. Braam, F. de Grijs, R. Hendriks, R. de Groot en O. Netscher. 
 
4. Overzicht jaarverslag 2021 van de secretaris 
Het overzicht wordt uitgedeeld en daarna voorgelezen door de secretaris Mieke Ebell. Het jaarverslag 2022 wordt met algehele 
stemmen goedgekeurd. 

https://www.decvb.nl
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5. Financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 van de penningmeester 
Het financiële verslag wordt uitgedeeld en de vergadering krijgt enige tijd om deze te bestuderen. Penningmeester Nel van der 
Linden neemt alle bedragen stuk voor stuk door en geeft uitgebreid uitleg. Vraag van André Kol naar het lage bedrag van de loterij. 
De penningmeester legt uit, dat in 2021 slechts 2x de loterij is gehouden. Als er meer leden zijn, is de opbrengst ook hoger.  
Het financiële verslag wordt goedgekeurd. 
Begroting 2022. Nel geeft uitleg. Piet van Sprang is verbaasd over het bedrag van de clubdagen, €1.000,-- meer dan begroting in 
2021 en ook dat er een verlies wordt begroot. Dat verlies zou kleiner moeten zijn nu de kosten van de Bolleboos zijn vervallen. Na 
discussie wordt besloten de bedragen zo te laten staan, aangezien een begroting een schatting is en er door alle Coronabeperkin-
gen geen correct inzicht is in de twee voorgaande jaren. Betreffende de afschrijvingen zal het bedrag het komend jaar ook bekeken 
worden. In het bedrag van de contributie vallen de leden met en zonder. automatische incasso. Ereleden betalen geen contributie. 
Balans. Voorstel van Piet van Sprang om “materialen” volgend jaar “reservering” te noemen. Na de goedkeuring van de vergade-
ring komt er een welverdiend applaus voor de penningmeester. 
 
6. Verslag van de kascontrole commissie.  
De kascontrole commissie bestond uit voorzitter Jan Jonker en lid Cees Hobo. Zij melden, dat zij op 28 februari 2022 de boeken en 
onderliggende bescheiden van de CVB Bollenstreek over 2021 hebben gecontroleerd en akkoord hebben bevonden. Zij adviseren 
de vergadering het bestuur decharge te verlenen en de penningmeester te complimenteren voor het gevoerde financieel beheer.  
Met applaus wordt ingestemd en het bestuur wordt decharge verleend. 
 
7. Aftredende bestuursleden en verkiezing van nieuwe bestuursleden. 
Volgens rooster is aftredend de penningmeester mevrouw N. van der Linden. Zij stelt zich weer herkiesbaar. Ook aftredend is de 
secretaris mevrouw M. Ebell. Vooraf en tijdens deze vergadering heeft niemand zich gemeld voor deze functie. Jammer. Voorlopig 
gaat de secretaris door met haar taak, in de hoop op belangstelling voor deze functie. In de loop van het jaar kunt u zich ook mel-
den om mee te lopen, ervaring op te doen en eventueel ingewerkt te worden.  
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie. 
Aftredend is de heer Jan Jonker. De heer Cees Hobo wordt als voorzitter benoemd samen met lid de heer Walter Terlage, die vorig 
jaar als reservelid werd aangesteld. Met algemene stemmen wordt als reserve gekozen de heer Piet van Sprang. 
 
Webmaster 
Onze webmaster mevrouw Ruth Spaargaren vertelt over de achterliggende jaren en de komende veranderingen van de website. In 
2012, dus tien jaar geleden heeft zij de werkzaamheden overgenomen van Henk de Wal. Echter, zij moest met een ander program-
ma gaan werken. Door vallen en opstaan heeft zij altijd op voortreffelijke wijze de site vorm gegeven. De laatste jaren werd zij bij-
gestaan door de heer Ton van Hulzen, de technische man, zoals hij zelf zegt. Het programma dat voor de website gebruikt wordt is 
ook verouderd en wordt inmiddels aangepast. De gebruikers volgen de nodige stappen. Ook deCVB.nl wordt aangepast en krijgt 
een nieuwe lay-out. U zult er niet veel van merken, misschien ziet u af en toe dat er onderhoud wordt gepleegd, dan heeft u geen 
toegang. Vooral in de weken voor en clubdag wordt de site regelmatig bezocht. De voorlaatste en oudere clubbladen Bolleboos 
zijn altijd in te zien of te downloaden. 
De voorzitter dankt Ruth en Ton voor hun werk en applaus volgt. 
Hierna overhandigt de voorzitter envelopjes met inhoud  aan leden die zich extra hebben ingezet 
voor hun werkzaamheden, met een woord van dank aan Piet van Sprang, Ruth Spaargaren, Ton van 
Hulzen, Huub Vlaming en Nel van der Linden. Twee afwezigen, Ferdinand de Grijs en Rob Hendriks 
zullen hun envelop later ontvangen. 
 
9. Rondvraag 
- Erevoorzitter Piet van Sprang  vraagt naar de verplichte UBO registratie die voor 27 maart 2022 geregeld moet zijn. Volgens de 
penningmeester is het voor de ING geregeld en volgens haar is het niet nodig voor de KvK. Voor alle zekerheid zal dit snel nog-
maals worden bekeken. Indien nodig biedt Piet hierbij hulp aan.  
- De heer Walter Terlage bedankt het bestuur voor zijn inzet. Hij krijgt meteen bijval. 
- De heer Bert van Diemen noemt het promoten voor nieuwe leden. Inderdaad, daar gaat het bestuur daar ook op inzetten.  
- Secretaris Mieke Ebell zou het op prijs stellen als leden af en toe het voorwoord voor hun rekening willen nemen. 
 
Voor de sluiting vraagt Piet van Sprang nog het woord. Hij kijkt terug. Vele jaren was en is hij nog steeds actief voor de club. Hij en 
met hem verschillende leden hadden zich verbaasd dat er niets werd geregeld. Toch kreeg hij op 24 april 2020 bericht dat het de 
Koning had behaagd om Pieter van Sprang te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Jammer door alle Corona maatregelen werd het niet zo feestelijk als andere jaren, maar Piet heeft het enorm gewaardeerd. Ook 
doet het hem goed, dat Hans Gozeling het voorzitterschap op zich had genomen. Piet wenst het bestuur en club nog vele goede 
jaren. 
 
Hieraan kan de voorzitter niets meer toevoegen en hij 
10. Sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van een drankje na te praten. 
 

Mieke Ebell-Roos, Secretaris, 18 maart 2022 

https://www.decvb.nl
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Het bestuur van de CVB aller tijden vanaf 1985  
(Statuten vanaf 1982 tot 1984 geen info en 1984/1985 waren VCGN)  
 
Voorzitter J.A. Dekker van 1985 tot 1987  Erelid 
 D. Breedijk  van 1987 tot 2001  Erelid 
 P. van Sprang  van 2001 tot 2018  Erevoorzitter - afgetreden april 2018 
 Vacant van 2018 tot heden   
 A. Vermeulen, wnd  van 2018 tot 19-05-2021  † overleden 
 Hans Gozeling van okt 2021 tot heden 
 
ViceVoorzitter J.A. Dekker van 1987 tot 1988  Erelid 
 F. Hakvoort van 1988 tot 1988  † 
 J.W. de Wijn van 1988 tot 1990  † Erelid 
 F. Hakvoort van 1990 tot 1992 
 P. van Sprang van 1992 tot 2001 
 J.D. van Hensbergen van 2001 tot 2009 
 A. Vermeulen van 2009 tot 19-05-2021  † overleden 
 Hans Gozeling van 2021 tot heden  voorzitter vanaf okt'21 
 
 
Secretaris M.A. Blok van 1985 tot 1993 
 J.P.C.G. Jonker van 1993 tot 2012  Erelid 
 Vacant van 2012 tot 2014 
 M.J. Ebell van 2014 tot heden 
 
Penningmeester P.A. Poulels  van 1985 tot 1987 
 M.A. Blok van 1987 tot 1988 
 P. van Sprang  van 1988 tot 1995 
 A. Vermeulen  van 1995 tot 2007  
 H.K. Eijgenhuijsen  van 2007 tot 2009 
 P.C. van der  Linden van 2009 tot heden 
 
PublicRelations P. Griekspoor van 1988 tot 1998  † 
 P. van Sprang van 1998 tot 2001 
 A.J.F. van den Bosch van 2001 tot heden 
 
Cursusbegeleider H.J. Vlaming van 2002 tot 2018  erelid afgetreden april 2018 
 Hans Gozeling van 2019 tot okt'21  + voorzitter okt'21 
  (van sept'18 als gast)   
 
Algemeen bestuurder  G. Post 
 W. de Haas 
            H. de Wolf        † Erelid  
 C. Boot   † 
 
Naast bestuur werkzaam: 
 
Webmaster R.A. Hendriks van 1998 tot 2005 
 H.de Wal van 2005 tot 2012 
 R. Spaargaren van 2012 tot heden 
 
Redactie A.G.J. Braam van           tot 
 R.A. Hendriks van 2005 tot  2007 
 A. Vermeulen van 2008  tot 2015 
 R.A. Hendriks van 2015 tot heden 

https://www.decvb.nl
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Terugblik 4 februari 2023 

Ik ben maar meteen met de foto begonnen. Daaruit blijkt hoe geanimeerd iedereen bezig is. Diverse nieuwe gezichten, sommigen 
al langer lid, maar niet vaak aanwezig geweest. Nu men onze clubdag heeft (her)ontdekt zullen we ze zeker vaker tegenkomen. 
Waar de regelmatige bezoekers mee bezig zijn? Kom eens kijken en loop een rondje, maak een praatje, grote kans dag er een we-
reld voor u open gaat.  

-o-o-o-o-o- 
 

Op Clubdag 4 maart wordt u geïnformeerd over GLASVEZEL.  
Er zal een korte presentatie rond 11 uur gegeven worden, waarna u individueel vragen kunt stellen. 

-o-o-o-o-o- 
 
INLOOP MIDDAG – donderdag 23 maart van 13.30 – 15.30 uur 
Het gaat alleen door als minstens 6 leden zich aanmelden aan de secretaris  secretaris@decvb.nl  

met vermelding Inloopmiddag 23 maart. Alleen mondeling doorgeven is niet voldoende.  

Bij onvoldoende aanmeldingen willen we eventueel uitwijken naar een datum in april. 

-o-o-o-o-o- 
 

In de brievenbus 

De inwoners van Haarlemmermeer kregen post van Maatvast in de bus. Wij als CVB zijn gehuisvest in een locatie van Maatvast, 
namelijk “Het Ontmoetingscentrum” 
 
BIJ MAATVAST BRANDT DE KACHEL TOCH . . . 

In de wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra van Maatvast komen vrijwilligers en bezoekers samen voor activiteiten, cursus-
sen, persoonlijke ontmoetingen en bijeenkomsten. 
In deze tijd van hoge energieprijzen kun je terecht in onze ‘warme kamers’ voor een gratis kopje koffie of thee. 
Benieuwd naar de activiteiten die op onze locaties worden georganiseerd? 
Kijk op www.maatvast.nl/activiteiten en bezoek één van onze locaties. 
 

https://www.decvb.nl
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Tips & trucs 

1.  Microsoft en Google willen ook AI (kunstmatige intelligentie) integreren in hun eigen zoekmachine 
Je kon het zien aankomen. In navolging van mijn vorige artikel in de Bolleboos over ChatGPT 
konden andere fabrikanten natuurlijk niet uitblijven. Google heeft nu ook een eigen AI-tool geïn-
troduceerd genaamd Bard. Deze tool lijkt bedoeld als concurrentie voor ChatGPT. Er is nog geen 
duidelijkheid over alle mogelijkheden, maar gebruikers kunnen gerichte vragen stellen waarna 
Bard antwoorden met informatie geeft. Bard werkt op basis van het Language Model for Dialo-
gue Applications, of LaMDA. Dit al langer bestaande conversatiemodel maakt het mogelijk vloei-
ende conversaties te hebben over tal van onderwerpen, vergelijkbaar met hoe mensen online 
met elkaar converseren. Voor Bard maakt Google nu nog gebruik van een 'lichtere modelversie 
van LaMDA'. Daardoor is er minder rekenkracht nodig en kunnen meer mensen er gebruik van 
maken maar hoopt Google ook meer feedback te krijgen om hun product beter te maken. Bard 
wordt omschreven als als een experimentele AI-dienst die tot doel heeft om 'de brede kennis 
van de wereld te combineren met de kracht, intelligentie en creativiteit van onze grote taalmo-
dellen'. Uiteraard maakt Bard daarbij ook gebruik van informatie van het web om te komen tot 
'verse' antwoorden die van hoge kwaliteit moeten zijn. Bard zou ook in staat zijn om vragen te 
beantwoorden over recente gebeurtenissen; dat is een onderdeel dat ChatGPT momenteel mist 
want die gebruikt al zijn informatie (nog) tot 2022.  
Er worden een aantal voorbeelden van praktische vragen gegeven waar gebruikers de tool van 
Google voor kunnen inzetten. Zo kan een vraag gesteld worden welke ontdekkingen van de Ja-
mes Webb Space Telescope aan een negenjarig kind verteld kunnen worden, waarna Bard een 
paar antwoorden geeft die ook afgestemd zijn op de kennis van kinderen van die leeftijd. Verder 
stelt Google dat Bard ingezet kan worden om twee Oscar-genomineerde films met elkaar te ver-
gelijken of om lunchideeën te geven op basis van de ingrediënten die de gebruiker in huis heeft. 
Bard lijkt in de huidige versie nog niet zo doorontwikkeld als ChatGPT, zodat die nog niet als een 
volwaardige chatbot kan worden gezien. Bard zal in de komende weken zal de tool beschikbaar 
komen voor het bredere publiek. Het is de bedoeling dat bepaalde AI-features binnenkort ook onderdeel worden van Google 
Search. Daarmee moet het mogelijk worden om complexe informatie en meerdere perspectieven eenvoudig en kort en bondig te 
laten weergeven, zodat gebruikers snel het grotere plaatje kunnen doorgronden.  
Concurrent Microsoft zit ook niet stil. Die investeerde eerder al miljarden dollars in ChatGPT en wil die in zijn zoekmachine Bing en 
andere Office-onderdelen integreren. De snelle komst van Bard en Bing is de spannendste ontwikkeling in de wereld van zoekma-
chines in lange tijd. Kunstmatige intelligentie is niets nieuws meer, maar door de ontwikkeling van de grote taalmodellen komt er 
nu voor het eerst verandering in iets fundamenteels dat elke internetgebruiker misschien wel tientallen keren per dag doet. Ten 
koste van Google en andere zoekmachines ziet Microsoft het nieuwe Bing ook met nadruk als manier om zieltjes terug te winnen. 
Hoe het ook precies zal uitpakken, het internet zoals we dat kennen zal hierdoor waarschijnlijk wel gaan veranderen.  
Op de (Microsoft) website https://www.bing.com/new#features staat het volgende: Met de nieuwe Bing is het alsof je een onder-
zoeksassistent, persoonlijke planner en creatieve partner aan je zijde hebt wanneer je op het web zoekt. Met deze set functies 
ondersteund door AI kan je echte vragen stellen. Wanneer je complexe vragen stelt, geeft Bing je gedetailleerde antwoorden. Bing 
bekijkt zoekresultaten op internet om je een samengevat antwoord te bieden. Wanneer je inspiratie nodig hebt, kan Bing je hel-
pen bij het schrijven van gedichten, verhalen of zelfs ideeën bespreken voor een project. In de chatervaring kan je ook chatten en 
vervolgvragen stellen, zoals 'kun je dat in eenvoudigere termen uitleggen, of 'geef me meer opties' om verschillende en nog gede-
tailleerdere antwoorden te krijgen op jouw zoekopdracht. Kijk maar eens op die link waarin je je kan aanmelden  om hiermee aan 
de slag te gaan. Meer informatie kan je ook vinden op: 
 https://www.microsoft.com/nl-nl/edge/bing?form=MA13FJ 

Uit recente berichten is gebleken, dat Microsoft gebruikers niet langer on-
beperkt vragen laat stellen aan de Bing-chatbot. De functie wordt beperkt 
tot maximaal vijf vragen per sessie en vijftig per dag. Dit doet het bedrijf 
om te voorkomen dat dat de bot tijdens een lange chatsessie 'verward' kan 
raken en vreemd reageert. Nadat de gebruiker vijf vragen in één sessie 
heeft gesteld, moet deze de chatgeschiedenis wissen en met een 'schone 
lei' beginnen, legt Microsoft uit. In totaal mogen users na deze update dus 
maximaal tien van zulke sessies starten per dag. Uit testen bleek al dat de 
Bing-chatbot in een vijandige of negatieve stijl kan reageren bij lange chat-
sessies. Het ging hierbij om chats met vijftien of meer vragen. Waarom er, 
naast het beperken van het aantal vragen per sessie, ook gekozen is voor 
het limiteren van de totale hoeveelheid vragen per dag, is niet duidelijk. De 
nieuwe versie van Bing is sinds vorige week beschikbaar voor een beperkt 
aantal gebruikers als zij zich daarvoor hebben aangemeld.  

 
 

https://www.decvb.nl
https://www.bing.com/new#features
https://www.microsoft.com/nl-nl/edge/bing?form=MA13FJ
https://blogs.bing.com/search/february-2023/The-new-Bing-Edge-%E2%80%93-Updates-to-Chat
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2. Microsoft gaat ingebouwde pdf-lezer in Edge vervangen door Adobe-versie 
Goed nieuws voor gebruikers die een PDF in hun browser willen lezen. Nu is er nog een standaard ingebouwde PDF versie van Mi-
crosoft maar dat gaat veranderen. Microsoft gaat in de Edge-
browser de ingebouwde pdf-lezer vervangen door een versie van 
Adobe Acrobat (Reader). Dat zal medio september zijn afgerond 
voor consumentenapparaten. Gebruikers die geavanceerde fea-
tures wensen, zoals de optie om tekst en afbeeldingen aan te 
passen en pdf-bestanden om te zetten in andere bestandsforma-
ten, moeten wel gebruik (blijven) maken van de betaalde Acro-
bat versie. Voor de reader versie blijven de basisfuncties gratis 
en verdwijnen geen bestaande functionaliteiten. Gebruikers krij-
gen wel een Adobe-watermerk in de hoek onderaan hun pdf-
lezer te zien. Ook zal er een optie in beeld te zien zijn om de geavanceerde features uit te proberen. Deze pdf-lezer van Adobe als 
onderdeel van Edge komt voor alle Windows 10- en 11-gebruikers beschikbaar vanaf maart, waarna in september alle gebruikers 
de nieuwe lezer moeten kunnen gebruiken. De oude, ingebouwde pdf-lezer is vanaf dat moment niet meer beschikbaar. De stap 
om de ingebouwde pdf-lezer in Edge uit te faseren, zal nog niet worden doorgevoerd bij macOS, hoewel die in de toekomst ook 
daarvoor beschikbaar zal zijn.  
 
3. Geld besparen door over te stappen naar een voordeliger abonnement voor internet en tv  

Zonder internet en televisie wordt het leven wel erg saai. (Bijna) onmisbaar zelfs. 
We gebruiken het voor onze werkzaamheden, nieuws, communicatie met vrienden 
en familie of voor ons vermaak. Het abonnement dat we afsluiten voor deze dien-
sten kan maandelijks best wel oplopen. Er zijn ook manieren om geld te besparen 
op je maandelijkse lasten voor vast internet en tv. Hoe doe je dat ?  
 
Hoe werkt overstappen van internet? 
Overstappen van internetprovider is een proces waarbij je van een huidige internet-
provider overstapt naar een andere provider. Hierbij wordt het internetabonne-
ment opgezegd bij de huidige provider en een nieuw abonnement afgesloten bij de 
nieuwe provider. Er zijn een aantal stappen die hierbij komen kijken: 
Vergelijk internet providers: Vergelijk de verschillende providers en kies de provi-
der die het beste aansluit bij je wensen. Dit kun je bijvoorbeeld doen op mobiel.nl. 

Aanvraag doen: Ga naar de website van de gekozen provider en vraag het abonnement aan. 
Opzegtermijn: Let op de opzegtermijn van je huidige abonnement, je moet vaak minimaal een maand van te voren opzeggen. 
Overstapservice: Gebruik de overstapservice van de nieuwe provider, deze verzorgt vaak de opzegging bij de huidige provider en 
regelt de overstap. 
Uitleg: De nieuwe provider zal je uitleggen hoe het installeren van de internetverbinding in zijn werk gaat en informatie over je 
aansluiting kan geven. 
Overstap datum: De overstap zal op een afgesproken datum plaatsvinden, zorg dat je op die dag thuis bent zodat de nieuwe provi-
der de internet verbinding kan installeren. 
Houd er wel rekening mee dat er bij sommige providers een opzegtermijn van een maand geldt, of dat je bepaalde kosten moet 
betalen als je opzegt voor het einde van je contract. 
 
De afgelopen maand heeft Piet van Sprang al een artikel in de Bolleboos geplaatst over glasvezel waarbij gepromoot wordt om in 
wijken waar het nog niet is aangelegd je collectief aan te melden bij de glasvezelfabrikant. Zelf heb ik in Hoofddorp al meer dan 10 
jaar glasvezel en ben erg enthousiast. Het is snel(ler) en stabiel. Stel dat je nu nog een aansluiting hebt op COAX kabel en je bent 
tevreden. Is het dan verstandig om glasvezel te nemen ? Er zijn wel degelijk een aantal redenen waarom: 
Snelheid: Glasvezel internet biedt een veel hoger snelheid dan kabel- of DSL-internet. Dit maakt het ideaal voor online gaming, 
streamen van video’s en het werken met grote bestanden. 
Stabiliteit: Glasvezel internet is veel stabieler dan andere soorten internet. Dit betekent dat je minder last zult hebben van 
buffering of traag internet. 
Toekomstbestendigheid: Glasvezel is de toekomstbestendige technologie voor internet, het biedt meer capaciteit dan andere 
technologieën en kan hogere snelheid bieden in de toekomst. 
Uploadsnelheid: Glasvezel internet heeft vaak ook een veel hogere uploadsnelheid dan 
andere internetverbindingen, dit kan handig zijn voor het uploaden van grote bestanden 
of voor videoconferenties.  
 
Met glasvezel internet kan je een betere videoconferentie ervaring hebben. Bovendien 
gaat het werken met grote bestanden vaak sneller dan met coax of DSL. Houd er echter 
wel rekening mee dat glasvezel (nu nog) niet overal beschikbaar is, en dat het soms 
duurder kan zijn dan andere internetverbindingen. Dus, afhankelijk van je situatie, je 
locatie en je budget, zou je de beste keuze moeten maken. 
 

https://www.decvb.nl
https://www.awin1.com/cread.php?awinaffid=417311&awinmid=8373&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.mobiel.nl%2Fthuis%2Finternet-tv-bellen
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Je kunt in principe overstappen van internetprovider. Er zijn echter een aantal zaken waar je op moet letten als je van provider 
wilt veranderen: 
Contractduur: Als je nog in een contract zit met je huidige provider, dan zul je eerst de opzegtermijn van het contract moeten 
respecteren. Meestal kan je per maand overstappen maar er zijn soms ook nog lopende jaarcontracten. Sommige providers reke-
nen opzegkosten als je eerder wilt stoppen met je abonnement. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s. 
Installatie: Als je overstapt naar een andere provider, moet de nieuwe provider de installatie van de internetverbinding regelen. 
Dit kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Denk daarbij aan nieuwe kabels die in huis moeten worden doorgetrokken. 
Overleg met de nieuwe provider of zij ook een (gratis) monteur voor je kunnen regelen en maak dat onderhandelbaar!    
Overdracht: De nieuwe provider zal de overdracht van je internetverbinding regelen, dit kan enige tijd in beslag nemen. Let er ook 
op, dat je bestaande e-mailadres bijv. die van Ziggo, Quicknet of KPN niet meegenomen kunnen worden naar de nieuwe en/óf dat 
je tegen een kleine vergoeding je oude e-mailadres nog kan blijven gebruiken. Gebruik daarom zoveel mogelijk een outlook, gmail 
of ander e-mailadres wat je niet van een provider gebruikt. Dat maakt een overstap een stuk makkelijker.  
Inventarisatie: Als je overstapt naar een andere provider, kan het zijn dat de nieuwe provider eerst de verbindingen gaat inventa-
riseren, zodat zij zeker weten dat alles goed geregeld is. 
 
De (vrije) modemkeuze is een optie die sommige internetproviders bieden waarbij je zelf de modem of router kunt kiezen die je 
wilt gebruiken in plaats van een standaard modem of router te gebruiken die door de provider wordt geleverd. Dit geeft je de 
flexibiliteit om een modem of router te kiezen die aansluit bij je eigen wensen en eisen. In principe moeten alle providers deze 
optie bieden. Sommige providers bieden bijvoorbeeld alleen een beperkt aantal modems of routers aan, of de modems die zij 
aanbieden voldoen niet aan de specifieke eisen die je hebt. Met vrije modemkeuze kun je dan kiezen voor een modem of router 
die wel aan deze eisen voldoet.  
Ook kun je met vrije modemkeuze kiezen voor een modem of router die een beter bereik of snellere verbinding biedt, of die extra 
functies heeft zoals geavanceerde beveiliging of meerdere LAN-poorten. 
Houd er wel rekening mee dat sommige providers een specifieke lijst hebben van modems of routers die geschikt zijn voor hun 
netwerk, dus het is wel belangrijk om te checken of de modem of router die je wilt gebruiken wel geschikt is voor je provider.  
Er zijn diverse redenen waarom vrije modemkeuze wel interessant kan zijn. Door vrije modemkeuze kun je zelf een modem of 
router kiezen die aansluit bij je eigen wensen en eisen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een modem of router met een beter bereik, snel-
lere verbinding of extra functies zoals geavanceerde beveiliging of meerdere LAN-poorten. Door vrije modemkeuze kun je soms 
kiezen voor een modem of router die je al in bezit hebt, in plaats van dat je deze extra moet aanschaffen (of huren) bij de provi-
der. Een vrije modemkeuze geeft je de flexibiliteit om in de toekomst een andere modem of router te kiezen als je wensen of ei-
sen veranderen.  
 
De internet snelheid die je nodig hebt, is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal gebruikers in je huishouden, je 
gebruiksgewoonten en de diensten die je wilt gebruiken. Hier zijn enkele richtlijnen voor de minimale snelheid die je zou moeten 
hebben voor verschillende activiteiten:  
50 Mbit/s: ideaal voor basis internetgebruik zoals surfen, mailen en beperkte video-streaming op maximaal 2 apparaten tegelijk. 
100 Mbit/s: biedt meer comfort voor een gezin met gemiddeld internetgebruik, waarbij je geen last hebt van elkaar als je met 
meerdere mensen tegelijk internet gebruikt, zoals thuiswerken. 
200 Mbit/s en hoger: voor intensief internetgebruik met meerdere verbonden apparaten, zoals het downloaden van grote bestan-
den, bijv. het kijken van HBO of Netflix in 4K maar ook gamen. 
Houd er rekening mee dat deze snelheden als richtlijn dienen, als je veel gebruik maakt van internet of als er veel gebruikers in je 
huishouden zijn, kan een hogere snelheid nodig zijn. Informeer bij je internetprovider die je kan vertellen welke snelheid voor jou 
is aan te bevelen.  
 
Er zijn in Nederland een aantal internetaanbieders die landelijk opereren. Zij bieden internet aan via ADSL, coax-kabel of glasvezel. 
Sommige aanbieders, zoals KPN & T-Mobile bieden zowel ADSL als glasvezel aan. Glasvezel is nog niet overal beschikbaar, maar 
via mobiel.nl of op https://glasvezelchecker.com/overstappen-naar-glasvezel/ kun je wel al vergelijken. Let op want sommige aan-
bieders richten zich alleen op één type netwerk, zoals Ziggo die alleen diensten aanbiedt via de coax-kabel. Het kan voorkomen 
dat er alleen een ADSL aansluiting op jouw adres beschikbaar is. De providers in onze regio waar je in dat geval uit kan kiezen zijn 
KPN, T-Mobile, Online.nl. Het glasvezelnetwerk wordt niet altijd beheerd door glasvezelaanbieders, maar ook door andere bedrij-
ven zoals Reggefiber maar ook Delta. Zij leggen het glasvezel aan en de aanbieders bepalen zelf waar zij hun diensten aanbieden. 
Deze tips kunnen besparen op internet en tv. Vaak zijn er ook nog leuke deals die al dan niet tijdelijk beschikbaar gesteld worden 
voor alleen nieuwe klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acties waarbij je bijvoorbeeld het eerste half jaar 50% korting krijgt op 
de maandelijkse kosten van je abonnement. Bij een jaarlijkse overstap kan je elk jaar profiteren van extra korting als de bekabe-
ling, modem en e-mailadressen in jouw huis toch hetzelfde blijven! 

Louis van den Bosch 
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Diascanner ION Film2SD Pro 

Met deze scanner kopieert u uw negatieven en dia’s 

direct op een SD geheugenkaart. 

Met een borg van €50,= kunt u de 

diascanner  voor een maand hu-

ren voor €10,= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren de jarigen in maart 

En wensen hen veel geluk en voorspoed,  

maar bovenal gezondheid toe.  

Bestuur CVB 

Uw mooiste herinneringen, voor altijd veilig! 

Rob de Groot- - Nieuw –Vennep 

Haal– en brengservice -  -  tel. 06-22549780 

www.amerstudio.nl 

€ 50 voor onze computervereniging 
én zelf ook nog eens € 25 verdienen?  

Meld je dan aan via de CVB! 
 

Zaterdag 4 maart a.s. om 11.00 uur is er een presentatie 

van Delta glasvezel op onze CVB bijeenkomst. 

Dit voor informatie en eventueel aanmelding. 

Kom langs als u meer wil weten over de mogelijkheden 

en belang van glasvezel. 

 

3-3 Jeanette Dielbandhoesing 

3-3 Nees de Vos 

4-3 Theo van der Meij 

5-3 Margot von Burg 

8-3 Riet Meskers 

8-3 Rina van de Boogaard 

14-3 Joop Vis 

14-3 Christiane Poppelaars 

18-3 Janke Hornsveld-Smith 

19-3 Ruth Spaargaren 

21-3 Horst Radema 

23-3 Cees Hobo 

26-3 Leen Kramer 

27-3 Flip Blom 

28-3 Rinus Blok 

28-3 Caroline Timmer 
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