Geschiedenis van de Vereniging Senioren Computer Club Zuidoost

Geschiedenis van de Senioren Computer Club Zuidoost

Hoe het begon

I

n 1989 werd in het toenmalige stadsdeel Amsterdam Zuidoost de vereniging
Ouderen adviesraad (OAR) in het leven geroepen. Het was voortgekomen uit
wat vóór die tijd Ouderenbelangen heette. Het was de intentie van de OAR om
gevraagd en ongevraagd het bestuur van het stadsdeel te adviseren met
betrekking tot ouderenbeleid. Eind negentiger jaren was Joop Stokvis voorzitter
van deze raad. Hij zag dat in een tijdperk waarin in steeds meer huishoudens de
eerste pc’s hun intrede deden dit grotendeels voorbij ging aan de ouderen.
Jongeren hadden vaak al in hun werkkring met de computer kennis gemaakt en
er ook daadwerkelijk mee gewerkt. De ouderen hadden die ervaring niet of slechts
in beperkte mate. Nu de pc ook in de huiselijke kring een normale verschijning
werd, was het dié groep van mensen die moeite hadden om zich de omgang met
de pc eigen te maken.

Joop Stokvis zag dat probleem en in januari
1999 opperde hij in de rondvraag van de
vergadering van de OAR het idee om een
computervereniging voor senioren op te
richten. De helft van de ongeveer 30
aanwezige leden reageerde positief. Meteen
na afloop van de vergadering vroeg hij aan de
heren Ruud Sewbalak en Fred Klein om samen
met hem een voorlopig bestuur van de nog op
te richten vereniging te vormen. Het idee was
geboren en wachtte nu nog op realisatie.

Joop Stokvis, oprichter Secozo

Er moesten computers komen, een ruimte om ze al dan niet permanent te
installeren en vrijwilligers om nieuwe gebruikers bij te staan in hun eerste stappen
in de pc wereld. Voor dat alles moest ook geld komen en daarom moest de
vereniging ook een formele status krijgen. Dit laatste gebeurde als eerste. Op 26
juli 1999 werd de vereniging Senioren Computer Club Zuidoost ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 34118818.
Middels een interview met Joop Stokvis in De Echo van 7 juli 1999 wordt
bekendheid gegeven aan het bestaan van de vereniging en haar doelstellingen. In
het interview wordt ook een oproep gedaan voor vrijwilligers, mensen die op
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regelmatige basis leden kunnen begeleiden bij het werken aan de pc. Er komt een
vijftigtal reacties.
Er volgt een eerste ledenvergadering op 14 september 1999. De club heeft
hiervoor tijdelijk onderdak gekregen in een ruimte van de Hindoestaanse
woongroep Anand Joti. Veel geld is er nog niet. Bij de Stichting Dienstverlening
Ouderen is een subsidie gevraagd (en ontvangen) van fl 3350 voor de
aanloopkosten. Voor de aanschaf van computers moet bij verschillende instanties
subsidie aangevraagd worden. De doelstelling is vooralsnog bescheiden: een
vijftal pc’s, eventueel tweedehands.
Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn een geschikte ruimte te vinden. Mogelijkheden
worden genoemd: een buurtcentrum, Thuiszorgruimte, Blokker-Kraaiennest,
Bibliotheek-Reigersbos, VOGgebouw Holendrecht en nog andere. Veel daarvan
valt af. Te duur, te onzeker, te gevaarlijk of niet goed toegankelijk voor ouderen
(trap). En er worden klussers gezocht voor de inrichting als eenmaal een ruimte
gevonden is.
Het bestuur wordt aangevuld tot vijf personen. Een eerste begroting ten behoeve
van de subsidieaanvraag komt uit op een bedrag van fl 13.500 (gulden!). De
contributie wordt vastgesteld op fl 25,- per jaar.
De subsidieaanvraag bij een groot aantal fondsen was
niet zonder succes. Het Schipholfonds, het RC Ouden
Armenfonds, het VSB fonds en nog enkele andere
fondsen zorgden voor een beginkapitaal van in totaal
fl 30.000. De doelstelling van vier of vijf, eventueel
tweedehands computers werd dan ook bijgesteld
naar 15 pc’s, inclusief software en een printer. De
beoogde behuizing moest overeenkomstig worden
vergroot.

Uit vrij onverwachte hoek kwam in april 2000 een
aanbod om de club te huisvesten in het
Woonzorgcentrum De Venser. De Venser was ook op
zoek naar een manier om zijn bewoners kennis te
De Echo, juni 2000
kunnen laten maken met de computer. Het aanbod
was te mooi om te weerstaan. Behalve de kale ruimte die om niet ter beschikking
werd gesteld bood De Venser ook aan voor de inrichting zorg te dragen. Ook de
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exploitatiekosten als gebruik van electra en internet zouden door De Venser
gedragen worden. In ruil hiervoor zouden bewoners van De Venser een dag in de
week vrij gebruik moeten kunnen maken van de computers van de club.
Het behuizingsprobleem was hiermee opgelost en op 5 juli 2000 vond de officiële
opening plaats, verricht door Paul Schings, wethouder Welzijn van het stadsdeel
Zuidoost.

De begeleiders
Behuizing en computers, daarmee was natuurlijk nog geen werkbare
computerclub gerealiseerd. Om leden bij te staan op hun eerste schreden in de
computerwereld zijn ook mensen nodig die al beschikken over de nodige kennis
en ervaring: de begeleiders. De reacties op het interview in De Echo en ook op de
eerste ledenvergadering waren dusdanig dat het mogelijk werd dat op elke
werkdag twee begeleiders aanwezig konden zijn.

Bestuur en begeleiders deden ieder hun eigen werk maar waren betrekkelijk
onzichtbaar voor elkaar. Vooral de begeleiders hadden weinig inzicht in wat het
bestuur allemaal wel en niet deed. Dit culmineerde eind 2001 in een brandbrief
van de begeleiders aan het bestuur waarin hun ongenoegen hierover werd geuit
en werd gevraagd een groot aantal zaken wat voortvarender aan te pakken en
daarbij ook meer openheid richting de begeleiders te betrachten.
Als reactie hierop traden enkele bestuursleden van het eerste uur af. Maar er
werd tevens besloten om op regelmatige basis vergaderingen te beleggen waarbij
bestuur en begeleiders elkaar konden bijpraten over alle ontwikkelingen de club
aangaande.
Een overzicht van alle begeleiders door de jaren heen is te zien in appendix C.

De computerclub en De Venser
De combinatie van de club en woonzorgcentrum De Venser was met name voor
de computerclub een gouden greep. Hiervoor werd al genoemd dat De Venser de
ruimte en een groot deel van de exploitatiekosten voor zijn rekening zou nemen.
Andere voordelen waren dat de begeleiders de status van vrijwilliger bij De Venser
-4-

Geschiedenis van de Senioren Computer Club Zuidoost

kregen. Het betekende onder andere een gunstige regeling voor drank en
maaltijden tijdens de diensten, het recht op een Kerstpakket en deelname aan het
jaarlijkse vrijwilligersuitje.
Voor speciale evenementen werd
de sociëteitsruimte of de
hobbyruimte om niet ter
beschikking gesteld. Hiervan
werd gebruik gemaakt voor
evenementen
zoals
ledenvergaderingen,
Nieuwjaarsrecepties, lustrumfeesten en
gedurende heel wat jaren de
feestelijke opening van weer een
nieuw verenigingsjaar. Populair
was ook het jaarlijkse door de Een van de eerste besturen, 2003, v.l.n.r. Helga Bartels,
Venser
georganiseerde Wim v.d.Poel, Martin Brandt, Kees Somers, Wim Pezaro en
Mies Bakewel
uitgebreide Kerstdiner waaraan
steeds veel computerclubleden en hun eventuele partners, tegen een heel lage
prijs deelnamen. Onder de druk van bezuinigingen en ook door personele
veranderingen in het management van De Venser werd in 2014 de
vrijwilligersstatus van de begeleiders beëindigd, nadat al eerder, in 2010, het
populaire Kerstdiner was afgeschaft. Dit heeft echter voor de continuïteit van de
club weinig gevolgen gehad.

Communicatie met de leden en de buitenwereld
Om de buitenwereld bekend te maken met het bestaan van de vereniging werd
hiervan, door de jaren heen enkele malen melding gemaakt via redactionele
stukjes of advertenties in het lokale huis-aan -huisblad De Echo. Ook werd al snel
na
de
oprichting
werk
gemaakt
van
een
eigen
website:
‘www.computerclubzuidoost.nl’. De communicatie naar de leden werd, en wordt
nog steeds, verzekerd door de Nieuwsbrief die in de regel vier maal per jaar
verscheen. Deze Nieuwsbrief bestond aanvankelijk alleen in papieren vorm maar
werd later grotendeels ook digitaal verzonden naar die leden die inmiddels over
een eigen e-mailadres beschikten.
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De computers
In de beginjaren van de computerclub was de desktop de meestgebruikte
computer. De laptop was in opkomst maar nog aanzienlijk duurder in aanschaf.
Notebook, tablet, iPad en iPhone waren nog toekomstmuziek. Er werd daarom
gekozen voor de desktop. Hier is in de opeenvolgende jaren niet van afgeweken.
Bijkomende voordelen van de desktop zijn de robuustheid en de ongevoeligheid
voor diefstal. Direct al werden alle pc’s aangesloten op een eigen netwerk wat op
zijn beurt weer verbonden was met het netwerk van de Venser. Dit laatste was
niet geheel probleemloos. De doorvoersnelheid werd steeds lager en minder
betrouwbaar. In 2016 werd daarom overgestapt op een eigen 4G verbinding. Toen
die ook steeds trager werd, werd daarom overgestapt op het open Wifi netwerk
van de Venser. Dat werkte feilloos maar de extra handelingen die steeds voor elke
pc verricht moesten worden om de verbinding te realiseren, en ook voor het
printen waren een belasting, zowel voor de gasten alswel voor de begeleiders.
Uiteindelijk, in 2019, door aanpassingen van de KPN in de wijk, kon de club een
eigen accespoint plaatsen. Daarmee was voor alle gebruikers weer een snelle en
betrouwbare internetverbinding beschikbaar.
Sinds de beginjaren van de club is het complete pc bestand tweemaal geheel
vernieuwd. Reden voor deze vernieuwingen was steeds tweeledig. In de eerste
plaats is de gemiddelde pc na zo’n zes jaar intensief gebruik aan het einde van zijn
levensduur. Het betekent dat de kans op mankementen groter wordt. De pc doet
het meestal nog wel maar de bedrijfszekerheid wordt duidelijk minder. Op een
bestand van veertien pc’s wordt het dan een hele klus om alles draaiende te
houden. In de tweede plaats, en dat weet iedereen, staat de technische
ontwikkeling niet stil. Pc’s worden sneller, krijgen meer werkgeheugen en harde
schijven met een grotere capaciteit. Invoerapparaten ondergaan een
gedaantewisseling met daarbij ook weer een aanzienlijke capaciteitsvergroting.
De floppy disk uit de negentiger jaren werd opgevolgd door respectievelijk de
diskette, de Cd-rom en de dvd. Op dit moment zijn de usb stick en de externe
harde schijf in al hun uitvoeringen de favoriete invoer- en transportmiddelen voor
bestanden.
Ook de beeldschermen volgden deze ontwikkeling. De volumineuze 15 inch
beeldbuizen werden in twee fasen vervangen door de grotere 19 inch flatscreens.
De geïnstalleerde software is steeds aan vernieuwing en verbetering onderhevig.
Steeds nieuwere versies van Windows (Windows 95, 98, ME, XP, Vista, 7, 8 en
tenslotte Windows 10) werden ontwikkeld en op de markt gebracht. Andere
-6-

Geschiedenis van de Senioren Computer Club Zuidoost

software zoals Microsoft Office, e-mail programma’s en internetbrowsers volgde
diezelfde trend. En nieuwe software draaide menigmaal niet op oudere pc’s of
werkte in zo’n geval tergend langzaam.

Ontwikkeling van het ledental
Zonder leden geen vereniging. Het ledental in het oprichtingsjaar viel niet meer
te achterhalen maar zal niet veel afgeweken hebben van de 120, het aantal van
2002, het eerste jaar waarin dit met enige regelmaat werd bijgehouden. In
appendix A is de verdere ontwikkeling tot op heden grafisch weergegeven. Na een
aanvankelijke groei tot bijna 180 leden in 2007 begon een periode van gestage
afname. Na dit een aantal jaren te hebben aangezien werd in 2016 besloten om
de contributie, die door een aantal jaarlijkse verhogingen was opgelopen van de
aanvankelijke fl 25 tot € 42, te verlagen naar € 24. Dit was mede mogelijk omdat
door de jaarlijkse subsidie van het stadsdeel de afhankelijkheid van contributies
minder werd. Het beoogde effect, een toename, of minstens het stoppen van een
verdere afname, van het ledental werd niet bereikt. Een mogelijke oorzaak van de
afname is het wegvallen van oudere leden zonder dat daar nieuwe leden
tegenover stonden. En dit laatste zou weer zijn oorzaak kunnen vinden in het feit
dat de nieuwe generatie vijftigplussers al op jongere leeftijd met de pc
geconfronteerd geworden zijn en daardoor al over voldoende basiskennis
beschikten om ook thuis, zonder hulp van derden, met de pc om te kunnen gaan.
De vraag dringt zich dan ook op hoe lang de computerclub in zijn huidige vorm
nog een functie heeft bij een eventuele verdere afname van het ledental.

Trainingen
Vanaf het begin was het de intentie om meer te zijn dan een gelegenheid voor
leden om zich - eventueel onder het toeziend oog van een begeleider - te
bekwamen in het pc gebruik. Er moesten ook gerichte trainingen gegeven
worden. Aanvankelijk ging het daarbij om kennismaking met de pc en het
Windows besturingssysteem. Later kregen ook specifieke onderwerpen als
Microsoft Office en digitale fotobewerking de aandacht. De nadruk lag steeds op
het in ‘klassikaal verband’ zelf doen (de training) onder begeleiding van een
docent die de instructies gaf en daarbij ook de nodige achtergrondinformatie
verstrekte. De docenten/trainers kwamen in het algemeen uit het eigen
begeleidersbestand. Soms werd er ook gebruik gemaakt van ervaren trainers van
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SeniorWeb Weesp. Van belang bij een goede training is een goede ondersteuning
in de vorm van een boek. In het algemeen werden daarbij de boeken van Addo
Stuur van de uitgever Visual Steps gebruikt. Deze waren gericht op de oudere pc
gebruiker en gaven in het algemeen
robuuste, duidelijke en stap voor stap
instructies.
Het ging bij die eerste trainingen om
wekelijkse sessies gedurende twee of
drie
maanden.
De
deelnemers
betaalden een gering bedrag waarbij
dan de prijs van het instructieboek was
inbegrepen. Ook niet-leden konden
tegen een hogere vergoeding aan de trainingen deelnemen. Ze mochten
gedurende de trainingsperiode gebruik maken van de faciliteiten van de club. Veel
van die niet-leden werden daarna lid van de vereniging.
Later werden meer en korter durende trainingen gegeven (één à drie sessies) voor
speciale gebruikersgroepen. Enkele onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen
waren Excel, Orde op je pc, iPad, Android tablet, Foto’s presenteren, Fotoalbum
maken, Schermpresentaties maken, Betalen via internet, Themaochtend
Windows 10 en WhatsApp.
Om gedurende de trainingen duidelijke
instructies te kunnen geven was een
beamer een belangrijk hulpmiddel.
Aanvankelijk werd hiervoor gebruik
gemaakt van de beamer van De Venser. In
2007 kon dankzij een donatie van de Rabo
bank een eigen beamer aangeschaft
worden die sindsdien een vaste plaats heeft
aan het plafond van het computerlokaal.
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Bibliotheek
Het begon met de boeken die gebruikt werden bij de verschillende trainingen.
Door de jaren heen werd de collectie boeken groter,
niet in het minst omdat oude toepassingen werden
vervangen door nieuwe waardoor ook de
bijbehorende instructies vernieuwd moesten
worden. Een groot deel van de collectie bestaat uit
boeken speciaal voor de oudere pc gebruiker. Op dit
moment kan gesproken worden van een echte
bibliotheek. De boeken kunnen door alle leden
geraadpleegd worden maar het is niet toegestaan
om een boek mee naar huis te nemen.

Fotoclub
Om het geleerde op de trainingen ‘Digitale fotobewerking’ niet weer kwijt te
raken werd vanaf 2008 in de late ochtend van elke woensdag het computerlokaal
opengesteld voor leden om zich verder te bekwamen in het bewerken van foto’s.
Binnen het clubje wat zo ontstond werden ook onderwerpen bedacht om te
fotograferen en op gezette tijden ook te presenteren. In 2015 werd voor alle leden
van de computerclub, een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp
‘dieren’. Ook de foto’s die de wanden van het computerlokaal sieren werden – en
worden nog steeds- door deze fotoclub gemaakt en regelmatig ververst.

Internetspel
In navolging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam werd in de seizoenen
2011/2012 en 2015/2016 een internetspel georganiseerd. Gedurende enkele
maanden werd maandelijks een tiental vragen gesteld en op de spelpagina van de
website gepubliceerd. Leden konden thuis danwel op de club de antwoorden op
die vragen trachten te vinden op internet waarmee punten verdiend konden
worden. Het was de bedoeling om op die manier de leden handigheid bij te
brengen in het zoeken op internet. Aan het eind van elk seizoen mocht het lid dat
de meeste punten had vergaard een prijs in ontvangst nemen. De bereidheid van
de leden was niet overweldigend, reden waarom na twee seizoenen besloten
werd om niet door te gaan met nieuwe series vragen.
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Contact met andere organisaties
In de loop der jaren heeft de club met een aantal organisaties contact gehad om
te zien of samenwerking op een of andere manier mogelijk was.
In september 2002 krijgt de NVBS, (Nederlandse vereniging voor blinden en
slechtzienden) op de zaterdagen toestemming om de computerruimte te
gebruiken. De pc’s moeten hiervoor aangepast worden. Uiteindelijk krijgt deze
samenwerking geen vervolg.
December 2005 tot mei 2006: De projectleider van “Jong en oud” binnen
Fontis wil in alle Fontisvestigingen internetcafés organiseren. Dit in samenwerking
met de organisatie Global start. Global start helpt jongeren hun weg naar de
arbeidsmarkt te vinden. Hij wil twee jongeren toelaten voor het begeleiden en
trainen van ouderen. Bij sommige vestigingen is dit al met succes gerealiseerd.
Het bestuur stemt toe, gaat op bezoek bij Global Start, maar uiteindelijk wordt
afgezien van verdere samenwerking. Dit ook omdat er op dat moment voldoende
begeleiders uit eigen gelederen zijn.
In 2011 werd de club
benaderd door SeniorWeb met de
vraag of er een vorm van
samenwerking
mogelijk
zou
kunnen zijn. Na overleg werd
besloten de club als leercentrum bij
SeniorWeb aan te sluiten. De club
bleef daarbij geheel zelfstandig en
werd gelijk een van de grootste
leercentra
in
Amsterdam.
Begeleiders konden gratis lid worden van SeniorWeb en kregen daarbij de status
van ambassadeur van SeniorWeb. Verdere voordelen waren de gratis publiciteit
op een eigen webpagina van de SeniorWeb website en de mogelijkheid om van
de diensten van ervaren SeniorWebleden gebruik te kunnen maken bv als docent
bij trainingen. Ook konden, en kunnen nog steeds, de begeleiders de door
SeniorWeb georganiseerde themadagen voor ambassadeurs bijwonen waardoor
ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de digitale wereld.
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Transitie naar een nieuwe situatie
De voortdurende ontwikkeling op pc
gebied zorgde er ook voor dat er een
prettig alternatief ontstond voor de
logge en statische desktop pc. Het
was de laptop of notebook, maar
vooral de tablet die na een
voorzichtig en kostbaar begin furore
maakte. Geschikt voor vrijwel alle
dagelijkse
toepassingen,
snel
opstartend en mobiel.
Steeds meer leden schaften zich Het huidige computerlokaal waar zowel met eigen laptop of
daarom zo’n pc vervanger aan en tablet alswel met de club-eigen pc’s gewerkt kan worden.
komen daarmee nu naar de club. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel
is dat met een eigen laptop of tablet alle wijzigingen, aanpassingen, instellingen
enz. direct op dit apparaat kunnen worden ingevoerd. Het is dan niet meer nodig
om het op de computerclub geleerde thuis, op de eigen pc te herhalen. Dit met
alle vervelende consequenties van dien zoals dat je niet meer precies alle details
thuis kunt reproduceren.
Een nadeel is dat het een grote mate van kennis en flexibiliteit vraagt van de
begeleiders. Niet elke begeleider is op al die platforms thuis. Ook bestaat het
gevaar dat door een onverhoopt verkeerde handeling door een begeleider
onherstelbare schade of verlies van informatie kan ontstaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkeling naar het gebruik door leden van de eigen apparatuur in het
computerlokaal lijkt onontkoombaar. Meer leden met hun eigen apparaat
betekent minder gebruik van de club pc’s. Ook moet er in het lokaal ruimte
gecreëerd worden waar leden met hun eigen notebook of tablet aan het werk
kunnen. Nu de huidige pc’s aan het einde van hun levensduur geraken doet de
vraag zich voor of ze wel allemaal vervangen moeten worden of dat ze voor een
groot deel plaats moeten gaan maken voor de door leden meegebrachte
apparaten. Ook begeleiders zullen hun best moeten doen om met de
verschillende apparaten om te kunnen gaan. Natuurlijk kan daarbij ook gedacht
worden aan specialisatie waarbij voor elk ander apparaat een andere begeleider
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te vinden is die daar goed mee om kan gaan. Maar dit komt de universele inzet
van de begeleiders niet ten goede. In 2016 werden een iPad en een Android tablet
aangeschaft om de begeleiders de gelegenheid te geven hierop te oefenen.
Hiervan werd door vrijwel alle begeleiders gebruik gemaakt.

Wat waren- en zijn de meest populaire toepassingen op de pc?
De leden van het eerste uur waren in de eerste plaats geïnteresseerd in de -wat
men nu noemt- offline toepassingen. Dit mag ook blijken uit de eerste trainingen
die gegeven werden. Populair waren tekstverwerken en fotobewerking. De grote
belangstelling voor de trainingen fotobewerking heeft echter niet geleid tot het
veelvuldig toepassen van het geleerde. Een enkeling had ook belangstelling voor
spreadsheets als Excel en voor videobewerking. Beginners gingen al snel aan de
slag met eenvoudige spelletjes als Patience, Mahjong of Spider. Al snel daarna
werd het belang en de veelzijdigheid van internet ontdekt. Leden kwamen om
online de krant te lezen. Veel leden namen voor het eerst een e-mailadres om
daarna regelmatig naar de club te komen om hun e-mailverkeer af te handelen.
Ook werd regelmatig gebruik gemaakt van de routeplanner en de mogelijkheid
om online tickets te bestellen voor theaters en musea. Met dit alles werd
gaandeweg de toegang tot internet de belangrijkste reden om een bezoek aan het
computerlokaal te brengen.

Maart 2020: Corona
Voor het eerst in haar twintigjarig bestaan zag de vereniging zich genoodzaakt
haar activiteiten op te schorten. Vanwege het coronavirus werd vanaf half maart
de toegang tot De Venser vrijwel hermetisch afgesloten. Daarmee was ook het
computerlokaal onbereikbaar. Ook zonder die afsluiting zou de anderhalve meter
afstandseis het werken in het lokaal erg belemmeren. Inmiddels is een protocol
ontwikkeld om met inachtneming van de veiligheidseisen het lokaal toch weer
voor de leden open te kunnen stellen. Het is al duidelijk dat daardoor het aantal
mensen dat tegelijk aanwezig kan zijn beperkt gaat worden. Medio september zijn
de beperkende maatregelen van De Venser weer deels opgeheven en kan met dit
protocol geëxperimenteerd worden. Leden die het computerlokaal willen
bezoeken moeten dat van tevoren opgeven, waarbij ook een tijdslot afgesproken
moet worden. Op die manier kunnen maximaal vier personen, inclusief
begeleider(s) tegelijk in het lokaal aanwezig zijn.
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Ook het onderlinge contact tussen bestuur en begeleiders wordt door de
coronacrisis bemoeilijkt De regelmatige vergaderingen, gewoontegetrouw met
z’n alles rond-de-tafel in een vergaderruimte kunnen niet meer. In plaats daarvan
zit iedereen thuis achter het computerscherm om middels Skype met de andere
deelnemers van de vergadering de agendapunten door te nemen. Ook hier
thuiswerken dus. Een nieuwe ervaring maar dat mag voor bestuurders en
begeleiders van een computerclub natuurlijk geen probleem zijn al waren er wel
wat aanloopproblemen.
Wanneer alle beperkingen weer opgeheven worden is nu nog onduidelijk.
Kees Somers, Amsterdam, februari 2021
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Appendix A

Aantallen leden en bezoeken aan het computerlokaal

AANTAL BEZOEKEN PER JAAR
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Appendix B
BESTUURDERS COMPUTERCLUB

De lijst is in chronologische volgorde naar het aanvangsjaar van de functie. Waar geen
‘einde’ is ingevuld, is de bestuurder (in 2021) nog in functie.
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Appendix C
BEGELEIDERS COMPUTERCLUB

De lijst is in chronologische volgorde naar het aanvangsjaar van de functie. Waar geen
‘einde’ is ingevuld, is de begeleider (in 2021) nog in functie.
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