Notulen ALV HCC!zuid-holland 2019
Datum: donderdag 11 april 2019
Plaats: Wijkcentrum Wippolder, Prof. Krausstraat 50, 2628 JN Delft
Aanvang: 20:00 uur en geplande eindtijd is 21:00 uur
Toegang tot de ALV uitsluitend voor HCC leden. Legitimatie HCC Ledenpas.
AGENDA
1. Opening
Aanwezig
16
Afmeldingen 5
Het uitgangspunt van de samenvoeging één regio zonder aantasting
van de zelfstandigheid van de locaties heeft goed uitgepakt. Ook het
experiment om alle locatie coördinatoren zelf de agenda op de website
heeft tot tevredenheid gewerkt. We kunnen constateren dat
Zuid-Holland het zowel qua ledenverloop als qua bezoekersaantallen
beter doet dan het landelijk gemiddelde, waarvoor dank aan allen die
zich hier voor inzetten.

2. Notulen 2018

Bijlage

De Notulen werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen

Mondeling

Op vrijdag 1 maart 2019 ontvingen wij het droeve
bericht dat Peter Aarnoudse is overleden.
Ondanks dat Peter zich vol verve had aangemeld als
regiobestuurder is hij kort daarna ernstig ziek
geworden. Na vele opnames is het uiteindelijk toch
niet gelukt om te genezen.
o HCC Expo 18-05-2019 (wederom in het
Beatrixgebouw Utrecht. Toegang gratis voor HCC
leden.
o De reorganisatie van de regio is als afgerond
beschouwd.
Vanwege de GDPR wetgeving mogen bezoekers niet
automatisch een nieuwsbrief van de locatie ontvangen.
Hiervoor moeten de bezoekers op de website worden gewezen
om een opt-in voor de nieuwsbrief aan te geven.
Van de Ledenraad
Het hoofdbestuur is sterk in beweging. Voor de functie van
voorzitter heeft de huidige voorzitter van de
Seniorenacademie zich gekandideerd. Voor overige plaatsen
hebben zich een aantal adviseurs gemeld om het functioneren
van het hoofdbestuur t garanderen. Zie verder op het
Kadernet.
o

o

o
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4. Ingekomen stukken
o

o

Mondeling

Door IG HCC!fotovideo is ons een workshop aangeboden :
Corel Pinnacle 22 en Magix Video de luxe 2019. Door de
vereisten en de daaraan verbonden kosten adviseert het
bestuur hier niet op in te gaan hetgeen door de vergadering
wordt beaamt.
Door bestuurlijke omstandigheden heeft het Albeda college
(IT-Brug) moeten afhaken. Inmiddels is er vervanging
gevonden in het Zadkine college (Learn-IT). Deze laatste
samenwerking is al voor de Vraagbaak gerealiseerd en zal nog
verder ontwikkeld worden.

5. Verslag secretaris

Bijlage

Hier kwamen geen opmerkingen op.

6. Verslag penningmeester

Mondeling

Het budget voor 2018 was wat verwarrend door de samenvoeging
maar het resultaat voor 2019 was een redelijke eenvoudige
goedkeuring met zelfs €10 meer dan aangevraagd. De inventarisatie
van middelen op alle locaties heeft inmiddels tot de nodige
vervangingen geleid en zelfs vandaag werd de vervanging van 3
laptops nog goedgekeurd.
Er werden verder geen vragen gesteld aan de penningmeester.

7. Bestuursverkiezing

Mondeling

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

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Locatie manager
Communicatie
manager

Jaar van
aftreden
2022
2020
2021
2019
2023

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

Daar zich geen kandidaten hebben aangemeld wordt de Heer Stikvoort
bij acclamatie voor de volgende 4 jaar verkozen.
Er wordt nog gevraagd naar de functie inhoud van de Communicatie
Manager wat niet leidt tot een vrijwilliger.

8. Activiteiten 2019

Mondeling

Tot nu toe zijn de volgende centrale thema’s bekend:
o Robotica, Drones en programmeren
o AI
Voor verdere informatie zie https:www.hcc.nl
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9. Rondvraag
o Er wordt opgemerkt dat de FlightSimulator leden zich

o

o

onderbelicht vinden op de HCC!Expo en zich graag
vertegenwoordigd zagen door de regio. Het bestuur heeft
uitgelegd dat dit binnen de structuur van de HCC niet kan,
maar graag buiten de vergadering behulpzaam wil zijn om
deze ergernis te bestrijden.
Verder worden er zorgen geuit over de aanwas van jongeren.
Het standpunt dat wij jongeren meer moeten interesseren in
de HCC wordt tegensproken door de voorzitter. Hij wijst erop
dat de HCC zich meer zal moeten aanpassen aan de jongeren
en dat hiervoor al initiatieven lopen met medewerking van PCActive.
Wel wordt er nog geconstateerd dat de ALV wel erg slecht
bezocht werd. De enige conclusie die hierbij getrokken kan
worden is dat blijkbaar de maatschappij erg op consumptie is
ingesteld en dat bijdragen niet meer als normaal wordt gezien.
Dit valt te betreuren maar we zien hier nog geen oplossing
voor.

10.Sluiting (planning 21:00) is 21:30 geworden

Eventuele bijlage(n) zijn te vinden op de website onder Algemeen/ALV 2019.
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