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Nieuwsbrief 2020 – 4
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020
Het bestuur van de Senioren Computer Club Zuidoost nodigt hierbij de leden uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op:

Zaterdag 10 oktober 2020, 14:00 uur, in het Bijlmer Museum,
Grubbehoeve 38
Agenda:
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 16 maart 2019 (‡)
3. Jaarverslag secretaris over 2019 (‡)
4. Financieel verslag penningmeester over 2019: balans (‡) en exploitatie (‡)
5. Verslag kascommissie 2019 (†)
6. Beoordelen financieel verslag 2019
7. Vaststellen begroting 2020 (‡, Ɐ)
8. Verkiezing kascommissie 2020
9. Verkiezing bestuursleden (*)
Joop de Vries treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar
Paul Dudink treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar voor 6 jaar
Rob Spiekerman treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar voor 6 jaar
10. Vaststellen contributie 2021 (Ⅎ)
11. Rondvraag
12. Sluiting
(‡) Zie bijbehorende stukken. Deze maken geen deel uit van deze Nieuwsbrief, maar zijn apart
of samen met Nieuwsbrief 2020-1 toegezonden.
(†) Aan de kascommissie is gevraagd het verslag over de inspectie van de boeken van 2019 op
schrift te stellen. Dit verslag zal nagezonden worden wanneer het beschikbaar is.
(Ɐ) De in maart toegestuurde begroting 2020 is opgesteld voordat het coronavirus toesloeg.
Omdat het totaal onduidelijk was wat er zou gebeuren, is de begroting hetzelfde gelaten.
Mogelijk komt het bestuur nog met een aangepaste begroting, maar het staat elk lid natuurlijk
vrij wijzigingen voor te stellen.
(*) Kandidaten voor het bestuur wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris
(020 – 697 1108 of e-mail: info@computerclubzuidoost.nl).
(Ⅎ) Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 als compensatie voor het gebrek aan mogelijkheden op de club wegens de coronacrisis op € 0,00 te stellen.
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Opmerkingen over de Ledenvergadering op 10 oktober

D

eze tweede oproep tot een Ledenvergadering (de eerste stond in Nieuwsbrief 2020-1)
komt nadat de op 21 maart geplande vergadering in de Venser door de coronacrisis niet
door kon gaan. De coronamaatregelen zijn ondertussen versoepeld, maar toegang tot
de Venser is nu nog niet mogelijk en of straks de hobbyruimte beschikbaar is, is zeer onzeker. In
de nu gehuurde ruimte zijn overigens ook regels van toepassing voor een coronabestendige
bijeenkomst. Deze zijn nu waarschijnlijk niet eens allemaal bekend, de voorschriften van de
overheid kunnen de komende tijd nog veranderen. Voor het meest actuele overzicht, zie de
website computerclubzuidoost.nl onder het kopje “Toch een ALV dit jaar”.
Voorlopig kan er dit gezegd worden:
• de ruimte biedt plaats aan 20 personen in een coronabestendige opstelling. Dit hoeft geen
groot probleem te zijn. De ledenvergadering van 16 maart 2019 werd bezocht door 16
leden.
• de toegang tot het Bijlmer Museum gaat via een klein trapje; de ruimte is misschien minder
handig voor rolstoelers en scootmobielers
• toch wordt iedereen die wil komen gevraagd zich te melden bij de secretaris en alleen te
komen als deze heeft gemeld dat er plaats is.
• gelieve extra agendapunten tevoren bij de secretaris in te dienen
• kandidaten voor het bestuur wordt gevraagd zich tevoren te melden bij de secretaris
• kandidaten voor de kascommissie 2020 wordt gevraagd zich tevoren te melden bij de
secretaris
• vragen aan het bestuur of over de stukken of voor de rondvraag graag vooraf per e-mail of
brief stellen aan de secretaris. Dit geldt vooral voor de leden die niet lijfelijk aanwezig zullen
zijn. Vragen over financiële zaken kunnen tevoren per e-mail aan de penningmeester
gesteld worden: penningmeester@computerclubzuidoost.nl.
• uw stem over de te nemen besluiten indien mogelijk graag tevoren doorgeven aan de
secretaris. Het gaat hier om de agendapunten 2, 6, 7, 8, 9 en 10, en met name voor wie niet
in persoon aanwezig zal zijn.
• het is de bedoeling dat de vergadering via internet gevolgd kan worden. Details hierover
zullen nog bekend gemaakt worden.
• het is de bedoeling dat het bestuur tijdens de vergadering bereikbaar is, waarschijnlijk
telefonisch of met e-mail. Details hierover zullen nog bekend gemaakt worden.
• uiteraard wordt iedere aanwezige geacht zich aan algemene coronaregels te houden: thuisblijven bij verschijnselen van corona, 1,5 m afstand houden, etc.

Afscheid twee begeleiders

R

ecent hebben twee begeleiders, Kees Somers en Ad Lang, aangegeven niet meer
beschikbaar te zijn als begeleider. Bij beiden beginnen fysieke beperkingen steeds meer
een rol te spelen, waardoor het optreden als begeleider te veel gaat vergen of eigenlijk
onmogelijk wordt. Daar komen de extra beperkingen van de coronacrisis nog bij. Allen, inclusief
de twee begeleiders, vinden dit jammer. Het zal moeilijk zijn gelijkwaardige vervanging te
vinden.
Gelukkig blijven beiden nog wel betrokken bij het reilen en zeilen van de club. Kees is bijvoorbeeld nog bezig met een geschiedschrijving van de club en Ad doet nog de ledenadministratie,
het verzenden van de Nieuwsbrief etc., hoewel hij voorbereidingen treft om ook deze laatste
taken over te dragen.
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Nieuws vanuit de Venser

O

p 25 augustus heeft het management van de Venser, na contact met onze voorzitter Ger
Geers, intern overlegd over eventuele heropening van de computerclub in de Venser.
Men stond er zeker niet onwelwillend tegenover. Daarbij speelt mogelijk het feit dat het
bestuur van de club al goed nagedacht heeft over een protocol voor opening in de coronatijd
een positieve rol. Binnenkort zal er verder overlegd worden. Het is nog niet meteen zover, maar
de heropening is zeker in zicht!

Hulp op afstand

I

n Nieuwsbrief 2020-2 ging een van de artikelen over hulp op afstand. Windows 10 bevat de
mogelijkheid om, met toestemming en medewerking van degene die ondersteund wordt,
de bediening van de PC in handen te geven van een ondersteuner op afstand. Vereist is dat
zowel de PC van de ondersteuner als van de ondersteunde onder Windows 10 draait en dat er
een beetje behoorlijke internetverbinding is. De ondersteuner krijgt te zien wat er op het beeldscherm bij de ondersteunde staat en kan ook de cursor bewegen en teksten intikken. Zo’n
sessie kan op elk moment dat de ondersteunde dat wil, afgebroken worden.
Enkele vrijwilligers van de club hebben zich beschikbaar gesteld als helper-op-afstand. Wilt u
ook op afstand geholpen worden? Neem dan contact op met de secretaris. Een van de
vrijwilligers zal u terugbellen.

Een programma dat al veel langer wordt ingezet op computers op een afstand te bedienen, is
TeamViewer. Het werkt ook op andere Windows-versies dan Windows 10 en op macOS,
ChromeOS, Linux, iOS en Android. Het moet wel apart geïnstalleerd worden. Ook is het een
betaald programma, hoewel er voor doorsnee huis-, tuin- en keukengebruik geen licentie nodig
is. Anderzijds biedt het wel iets meer mogelijkheden dan Quick Assist.

Zet uw PC niet te snel uit

V

aak wordt er geklaagd over een langzame computer. Bij nadere inspectie blijkt het dan
meestal om een van de twee volgende punten te gaan, of om beide.
Het eerste geval gaat om een computer die helemaal niet zo traag is, alleen het
opstarten duurt lang. Inderdaad is Windows 10 de eerste minuten na het starten erg met
zichzelf bezig. Onder andere wordt gecontroleerd of de antivirusprogrammatuur nog bij is en of
er nieuwe virusdefinities zijn. Er kunnen ook programma’s gestart worden die niet meteen
nodig zijn, of helemaal niet. Skype is er zo een. Een vrijwilliger van hulp op afstand kan dit voor
u uitschakelen, of u kunt het zelf doen via Taakbeheer > Opstarten.
De tweede mogelijkheid is dat Windows een update aan het doen is. Dat is een proces dat
minimaal een keer per maand gebeurt en dat best een tijd in beslag kan nemen. Met een wat
grotere update is Windows zo een uur of langer bezig. Er kan dan wel gewerkt worden, maar de
computer voelt erg traag aan. Om dit te voorkomen is het verstandig de computer bijvoorbeeld
eens per week een ochtend aan te laten staan, als je er toch niet op bezig bent. Aan het einde
van zo’n update komt dan vaak de melding dat er opnieuw opgestart moet worden, hetgeen
vaak ook weer een tijdje in beslag neemt. Toch is het verstandig ook dat te doen. Een computer
die met de actuele software werkt heeft minder kans op besmetting met virussen.
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