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Nieuwsbrief 2021 – 5
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
Het bestuur van de Senioren Computer Club Zuidoost nodigt hierbij de leden uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op:

Zaterdag 23 oktober 2021, 14:00 uur, in het Bijlmer Museum,
Grubbehoeve 38
Agenda:
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda (*)
2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 10 oktober 2020 (**)
3. Jaarverslag secretaris over 2020 (**)
4. Financieel verslag penningmeester over 2020: balans (**) en exploitatie (**)
5. Verslag kascommissie 2020 (***)
6. Beoordelen financieel verslag 2020
7. Vaststellen begroting 2021 (**)
8. Verkiezing kascommissie 2021
9. Verkiezing bestuursleden (****)
Joop de Vries treedt volgens schema af en stelt zich niet herkiesbaar.
Daarmee komt het aantal vacatures op drie.
10. Vaststellen contributie 2022 (*****)
11. Rondvraag
12. Sluiting
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

Gelieve extra agendapunten tevoren bij de secretaris in te dienen.
Zie bijbehorende stukken. Deze maken geen deel uit van deze Nieuwsbrief, maar
worden samen met deze Nieuwsbrief toegezonden.
Dit verslag wordt mondeling gedaan.
Kandidaten voor het bestuur wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de
secretaris (020 – 697 1108 of e-mail: info@computerclubzuidoost.nl).
Het jaar 2021 is contributievrij verklaard als compensatie voor het gebrek aan
mogelijkheden in 2019. Of 2022 eveneens contributievrij zal zijn, is aan de
vergadering.

Opmerkingen over de Ledenvergadering op 23 oktober

D

eze Ledenvergadering kan wegens de coronamaatregelen in de Venser niet daar
gehouden worden. In de nu gehuurde ruimte zijn ook regels van toepassing voor een
coronabestendige bijeenkomst; verder is er een aantal bijzonderheden waarmee
rekening gehouden moet worden:
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de toegang tot het Bijlmer Museum gaat via een klein trapje; de ruimte is misschien minder
handig voor rolstoelers en scootmobielers.
gelieve extra agendapunten tevoren bij de secretaris in te dienen.
vragen aan het bestuur of over de stukken of voor de rondvraag graag vooraf per e-mail of
brief stellen aan de secretaris
iedere aanwezige wordt geacht zich aan de algemene coronaregels te houden: thuisblijven
bij verschijnselen van corona, geen handen schudden, etc.
voor extra veiligheid kan naar uw coronapas gevraagd worden. Wie een coronapas wil
maken, kan daarbij de secretaris om ondersteuning vragen. Hierbij is een DigiD nodig. Moet
ook eerst een DigiD aangevraagd worden, dan moet er rekening mee gehouden worden dat
dit een aantal werkdagen duurt omdat benodigde informatie per brief wordt gestuurd.
eventueel is een coronazelftest beschikbaar.

Afscheid voormalig penningmeester

R

ecent heeft Joop de Vries, bestuurslid vanaf 2007 en penningmeester van 2007 tot
2014, te kennen gegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een volgende
termijn als bestuurslid. Hij zegt dat de jaren (Joop is ruim in de negentig) nu toch echt
gaan tellen. Wij zijn Joop zeer erkentelijk voor al het werk dat hij voor de club heeft gedaan.
Daarmee komt wel het aantal bestuursleden op vier van de maximaal zeven. De leden wordt
dringend verzocht zich te melden als kandidaat voor het bestuurslidmaatschap.

Nieuws vanuit de Venser

P

er 12 oktober 2021 worden de coronamaatregelen die binnen de Venser gehanteerd
worden, versoepeld: in de gangen hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden en
de bar gaat weer open. Theedrinken halverwege de middagsessie zal dus weer mogelijk
zijn. Wel dient er nog een afstand van ongeveer een meter aangehouden te worden.
Dit laatste betekent dat het aantal aanwezigen in de computerruimte naar zes zou kunnen.
Maar reserveren blijft nog nodig; wel kunnen de verplichte halve middagsessies worden
afgeschaft, als daar ruimte voor is. Op de vergadering zal dit desgewenst verder besproken
worden.

Windows 11

O

p 5 oktober 2021 was dan de officiële introductie van Windows 11. Een nieuwe
Windows-PC zou voortaan uitgerust moeten zijn met Windows 11, of op zijn minst klaar
moeten zijn voor Windows 11. Mensen die het gezien hebben zijn echter teleurgesteld.
Android apps zouden nu ook op de PC geïnstalleerd kunnen worden. Maar deze verbetering
komt pas in een volgende versie van Windows 11. Ondertussen worden de meeste Windows
10-gebruikers geconfronteerd met de volgende melding:

Dit is geen reden voor paniek. Mogelijk worden de systeemvereisten nog door Microsoft
aangepast. En Windows 10 gaat sowieso nog vier jaar mee.
Ook als uw systeem wel geschikt is voor Windows 11, is het verstandig om geen haast te maken
met de installatie ervan, meestal zijn er nogal wat aanloopproblemen.
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