Activiteitenverslag
2020-2021
Bestuur
Het bestuur van de Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland wordt gevormd
door het dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris, die
regelmatig overleg voeren met het algemeen bestuur, waarin de zes locatiecoördinatoren zitting hebben.
In seizoen 2020-2021 bestond het dagelijks bestuur uit:
Voorzitter Aant Mulder
Penningmeester Luitzen Kooistra
Secretaris Kees Bouter
Aant Mulder had al eerder aangegeven te willen stoppen als voorzitter.
Tijdens de online docentenvergadering van 15 april heeft hij deze functie met
vertrouwen overgedragen aan Popke de Vlugt.
Corona
Vanwege de coronamaatregelen stopten vanaf half maart 2020 de
inloopspreekuren. Na de eerste coronagolf was het in september 2020 weer
mogelijk voorzichtig een inloopspreekuur te organiseren. Begrijpelijkerwijs
waren nog niet alle docenten bereid als vanouds mee te werken.
Langzamerhand kwam de online hulp via Quick Assist en Teamviewer op gang.
Het dagelijks bestuur vergaderde 5 keer. Het algemeen bestuur kwam
daarnaast nog 4 keer bijeen. Van alle vergaderingen werd een verslag
gemaakt. Onderwerpen op de agenda waren onder meer inloop Workum, PR
(flyer, nieuwsbrief, website, advertenties), financiën, docentenvergadering,
nieuwe voorzitter, stand van zaken locaties.
Behalve die van 10 september vonden de vergaderingen alle online plaats via
Jitsi of Teams.
In een van de laatste vergaderingen werd een start gemaakt om te voldoen
aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Op 26 november is via Teams een webinar georganiseerd als vervanging van
de gebruikelijke docentenvergadering. Quick Assist, Jitsi Meet, Teamviewer en
Office Online werden toegelicht. Bijna 25 deelnemers deden mee.
Op 15 april was de docentenvergadering nogmaals online via Teams, en werd
afgesloten met een digitale computerquiz. Er waren 26 docenten/vrijwilligers
aanwezig.
Twee keer, op 20 januari en 24 maart werd voor een breder publiek een
webinar georganiseerd over online veiligheid en privacy en over online
computerhulp in het kader van de computervraagdagen.
Aan het eind van dit seizoen werd duidelijk dat waarschijnlijk vanaf september
weer in alle locaties een inloopspreekuur mogelijk zou zijn.
Kees Bouter, secretaris
oktober 2021

