Datum: donderdag 29 maart 2018
Plaats: Wijkgebouw Bijdorp, Bijdorplaan 471, 2713 SZ Zoetermeer
Aanvang: 19:30 uur en geplande eindtijd is 20:30 uur
Aansluitend demonstratie 3D-VR en HDR 10 door Martin Bekelaar
Toegang tot de ALV uitsluitend voor HCC leden. Legitimatie HCC Ledenpas.
AGENDA
1. Opening
Aanwezig:
14
Gasten:
2 (Peter van Oorschot en Ron)
Afmeldingen: 7
Opening: 19:45
Het uitgangspunt van één regio zonder aantasting van de
zelfstandigheid van de locaties. Dit gaat erg goed en er vindt
inmiddels ook uitwisseling tussen de locaties. Alle
bijeenkomsten lopen goed met gemiddeld 400 bezoekers per
maand op 9 locaties.
Peter Aarnoudse is herstellende maar niet aanwezig.
Ook wordt Andre van Bussel nog even gememoreerd.
2. Notulen 2017

Gezien de unieke situatie dat de regio nog geen jaar bestaat
zijn die er niet.
Verder geen opmerkingen

3. Mededelingen

Mondeling

Informatief







Nieuwe locaties: SR Bodegraven, SR Hardinxveld
Spijkenisse zou wel eens een nieuwe locatie kunnen worden
gebaseerd op een aldaar actieve stichting.
HCC Expo 12-05-2018 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht.
Toegang gratis voor HCC leden.
Kernleden overleg is gepland voor 24-05-2018 locatie ntb.
Kick de Wolf is teruggetreden als K&K na meer dan 20 jaar
actief te zijn geweest als K&K en wordt hiervoor uitdrukkelijk
bedankt.
Geen reacties over de zuid-holland.hcc.nl

4. Ingekomen stukken

Mondeling

Informatief

Onze Jongens -> Kees van Bergen

SeniorWeb – Samenwerking ?? in Scheveningen.
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5. Verslag secretaris

Bijlage

Besluitvorming vereist
Geen bemerkingen

6. Verslag penningmeester

Mondeling

Informatief




2017 was lastig vanwege de samenvoeging die ook op het
hoofdbureau niet tot een eenduidig resultaat geleid. Conclusie
was dat vrijwel alle locaties op budget waren uitgekomen met
2 een kleine overschrijdingen die volledig is goedgekeurd.
Op basis van 2017 (was ca 12K) werd vooraf 11K voor 2018
toegezegd. Uiteindelijk is er ca 18K toegekend op basis van de
nieuwe aanvraag. Dit betreft de reguliere activiteiten. Voor
niet reguliere activiteiten dan wel de dit jaar geplande
standaardisatie van uitrusting zullen aparte aanvragen moeten
worden ingediend.

7. Bestuursverkiezing

Het rooster ziet er als volgt uit:
Naam
Functie
Luit Poppema
Ger Stok
Jan van der Pluijm
Paul Stikvoort
Peter Aarnoudse

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Locatie manager
Communicatie
manager

Mondeling
Jaar van
aftreden
2018
2020
2021
2019
a.i

Kiesbaar
Ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Ja

Kandidaten die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie
kunnen dat uiterlijk tot 24 uur voor de vergadering melden bij
secretaris@zuid-holland.hcc.nl

Besluitvorming vereist



Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
Voor de komende 4 jaar zijn de kandidaten verkozen bij
acclimatie.

8. Activiteiten 2018

Mondeling

Informatief







Zuid-Holland heeft veel bijeenkomsten
Joomla
3D
Robotica eerste kennismaking in Delft voor ca 30 personen.
Komt nog naar Rotterdam. Mogelijke koppeling met 3D
Apple is actief in Capelle en Gouda
Raspberry in Capelle trekt gemiddeld 20 personen

HCC!zuid-holland notulen ALV 2018

2




Windows 10 upgrade komt weer 2 keer uit dit jaar dus zal veel
aandacht krijgen.
Nieuwsbrieven roepen geen reacties bij de aanwezigen op.



Geen aanvullingen uit de aanwezigen

9. Rondvraag





Hans Beatrixgebouw : Is er al iets bekend.
Antwoord : Op de laatste V&I vergadering heeft het
projectteam zich voorgesteld maar verder niets
medegedeeld.Inmiddels is duidelijk geworden dat het
event voornamelijk voor IGs bedoeld is.
Wederom komt de unieke situatie van FSIM aan het
woord.

10.Sluiting (planning 20:30) is 21:00 geworden
Pauze
Demonstratie 3D-VR en HDR 10 door Martin Bekelaar

Martin was verhinderd

Eventuele bijlage(n) zijn te vinden op de website onder Algemeen/ALV 2018.
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