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INLEIDING
De afdeling HCC Haaglanden is onderdeel van de HCC Vereniging voor Computergebruikers (die op 27
april 1997 is opgericht). De HCC heeft als doel in eerste instantie het behartigen van de belangen van haar
leden, maar in het algemeen ook de computergebruikers in de regio en het bevorderen en verstevigen van het
onderling contact tussen haar leden.
De afdeling stelt zich onder meer ten doel haar leden maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van
computer hardware, software en documentatie, evenals bij het gebruiken van computers voor persoonlijke
doeleinden.
In het Jaarverslag 2010 dat separaat is samengesteld, is uitgebreid aandacht besteed aan de doelstellingen van
de afdeling HCC Haaglanden voor het afgelopen verslagjaar.
HCCHaaglanden richt zich in principe alleen op de situatie in de regio Haaglanden, maar speelt tevens in op
landelijke campagnes en activiteiten.
Het actieplan 2011 bevat een beeld van de plannen van HCCHaglanden voor 2011, met een toelichting op de
speerpunten die in 2011 zullen worden uitgevoerd. De uitvoering van de activiteiten zal afhankelijk zijn van de
inzet van mensen en de middelen die HCCHaaglanden tot haar beschikking heeft.
Het bestuur heeft bij elke beleidslijn zich de volgende vragen gesteld:
1. Wat willen we in 2011 bereiken?
2. Welke activiteiten gaan we daarvoor ontplooien/in gang zetten in 2011?
3. Welke instrumenten (mensen en middelen) moeten voor de diverse activiteiten worden ingezet?
Het actieprogramma is ter kennisneming gebracht en afgestemd met degenen die bij de uitvoering ervan in
2011 betrokken zijn. De uitvoering van het actieprogramma 2011 zal periodiek worden gemonitord door het
bestuur en zal voor het eind van 2011 worden geëvalueerd ter voorbereiding van het actieprogramma voor het
jaar 2012.
Het actieprogramma zal ter kennisneming aan de leden van HCCHaaglanden tijdens de ALV worden
uitgereikt, en zal ter inzage op de website gezet worden.
Het bestuur van HCCHaaglanden

Zoetermeer, maart 2011

Activiteitenplan HCCHaaglanden 2011

3

2011

ACTIVITEITEN FINANCIERING
1.1. Regeling
Met ingang van 1 januari 2008 is de Activiteiten financiering regeling ingegaan. De activiteitenfinanciering beoogt een
zodanige verdeling van het jaarlijks beschikbare budget voor activiteiten te realiseren dat deze maximaal kan worden
ingezet voor opstarten van nieuwe activiteiten dan wel stimuleren van bestaande activiteiten. Deze activiteiten dienen
aan te sluiten bij behoeften van de desbetreffende leden en zijn bij voorkeur vernieuwend en/of toepassingsgericht.
De financieringsregeling staat open voor iedere groepering voor het ontwikkelen en organiseren van activiteiten,
gericht op (potentiële) leden van HCC of specifieke doelgroep daarbinnen.
Een activiteit wordt gedefinieerd als enige methode gericht op kennis- en/of informatieoverdracht, het bevorderen,
borgen, delen en verspreiden van kennis, door en voor leden, passend binnen de positionering en het beleid van HCC.
Het gaat hierbij primair om vrijwilligersactiviteiten. Een activiteit kan ook betrekking hebben op het maken en
aanbieden van een product, zoals een brochure, een periodiek of een cursus.
Iedere uitvoerder/ coördinator van een activiteit kan een aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier,
dat volledig moet worden ingevuld en daarna moet worden verzonden naar de ambtelijke secretaris via de
penningmeester van HCCHaaglanden.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan de hand van een aantal aspecten. Per aspect zijn criteria en scores vastgelegd.
De scores zijn opgenomen in een zogenaamde toetsingmatrix. Toetsingscriteria, scores enz. worden door de
Ledenraad vastgesteld.
Op de HCC-kadersite is de Regeling en de Handleiding m.b.t. de Activiteiten financiering geplaatst. Omdat de kadersite
niet algemeen toegankelijk is dienen geïnteresseerden zich te wenden tot een HCC- kern of kaderlid.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Regeling gestroomlijnd en vereenvoudigt ten aanzien van de aanvragen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Reguliere activiteiten (ledenbijeenkomsten, lezingen), Niet-reguliere activiteiten
(Open dagen, Regiodagen enz.), Hard- en software en Bestuurskosten. Voor elk soort geldt een apart
aanvraagformulier, waarbij voor de aanvraag van Niet-reguliere activiteiten het uitgebreide aanvraagformulier moet
worden gebruikt. Voor de andere aanvragen gelden simpele regels.
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JAARLIJKSE ACTIVITEITEN
De jaarlijkse activiteiten van HCC Haaglanden vinden plaats in de volgende locaties:

1. Delft, Wippolder, Prof. Krausstraat 50
2. Den Haag, Leijenburg, Hoogkaspelstraat 83
3. Leidschendam, De Poort Kastelenring 112
4. Voorburg, De Groene Loper, Van Rooijenstraat 2
5. Zoetermeer, Bijdorp, Bijdorplaan 471- 477

2.1 Delft

 Op de 1e, 3e donderdagavond v/d maand
Op de 1e donderdagavond wordt er in Delft vanaf 20.00 tot 21.00 uur een Workshop met behulp van een beamer
gegeven. De workshops komen vaak uit het Photoshop Creatieve blad. Zowel de beginnende als de ervaren digitale
fotografen zijn welkom.
Bent u geen fotoliefhebber, dan is praten over computers en aanverwante artikelen op de 1e en 3e donderdagavond
ook wel eens leuk, u bent van harte welkom met al uw vragen en problemen, de helpdesk is er ook om U te helpen Er
is een leestafel beschikbaar waarin de belangrijkste computerbladen zijn uitgestald.
U bent welkom bij Coördinator : Harry de Groot tussen 19.00 en 23.00 uur.

2.2

DEN HAAG

 Op de 2e, zaterdag v/d maand
Is de Flight Simulatorgroep de gehele middag actief. In het Wijkberaad Leijenburg worden praktijkgerichte oefeningen
m.b.t. het vliegen verzorgd. (alles computer gerelateerd)
U bent welkom bij Coördinator: Wim Arbouw. tussen 12.00 en 17.00 uur
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2.3 Leidschendam

 Nieuw voor HccHaaglanden
Iedere donderochtend van 9.30 tot 12.30 van de maand januari, februari, maart en april is De Poort de locatie waar
André Reijke een cursus geeft voor Basis Computer Gebruik voor Windows 7.
Tevens is er tot 1 Mei eens in de 14 dagen een helpdesk op dinsdagmiddag.
Vanaf 30 augustus begint er weer een nieuwe cursus Basis Computer Gebruik voor Windows 7 maar dan op
dinsdagmorgen, en op dinsdagmiddag eens in de 14 dagen start er ook een cursus digitale fotografie bewerking voor
beginners en eens in de 14 dagen een inloop helpdesk.
U bent welkom bij Coördinator: André Reijke

2.4 Voorburg

 Op de 4e Woensdagavond v/d maand
Er zijn gezamenlijke activiteiten voor zowel de Hcc Regio Haaglanden groep als de Flight Simulatorgroep Den Haag in
het wijkgebouw De Groene Loper.
De FS-groep verzorgt hier presentaties door gastsprekers m.b.t. het vliegen.
U bent welkom bij Coördinator: Wim Arbouw. tussen 19.30 en 22.30
Tijdens deze inloopavonden zijn er ook presentaties voor beginnende en 55+ leden, die door wisselende actieve Hcc
Leden iets willen toevoegen aan de kennis van de Hcc Haaglanden leden in het algemeen.
Er kunnen ook diverse vragen over het computergebruik aan medeleden en ervaringsdeskundigen worden gesteld,
om het eigen kennisniveau te verhogen, of om computerproblemen op te lossen.
U bent welkom bij Coördinator: Jan Waterreus en André Reijke tussen 19.30 en 22.30 uur
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2.5

ZOETERMEER

 Op de 1e, 3e en 5e maandagavond v/d maand
De bijeenkomst wordt omschreven als Inloop- en praktijkavond, en zijn bedoeld voor alle leden van HCC Haaglanden,
in de praktijk komen de meeste deelnemers uit Zoetermeer. Op deze avonden kunnen vragen over diverse
onderwerpen aan medeleden en ervaringsdeskundigen worden gesteld, om het eigen kennisniveau te verhogen en
computerproblemen op te lossen. Er is verder een leestafel beschikbaar waarin de belangrijkste computerbladen zijn
uitgestald.
U bent welkom bij Coördinator: Tot 31 maart (Daarna Vacant) tussen 19.30 en 22.30 uur

 Op de 2e en 4e dinsdagmiddag v/d maand
Deze middagbijeenkomsten zijn primair bedoeld voor de senioren van 55+. Tijdens deze middagen worden lezingen
georganiseerd. Diverse tips en trucs worden behandeld.
Het kennisniveau van betrokkenen wordt vergroot door lezingen te geven over diverse onderwerpen.
U bent welkom bij Coördinator: Julius Huistra. tussen 13.00 en 15.30 uur

 Op de 2e en 4e donderdagavond v/d maand
Deze avonden zijn het domein van de borduurdames die zich verder ontplooien in het borduren van diverse motieven
met behulp van de computer. Tijdens deze avonden worden lezingen en workshops georganiseerd, en kun je vragen
of problemen voorleggen.
U bent welkom bij Coördinator: Marianne Németh. tussen 19.30 en 22.30 uur

 Nieuw op de vrijdag voor Zoetermeer
Iedere vrijdagochtend van 9.30 tot 12.15 van de maand januari, februari, maart, april en mei en na de vakantie in
augustus, september en oktober is er in de Bijdorp locatie in samenwerking met Palet Welzijn een cursus voor Basis
Computer Gebruik voor Windows 7. Kijk op de Site van Hcc Haaglanden.
U bent welkom bij Coördinator: André Reijke
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