
Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 
ComputerClub Minerva 
Datum: zondag 16 maart 2014 11.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum Het Noorderlicht, Gruttoplein 2, Diemen 
 

Bestuur: Frans Wagenaar v.z,. Frans Deckers sec., Cock Ruhl pm, - Afwezig met bericht: Ton Lohuis comm./techn. 

Aanwezig de leden:Arie Bouwen, Sjoerd Bulterman, Alex Compff, Wim Claus, David Keizer, Eugène Nyst, Leny Roelofsen, 

Afwezig met bericht: Herman Zwiers - Teun Zwiers 

 

1.  Opening om 11 uur en mededelingen van de voorzitter en de penningmeester 

 De voorzitter opent de vergadering en het iedereen welkom. 

 Vz.: Cock. blijf maar een een seizoen penningmeester wegens ziekte.  Gegadigden aanmelden bij het bestuur. 

 

 Vz.: Het bestuur overweegt te stoppen met de computerclub. 

 Pm.: Met het huidige leden aantal is er alleen nog geld voor de zaalhuur, de koffie en de kerstreceptie. 

 Voor vervanging van computers en het bijhouden van en met nieuwe software opwaarderen blijft vrijwel niets over. 

  

 Vz. Bij het bestuur zijn vele mogelijkheden bekeken: 

 - Aansluiten bij PCOB, geen haarbare kaart. 

 - Aansluiten bij de HCC, kan alleen als pariculier, niet als vereniging. de contubutie zal verdubblen 

 - Zelf lessen gaan geven, is niet te doen we hebben geen fortuin voor moderene lescomputers en het up to date houden
     van deze apparatuur, dus geen haalbare kaart. 

 - Doormodderen als een gezellig Ipad en Tablet praathuis, daar heeft niemand wat aan,  de kinderen en kleinkinderen weten 
  - het beter. dat weet en vindt het bestuur ook. 

 - Er is bij het bestuur en de leden niet voldoende kennis aanwezig van de steeds snellere en de modernste ontwikkelingem. 

 

2.  Ingekomen stukken 

 -  Het stoppen van windows XP per 8 april 2014. 

 -  Info over LED-lamp met WiFi luispreker 

 -  Brief Teun Zwiers, wordt afgehandeld door het bestuur. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering,  d.d. 17 maart 2013 

 Door de vergadering O.K. bevonden, waarvan acte. 

 

4. Officiële benoeming penningmeester, volgens de statuten.  

 Het penningmeesterschap van Cock Ruhl is met algemene stemmen aangenomen, waarvan acte. 

 Pm.: Cock. blijf maar een een seizoen penningmeester wegens ziekte. Eventuele gegadigden aanmelden bij het bestuur. 

 

5. Financieel verslag: jaarafsluiting 2013 - Reserveringen 2014 ivm eventuele vervanging. 

 Na uiteg en enkele vragen, met algemene stemmen aangenomen, waarvan acte. 

 

6. Verslag van de Kascommissie 2013 en benoeming nieuwe Kascommissie 2014 

 Kascommissie: 2014: 1. Sjoerd Bulterman 2. Wim Claus 3. Reserve Cock Ruhl (Cock is inmiddels de nieuwe pm.) 

 Na uitleg van Cock Ruhl, en de kascommissie door de vergadering O.K. bevonden waarvan acte. 

 De oude kascommissie blijft nog in stand aan tot en met 31 december 2014 

 

7. Begroting 2014 + reserveringen 2014e 

 Na uitleg van Cock Ruhl, door de vergadering O.K. bevonden, waarvan acte. 

 

8.  Voortbestaan ComputerClub Minerva is in gevaar door een veel te laag en nog voortgaand slinkend ledenaantal. 

 Na rijp beraad heeft de vergadering unaniem besloten tot stoppen met de Computerclub per 31-12 2014; 

 Het bestuur zal de afwikkeling nog nader uitwerken. Dit zal in oktober 2014, zijn uitgewerkt. 

 De Bijeenkomsten gaan nog door tot de Kerst/Afscheid receptie. 

 Wie goed en degelijk idee heeft om de club alsnog te redden en financieel gezond te maken en een uitbreiden met meer  

 leden mag het aan het bestuur bekend maken. 

  

9.  Thema-dagen, workshops, graag ook ideeën van de leden!  

 Komt tot 31 december nog zoals het komt 

 

9.  Rondvraag 

 Geen vragen 

 

10.  Sluiting.  

 


