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Nieuwsbrief 2021 – 2
Club voorzichtig weer open op 3 mei

E

nkele leden weten dit al en zullen misschien wel weer geweest zijn. In overleg met de
Venser is de club op 3 mei weer opengegaan, onder de restricties zoals die ook golden bij
de heropening in september vorig jaar. Voor de volledigheid worden ze hieronder
herhaald:
• toegang alleen na afspraak. Voor een afspraak bel de voorzitter: 06 – 1553 4530 (na 11:00
uur), of uw favoriete begeleider
• in principe alleen halve sessies: van 13:30 uur tot 15:00 uur of van 15:15 uur tot 16:45 uur
• bij binnenkomst van de Venser melden bij het ontvangstcomité bij de ingang, naam en
telefoonnummer opgeven, handen ontsmetten
• in de Venser mondkapje op (in de computerruimte mag het kapje af)
• in de computerruimte staan de bovenluikjes en de deur open, waardoor het best fris kan
zijn achter de computer. Het is verstandig hiermee rekening te houden wanneer u een
bezoek gaat brengen.
• niet meer dan vier personen in de computerruimte
• gebruik maken van de door de club ter beschikking gestelde vinyl handschoenen
• er is geen pauze, de sociëteit is niet beschikbaar voor computerclubleden. Thee of koffie
brengt de Venser desgewenst in de computerruimte, of men kan zelf iets te drinken
meenemen
• na toiletbezoek aangeraakte oppervlakken desinfecteren
• de algemene maatregelen in acht nemen (1,5 m afstand houden, thuisblijven bij covidverschijnselen, de huisregels van de club in acht nemen, aanwijzingen van de begeleiders
opvolgen etc.).
Met de heropening komt de mogelijkheid om dinsdagmiddag met Afra te oefenen met Zoom of
Skype te vervallen. Wel kunt u nog steeds een afspraak maken voor ondersteuning op afstand;
ook hiervoor kunt u bellen met de voorzitter. De ondersteuning zal dan lopen via Quick Assist.
Als altijd, de meest recente informatie vindt u op de website:
https://www.computerclubzuidoost.nl/ .

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

M

et ingang van 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht.
Deze is van toepassing op alle rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen, bedrijven
etc. In deze wet worden eisen gesteld aan goed bestuur van en goed toezicht op deze
rechtspersonen. Beoogd wordt hiermee misstanden te voorkomen zoals die zich in het verleden
hebben voorgedaan (Staal bij Vestia, Möllenkamp bij Patrimonium en Rochdale). Bij schenden
van de wettelijke regels kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Het bestuur zal zich melden bij een samenwerkingsverband van koepelorganisaties, WBTR.nl, om
zich voor te laten lichten en te laten ondersteunen bij het uitwerken van de wettelijke eisen in
de afspraken binnen de club. Mogelijk zal dit tot een wijziging van de statuten leiden.

