JAARBERICHT
2018

DE FEESTELIJKE OPENING DOOR WETHOUDER
MARIAN UITDEWILLIGEN

5 januari 2019:Lokaal in De Planthof,

Emmeloord,1 juli 2019

LS,
- In 5425 woorden die samen 34054 tekens omvatten
verschaffen wij u een beeld van waar we als
vrijwilligersorganisatie mee bezig zijn.
- We kiezen voor de titel JAARBERICHT omdat we de
begrenzing van een kalenderjaar voelen knellen als we
beschrijven hoe we zoekend onze wegen gaan in
bejegening, in omslag van aanbodgericht naar
vraaggericht, in vrijwillig maar niet vrijblijvend, van
klassikaal naar individuele kennisoverdracht en
lesbegeleiding.
- Zo ontvangt u hierbij dit Jaarbericht naar aanleiding van
het afgelopen jaar 2018 waarin we van ons laten horen,
een maatschappelijke organisatie die met gepaste
bescheidenheid haar bijdrage aan onze samenleving wil
uitdragen en bekendmaken.
- Onze "doelgeneratie" de "55plusser" verdient o.i. die
aandacht om zich in de snel digitaliserend samenleving te
kunnen handhaven en daaraan deel te nemen.
Kennis en gepast gebruik van internet, mail, computer,
laptop en smartphone doorbreekt isolement en verruimt en
veraangenaamt ons leven in deze tijd.
- Namens het bestuur en al onze vrijwilligers breng ik ons
bericht graag onder uw aandacht
Uw eventuele reactie op onze publicatie zie ik graag
tegemoet
Hans Harwig,voorzitter bestuur
PS
We zijn momenteel dringend op zoek naar mede
bestuursleden en enige uitbreiding van onze
vrijwilligersgroep.
"Werken" bij onze stichting SeniorWebNop biedt 100%
garantie op zinvolle tijdsbesteding en fijne contacten.
U bent van harte welkom Loop eens, echt vrijblijvend,
binnen op een woensdagochtend 10-12uur. U treft er altijd
een van onze vrijwilligers aan.
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COLOFON EN CONTACT

Stichting SeniorWeb Noordoostpolder is
*ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 39083291;
* aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI),
RSIN (fiscaal identificatienummer) 8125 64 212);
* aangesloten bij de landelijke organisatie SeniorWeb te Utrecht
nummer 290972 (www.seniorweb.nl).
Leslocatie basisschool De Planthof,
De Fjord 44 8303 HL Emmeloord
postadres p/a de heer W. Braam
Riepel 14
8303KP Emmeloord
telefoon 0527-616284
www.seniorwebnop.nl
info@seniorwebnop.nl
telefoon 0527-623369/b.g.g. 0527-613833 of 0653319275
Alle informatie over dit Jaarbericht
of over de stichting SeniorWebNop verkrijgt u via
voorzitter@seniorwebnop.nl
of telefonisch 0527-613833/0653319275
(Stichting SeniorWeb Noordoostpolder wordt gesponsord door
Rabobank Noordoost[polder en Urk)
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50+ EN VERDWAALD IN DE DIGITALE WERELD?
Laat ons u dan weer op weg helpen
WELKOM
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VOORAF
Terugkijkend op het jaar 2018
vanuit midden 2019 valt op
dat de ontwikkelingen die we
als SeniorWebNop doormaken
zich niet laten scheiden door
de data die een jaarverslag
begrenzen
We kiezen er daarom voor om
onze jaarlijkse publicatie,
"JAARBERICHT " te noemen, een bericht n.a.v. het
verstrijken van weer een kalenderjaar.
Zo kunnen we u, de lezer, deelgenoot maken van hoe
SeniorWebNop door de tijd reilt en zeilt , zonder de
"kalenderjaar-databeperking"
We staan namelijk met name stil bij de al veel langer
zichtbare tendens van klassikale naar individuele
overdracht van kennis, van aanbodgericht naar
vraaggericht.
Dit stelt ons voor de grote uitdaging om afscheid te nemen
van wat ons zo eigen geworden is en vorm te geven aan,
en toe te groeien naar "de klant centraal".
De kunst hierbij is vaak om te aanvaarden dat de klant op
die centrale plek ons niet in de weg staat... maar dat hij/zij
daar de plek inneemt waaromheen wij onze dienstverlening
graag willen en zullen moeten invullen.
Ook op deze plek doen wij een oproep aan nieuwe
medewerkers en bestuursleden om onze club te versterken
aan mensen die onze missie herkennen en onderschrijven
om de medesenior bij te staan in die uitdagende virtuele
wereld die hand over hand ons leven bepaalt en waarin wij
niet willen verdwalen of de aansluiting missen omdat het
de echte wereld is van hier en nu waarin wij samen met
onze (klein)kinderen opgroeien.
Nu, juni 2019 zoeken we naar invulling van de vacatures
secretaris/PR en de portefeuille lescoördinatie.
Hans Harwig, voorzitter,
Emmeloord,juni 2019. jbharwig@gmail.com
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Nieuw onderdak
Schreven we in ons verslag 2017 nog over goede hoop op
een nieuwe leslocatie
Nu kunnen we in dit Jaarbericht met trots en blijdschap
melden dat we vanaf medio januari 2019, in een prachtig
licht en ruim leslokaal van basisschool De Planthof aan De
Fjord in Emmeloord, onze medesenioren kunnen ontvangen
en waar en van waaruit we onze diensten en activiteiten
kunnen voortzetten.

onze nieuwe locatie

ons lokaal
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Graag zijn we het, in het zoeken naar nieuwe wegen,
met Loesje eens die ons leert :"Bezint eer ge begint" want:

so
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VOORWOORD / BESCHOUWING
Thales van Milete
"Hij keek omhoog, in de hoop te begrijpen wat al die
lichtpunten in de donkere hemel betekenden. Terwijl hij zo
in gedachten rondliep,struikelde en viel hij plotseling in een
diepe put. Een bijstander lachte deze Thales van Milete uit:
“Hoe kun je in de vrede weten wat er zich boven je afspeelt
als je niet eens ziet wat hier recht voor je neus gebeurt?”
.....en die les willen we steeds opnieuw leren; oplettend
zijn op wat je gewoon ziet en ervaart en dat wordt zomaar
zichtbaar in de ontmoetingen met medesenioren, bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsbezoek en heel specifiek
natuurlijk tijdens onze vrije "inloop" op de
woensdagochtend(10-12uur) en straks ingaande september
2019 ook de maandagmiddag (14-16uur)
Het jaar 2018 is voor SeniorWebNop een jaar geweest van
zoeken, reflecteren op wat was en vooruitdenken over en
vooruitkijken naar de toekomst.
in de afgelopen jaren hebben we niet alleen in onze
jaarverslagen maar ook tijdens onze bijeenkomsten plenair
en in bestuursverband, ons bezonnen op het hier en nu
zoals we dat al jaren vrij ongestoord beleven, gevoed
vanuit een verleden van klassikale benadering. We hebben
de veranderingen die we constateren in ons bezig zijn ten
dienste van onze medesenioren zelf ervaren, veranderingen
zoals die ook uit landelijk onderzoek van onze centrale
organisatie naar voren komen: steeds meer individueel en
vraaggericht..
Die tendens van aanbodgericht naar vraaggericht;
resulterend in afnemende belangstelling voor de cursus en
toenemende vraag naar individuele hulp en of kleinschalige
workshop is een beweging die zichtbaar en onafwendbaar
zich manifesteert en die ook ons als SeniorWebNop
uitdaagt om creatief om te gaan in het behouden van wat
goed is/was (in cursus en workshop) en actief in te spelen
op de individuele vraag en wens van de senior die al heel
wat verder is in digitale ervaring dan toen, ruim 15 jaar
geleden, bij onze oprichting.
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Binnen SeniorWebNop hebben we ons op deze wijze
bezonnen, niet verzonken in gedachten zoals die Thales
van Milete, maar heel concreet nagedacht hoe we
dienstbaar kunnen blijven aan onze missie om de
medesenior bij te staan bij zijn entree of vervolgstap in de
digitale wereld.
Eerst en vooral noodzakelijk daarbij is dat we onze
vacatures vervullen in ons vrijwilligersbestand en bestuur.
U als lezer met affiniteit voor "digitaal" roep ik op contact
met ons te zoeken en in ieder geval ons te
bezoeken,WELKOM
We hebben op een rijtje gezet hoe we kunnen inspelen op
die omslag van aanbodgericht naar "klant"-vraaggericht
waaraan we in het najaar van 2019 concrete invulling
hopen te geven:
SeniorWebNop op weg naar een sterkere vraaggerichte
dienstverlening
-.SeniorWebNop heeft in de
afgelopen jaren de
belangstelling voor
klassikale cursussen zien
afnemen.
Dit is geheel in lijn met de
landelijke ontwikkelingen
zoals die ook vanuit
SeniorWeb.nl
gesignaleerd werden en
worden
Landelijk heeft SeniorWeb.nl voor leden de service "Leren
aan Huis"ontwikkeld en geïntroduceerd, naast "de PC-Hulp
aan Huis-service"
Beide services spelen al in op de omslag van aanbodgerichte dienstverlening naar een vraaggerichte benadering
zoals die in meerdere sectoren (denk bijvoorbeeld aan de
Zorg) al heel wat jaren geleden ook zijn intrede deed.
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-.Cursus en workshop
Deze beproefde vormen zullen bij voldoende belangstelling
"gewoon" blijven voortbestaan. Met name bij nieuwe
toepassingen in de digitaliserende samenleving en bij
veranderingen in bijvoorbeeld een besturingssysteem
(Windows 10 naar een mogelijke opvolger), kan een
workshop een prima middel zijn om mensen de weg weer
te wijzen.
-.Nieuwe mogelijkheden
Zonder dus nu direct geheel af te stappen van het
aanbieden van cursussen en workshops wil SeniorWebNop
met een vernieuwing/uitbreiding van dienstverlening
inspelen op de veranderingen zoals hiervoor beschreven
-.De spreekuurfunctie
Ingaande 2019 werd de donderdagavond proefinloop
beëindigd vanwege te geringe belangstelling en is er naast
de woensdagochtendinloop een tweede dagdeel gekozen nl
de maandagmiddag om te voorzien in de spreekuurfunctie
waar senioren via een " eerste hulp bij problemen", de
eerste 30 minuten nog steeds gratis, geholpen kunnen
worden, eventueel gevolgd door een betaalde begeleiding
op afspraak daarna.
-.Begeleiding onlinecursus
Om op de vaak gevarieerde vraag naar verdere verdieping
van een bepaald gebruik van computer/laptop, tablet en
smartphone in te spelen gaat SeniorWebNop senioren
begeleiden in het volgen van een onlinecursus
(Uit de praktijk zal blijken of meerdere aanmeldingen voor
eenzelfde cursus toch nog gegoten worden in een
groepsbegeleiding, zo je wilt workshop)
Voor de online cursussen wordt gebruik gemaakt van het
landelijk aanbod van SeniorWeb.nl
-.Begeleiding/verdieping van specifieke vraagstellingen in
een 1 op 1 situatie
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het gebruik
van speciale programma's zoals inzake
stamboomonderzoek en het gebruik van allerlei eigen
programma's waar de "klant" drempelvrees ervaart.
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- Werkwijze individuele begeleiding
De begeleider(die altijd SeniorWeb.nl- lid is) logt in en
samen volgen ze de cursus. Bekeken wordt nog of de
uitgeprinte cursus na afloop tegen betaling van de
drukkosten meegegeven kan worden om thuis te oefenen.
Een aspirant SeniorWeb.nl lid kan veelal eerst een jaar
gratis lid worden en kan dan zelf al de online-cursus
herhalen
A. Er is net als voor de cursussen en workshops een
aanmeld-/intakeformulier beschikbaar waarop de
onlinecursussen vermeld staan en de verrekening van de
vergoeding geregeld wordt.
B. Er is een overzicht wie welke onlinecursus van
SeniorWeb.nl wil/kan begeleiden. In de toekomst evt. uit te
breiden met andere begeleidingsvragen -mogelijkheden.
C. Er is een online reserveringsagenda voor het benutten
van het lokaal.
-.Zo kan het gaan
- Een belangstellende (klant) vult het formulier (A) zover
mogelijk in.
- De aanvraag wordt gekoppeld aan een vrijwilliger (B).
- Deze raadpleegt zijn eigen privé-agenda en de
reserveringsagenda (C) en maakt een afspraak met zijn
klant en boekt de afgesproken tijdstippen in, in de
reserveringsagenda.
- Na afloop van het begeleidingstraject completeren
begeleider en klant het formulier(A)
Handtekening, het aantal bestede urenx5 euro en de
persoonlijke gegevens en IBAN.
Aldus de beoogde procedure.
Tot slot
En zo willen we ook met dit Jaarbericht verantwoording
afleggen aan onze omgeving in de meest brede zin van het
woord.
Dat zijn we als "maatschappelijke onderneming" aan onszelf
en de samenleving verplicht vinden we.
MAAR het echte beeld krijgt u natuurlijk pas door eens
geheel vrijblijvend en kosteloos bij ons binnen te lopen, al
of niet met een vraag over uw digitale apparaat.
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Naast onze cursussen en workshops blijkt onze vrije inloop
op de woensdagochtend van 10.00-12.00 uur door steeds
meer senioren gevonden te worden.
Gewapend met eigen laptop, tablet of smartphone vinden
ze de weg naar ons leercentrum, ons lokaal in De Planthof
De vragen/problemen betreffen allerhande en veelal
“alledaagse” zaken die meestal ter plekke samen met en
door onze enthousiaste vrijwilligers opgelost kunnen
worden. Als eerder vermeld start er daarom in
september2019 een proef van 4 maanden met een tweede
inloop op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
SeniorWebNop is een zelfstandige stichting.
We zijn tot grote tevredenheid aangesloten bij de landelijke
organisatie SeniorWeb te Utrecht, waar senioren lid van
kunnen worden.
Lid worden kan dus alleen van deze landelijke organisatie.
Voor ongeveer 30 euro per jaar ontvangt een lid dan 4x per
jaar het zeer lezenswaardige en altijd actuele ledenblad
ENTER en de landelijke nieuwsbrieven.
Zo ontvangt hij/zij heel veel actuele en vooral praktische en
handige informatie.
SeniorWeb.nl biedt voor leden ook Leren aan huis en PCHulp thuis en daarbij een telefonische hulpdienst. De
landelijke website biedt daarnaast ontzaglijk veel informatie
voor elke computergebruiker, een aanrader dus zie:
www. s enior w eb.nl
SeniorWeb.nl heeft circa 150.000 leden en kan rekenen op
ruim 3000 vrijwilligers bij de aangesloten plaatselijke
“clubs” en hulpen aan huis.
SeniorWebNop is zo´n plaatselijke club waar je dus geen lid
van wordt maar waar je wel met je vraag of voor het
volgen van een cursus, workshop of specifieke persoonlijke
(les)begeleiding van harte welkom bent en terecht kunt in
persoonlijk contact, zie dus ook onze eigen plaatselijke
website:www.seniorwebnop.nl ).

Op ons kun je hier in Noordoostpolder rekenen!
Verderop in dit Jaarbericht treft u een greep uit de actualiteit van
ons bezig-zijn, alsmede de financiële cijfers en het
cursistenoverzicht aan
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Afsluitend
Nu ik zelf wat meer betrokken raak bij het directe contact
met onze "klant" merk ik ook zelf aan den lijve hoe
belangrijk de bejegening, de luisterhouding, richting de
hulpvrager is.
Het blijft voor mij en ons allen een leer- en aandachtspunt
om echt vraaggericht in plaats van aanbodgericht te werk
te gaan.
Kortom ingaan op de vraag zonder direct onze vaak
persoonlijk gekleurde oplossing aan te bieden, Dat
bevordert m.i. het begin van een goed “klantcontact” en is
het begin van de omslag van denken en doen zoals eerder
beschreven en door ons ingezet
en dan nog dit:
Gegrepen werd ik door een Afrikaanse spreuk die zich in
mijn brein heeft vastgezet en die zich in onze praktijk
waarmaakt in ons samen als vrijwilligersgroep bezig zijn in
het vertrouwen zo dienstbaar te zijn aan onze doelgroep,
aan de medesenior die vastloopt, of zich bekwamen wil in
het gebruik van de moderne media.
-“Dua Kur Gye Enum a Obu”
een spreuk op een
wandkleed in mijn
ouderlijk huis:
"Een boom alleen
weerstaat de storm
niet"
Als voorzitter prijs ik mij gelukkig in de wetenschap dat
met mij onze medewerkers en bestuur, dat wij niet alleen
maar juist samen pal staan in het waarmaken van onze
mooie missie:
zo veel mogelijk vijftigplussers enthousiast maken voor de
computer,tablet smartphone en ze digitaal fit houden.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Hans Harwig, voorzitter,
Emmeloord,juni 2019. jbharwig@gmail.com
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COMPUTER BEVEILIGING
Is uw computer veilig te gebruiken?
Controleert u dat wel eens of gaat u er maar vanuit dat het
wel goed is?
Deze vraag stellen de medewerkers van SeniorWeb
Noordoostpolder heel vaak als er mensen met hun laptop
onder hun arm bij ons vragenuurtje binnenlopen.
Heel vaak halen de mensen dan hun schouders op en
antwoorden ”ik weet het niet”.
Als wij dan samen met de cliënt de laptop aansluiten en
gaan controleren op virussen en malware ontdekken wij
vaak software die mogelijk nadelig voor de computer kan
zijn.
Wij adviseren de cliënt dan ook om een deugdelijk antivirus
programma te installeren.
Windows 10 heeft standaard het programma “Defender ”
dit programma is redelijk goed en word steeds beter.
Ander goede en
gratis antivirus
programma’s zijn:
Bitdefender
(alleen in het
Engels en heeft
geen firewall),
AVG en Avast.
Tegenwoordig
zijn er ook heel
veel goede
antivirus
programma’s te
koop, wij
adviseren daarin
echter niet!
Met alleen een
goede
virusscanner ben
je er niet!
We zitten
tegenwoordig
steeds vaker online, daarom is
ook een goede
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Firewall noodzakelijk tenzij deze al standaard in het
antivirus programma zit.
Maar dan nog moet u uw systeem regelmatig controleren
op malware.
Malware is de verzamelnaam voor programmaatjes die mee
kunnen komen bij een bezoek aan een website en uw
systeem nadelig beïnvloeden. Ook hiertegen zijn goede
programma’s te vinden.
Door onderstaande aanbevelingen op te volgen voorkomt u
mogelijk problemen?
Pas op met het downloaden van onbekende programma’s
Ruim reeds lang niet meer gebruikte programma op
Lees altijd heel zorgvuldig wat er van u wordt gevraagd
Klik niet op foute linkjes!
Gebruik altijd sterke wachtwoorden
Wees heel voorzichtig met e-mailberichten met mooie
beloften
Open nooit vage bijlagen in mailberichten
Banken vragen nooit om uw nummer of wachtwoord
Hou het besturingssysteem up-to-date
Gebruik geen onbeveiligd Wi-Fi netwerk
Maak regelmatig (wekelijks) een back-up
SeniorWeb Noordoostpolder heeft een speciale cursus
samengesteld “PC beveiliging” bestaande uit 4 dagdelen
van twee uur.
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TOEKOMSTMUZIEK OF WERKELIJKHEID
Bent u bang voor de toekomst, waarin alles om u heen
geautomatiseerd wordt?
Met een beetje gevoel voor de techniek en een objectieve
kijk op onze toekomst hoeft dat niet.
Onze moderne maatschappij zal steeds meer gebruik gaan
maken van geprogrammeerde systemen de z.g. slimme
computers.
Het gebeurt nu al in veel apparaten in ons huis en om ons
heen. Geen wasmachine, radio, televisie, verwarmingsinstallatie of automobiel werkt meer zonder ingebouwde
computer.
En wat te denken aan het wereld omspannend snel
internet met zijn zeer vele uitgebreide mogelijkheden voor
nu maar ook voor de toekomst. De komende tijd zullen er
nog heel veel apparaten ontwikkeld worden die ons leven
gaan beïnvloeden. Moet u daar bang voor zijn of worden?
Het antwoord is nee, zolang deze systemen maar
voldoende beveiligd zijn tegen digitale inbrekers en geen
eigen beslissingen gaan nemen waar wij het niet mee eens
zijn! Bij elk slim systeem moet de mogelijkheid zijn het
systeem stil of uit te zetten.
Artificiële Intelligentie AI, oftewel kunstmatige intelligentie,
is niets anders dan dat computers zo zijn geprogrammeerd
dat deze leren van hun en uw opdrachten. Als uw
navigatiesysteem in uw auto aangeeft dat u rechts af moet
slaan, maar u slaat links af dan zal het systeem eerst
protesteren maar daarna een nieuwe route voor u
uitrekenen. Dit is maar een simpel voorbeeld maar onze
huidige smartphone zit al vol met dit soort moderne
software. Elk programmaatje= "app", bestaat uit een hele
reeks instructies welke vanuit een gegeven begin toestand
naar een beoogd doel leidt. In de wiskunde wordt dit
aangeduid als een algoritme. Geen angst dus voor slimme
computers. SeniorWeb Noordoostpolder bereidt over deze
materie een workshop voor die niet langer gaat duren dan
slechts één dagdeel van twee uur Deze korte workshop
willen wij volgend jaar introduceren.
De kosten hiervoor zijn 10 euro inclusief een kopje koffie of
thee. Blijf op de hoogte van ons workshopaanbod via onze
website en de plaatselijk media. Iedereen kan zich ook via
www.seniorwebnop.nl abonneren op onze nieuwsbrief.
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UW NALATENSCHAP EN UW DIGITALE
NALATENSCHAP.
Vermoedelijk is dit niet een onderwerp dat uw interesse
heeft.
Maar als u ouder wordt komt het vanzelf wel eens in uw
gedachten op.
Moet ik niet eens iets gaan regelen voor als ik er niet meer
ben?
Als u een partner en kinderen hebt en mogelijk ook een
koophuis, heeft u dit misschien al wel iets geregeld bij een
notaris.
Maar dat is maar een deel van het hele verhaal!
Heel belangrijk zijn de hieronder vermelde aspecten voor
uw algemene nabestaanden!
Maak een speciale map voor deze gebeurtenis en vertel uw
echtgenoot of kinderen waar deze map te vinden is.
Vul deze map met uw wensen tijdens uw uitvaart, zoals
video’s, foto’s en muziek voorkeuren.
Zorg voor een steeds bijgewerkte adressenlijst.
Heeft uw computer, tablet en smartphone een wachtwoord
nodig? Stop deze gegevens dan ook in deze map.
Heeft u een wachtwoordkluis? Zorg dan dat de toegang
hiertoe ook in deze map is te vinden.
Uw digitale nalatenschap is ook heel belangrijk!
Iedereen heeft tegenwoordig veel wachtwoorden nodig om
digitaal dingen en zaken te regelen.
Denk hierbij aan accounts voor de diverse sociale media,
zoals Twitter en Facebook.
Maar ook voor de overheid, belastingdienst, uw bank en
vele andere instanties of websites zijn accounts verplicht.
Tegenwoordig moet iedereen wachtwoorden hebben die
lastig te kraken zijn.
Maar wat gebeurt er als iemand overlijdt?
Die ingewikkelde en goed beveiligde accounts zijn dan voor
niemand toegankelijk.
Dit noemt men spookprofielen waar niemand van de
nabestaanden ooit bij kan en die soms tot in lengte van
jaren blijven bestaan.
De landelijke organisatie SeniorWeb heeft voor haar leden
een invulformulier beschikbaar waarin u de account
gegevens voor vele organisaties kunt aangeven.
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Helaas is niet iedere cursist van ons lescentrum lid van
SeniorWeb en omdat ongeveer 70 procent van de ouderen
niet stil staat bij hun nalatenschap en ook helemaal niets
heeft geregeld, overweegt SeniorWebNop hier in het
komende jaar aandacht aan te besteden door het aanbieden
van een workshop “Digitaal Nalaten” uw belangstelling
hiervoor kunt u via onderstaand mailadres of onze website
kenbaar maken
Stuur een mailtje naar voorzitter@seniorweb.nl of gebruik
het contactformulier op onze website seniorwebnop.nl
Tevens kunt u ter verdere informatie ook al de
Inhoudsopgave van een voorbeeldmap(welke gegevens zijn
van belang) opvragen.
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HET SYSTEEMBEHEER 2018.
In het verslagjaar 2018 hebben de computers ongestoord
hun werk kunnen doen.
Het aantal reparaties was beperkt.
Het gebruik van XP en Vista komt eigenlijk niet meer voor.
We geven er ook geen cursus meer in.
We konden, tijdens de inloop, deze besturingssystemen
nog wel gebruiken bij het beantwoorden van vragen.
In de tweede helft van het jaar is ook de vraag naar
Windows 7 zo goed als opgedroogd.
Dat betekent dat Windows 10 nu het meest gebruikte
besturingssysteem is.
Overigens kunnen Apple gebruikers met IOS(besturingssysteem) ook geholpen worden.
Er staat een Apple computer opgesteld.
De Virtual Box applicatie wordt na 2018 niet meer gebruikt.
Verder heeft 2018 in het teken gestaan van de verhuizing.
In 2018 konden we cursussen met maximaal 10 cursisten
tegelijk faciliteren.
In december hebben we alles verhuisd naar de nieuwe
locatie in de Planthof.
in de nieuwe opzet is het
lokaal meer gericht op
individuele
ondersteuning van
senioren.
Dit komt tegemoet aan
de stijgende behoefte
aan computerhulp
tijdens de inloop.
Aan het nieuwe centrale
blok kunnen 6 senioren
tegelijk een cursus volgen.
We zijn zeer verheugd dat we gedurende 4 jaar lang een
lokaal van de Expansie van de Albert Schweitzer school
hebben kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Leopold en Harry
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Cursistenoverzicht 2018
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer 3 lesblokken van
7 weken gegeven. Twee aan het begin en één aan het einde
van het jaar. Ook nu zien we weer een daling in het aantal
cursisten. Hebben we er een jaar eerder bijna honderd, dit
jaar zijn het er 65. 11 cursisten doen de Windows 10
basiscursus voor beginners en 12 maal wordt de cursus
Orde in de PC gegeven. Deze beide cursussen zorgen voor
een goede basis om andere cursussen en workshops te
volgen.
De workshops Android en iPad zijn indertijd opgezet,
omdat we steeds meer zagen dat ouderen geen computer
meer kochten, maar over gingen op een tablet. Op dit
moment zien we een verschuiving van tablets naar
Smartphones en iPhones. Deze hebben dezelfde
mogelijkheden als een tablet en bovendien kun je er ook
nog mee bellen, mooi alles in één..
Verder zien we de hulpvraag veranderen van volledige
cursussen naar specifieke hulpvragen. Mensen hebben al
veel meer ervaring met de computer en lopen tegen een
bepaald onderdeel aan waar ze hulp bij nodig hebben. Zij
kunnen 1 op 1 geholpen worden.
Alle cursussen en workshops zijn gegeven in de “Expansie”
aan Skagerrak 7. Met ingang van 1 januari 2019 gaan we
naar onze nieuwe locatie aan de Fjord 44. We krijgen hier
een mooi lokaal in basisschool “De Planthof ”.
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ONBEKENDE MOGELIJKHEDEN MET UW SMARTPHONE
Uw oude telefoon was nu echt aan vervanging toe. Uw
telecom leverancier adviseerde u om toch die mooie
goedkope smartphone te kopen.
Daar zit u nu met zo’n mooi apparaat maar waar zijn al die
vreemde figuurtjes voor?
Gelukkig weet ik nu van onze kleinzoon hoe ik met het
apparaat kan bellen maar de rest is abracadabra!
Gelukkig heeft SeniorWeb Noordoostpolder daar een
oplossing voor.
In een workshop van drie dagdelen leert u met uw telefoon
foto’s en filmpjes te maken, WhatsApp-berichten versturen
en ontvangen, surfen op het internet en nog veel meer!
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TABLETS ZIJN
ERG POPULAIR
AAN HET
WORDEN.
Deze melding
lazen wij in de
kranten en
diverse
persberichten.

Maar ook bij ons kunnen wij dat merken aan de workshops
die erg gewild zijn!
In ons lesprogramma hebben wij 4 workshops. Twee voor
Android en twee voor Apple iPad.
Er is voor elk systeem een beginners en een gevorderden
workshop.
Voor de Apple iPad gebruiken wij het boek “Starten met de
iPad” uitgegeven door Visual Steps in samenwerking met
SeniorWeb. Dit boek is niet bij de workshop inbegrepen
maar is voor € 15,00 bij ons te koop.
Het is een echte aanrader omdat het boek tevens een mooi
naslagwerk is.
Voor de Android familie is geen speciaal boek in de handel.
Dat komt omdat veel fabrikanten eigen aanvullingen maken
op de Androidbesturing.
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IK BEN DOCENT

Het komt voor dat cursisten met knoppenangst, op een
cursus verschijnen en mij na de cursus komen vertellen,
dat zij het nu leuk vinden om met de computer te werken.
Voor “Orde in de pc” geldt, dat veel mensen het ordenen
van bestanden vaak aan familie of kennissen overlaten.
Als cursisten begrijpen hoe ze dat zelf kunnen, is de cursist
niet alleen blij, maar realiseert zich vaak dat er nog veel op
te ruimen is. Iedereen heeft zo zijn eigen orde.
Ik voel vaak een zekere trots, als cursisten laten zien, dat
de leerstof begrepen is.
Dat maakt het voor mij leuk om les te geven. Op naar het
nieuwe jaar.
Ton D.

pagina 24 van 32

OPEN INLOOP
Sinds we in de
Golfslag zaten is er
altijd op de
woensdagmorgen een
“open inloop”
geweest.
Enerzijds was dit voor
de cursisten, hadden
die nog vragen over de
behandelde lesstof of
kwamen ze er niet uit,
dan was dat de
gelegenheid om
tussen de lessen door
hulp te krijgen.
Ook na hun cursus
waren ze nog steeds
welkom.
Anderzijds was het
ook voor de bewoners
van de Golfslag.
Velen hadden zelf
geen computer, maar
kregen op de inloop
van SeniorWebNop de
gelegenheid om er mee kennis te maken en bv. eens wat op
te zoeken op het internet.
Sinds begin 2019 zitten we in een nieuw onderkomen aan
De Fjord in De Planthof We hebben daar een mooi groot
splinternieuw lokaal ), waar we de ruimte nog beter kunnen
indelen dan op de vorige locatie.
Nog steeds kunnen cursisten binnenkomen met hun vragen
terwijl er nu mee dan voorheen 1 op 1 contacten kunnen
plaatsvinden .
De “oudjes” van de Golfslag zijn er niet meer.
De school wordt door de week bezocht door
basisschoolkinderen en het is een gezellige warme
omgeving waar generaties elkaar spontaan ontmoeten.
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De “open inloop” is in de loop der jaren erg veranderd.
Het zijn niet alleen de (oud)cursisten meer die langs komen
met hun vragen.
Iedereen is van harte welkom, lid of geen lid van landelijk
SeniorWeb. De vraagstelling is ook anders geworden.
Mensen komen regelmatig met hun laptop onder de arm,
tablet of telefoon en soms zelfs een printer aanzetten en
leggen ons hun probleem voor.
Zo'n probleem kan bv. zijn:







Hij is zo traag. Kunnen jullie hem sneller maken?
Ik kan geen email meer versturen en ontvangen?
WhatsApp.... hoe doe ik dat?
Help, hij doet het niet meer.
Hoe kan ik in een bepaald programma dat of dat
doen?
Hoe zet ik mijn foto’s op de computer.

Soms zijn de problemen makkelijk op te lossen en kunnen
we de mensen al snel weer blij naar huis sturen.
Soms wordt er een vervolgafspraak gemaakt, omdat het
tijdens de open inloop te lang gaat duren en er nog meer
mensen geholpen willen worden.
Ook adviseren we bij echt gebrek aan kennis om een cursus
te volgen.
Bij hardware problemen(het apparaat zelf betreffende)
echter sturen we mensen door naar een computerbedrijf.
Er worden elke week 2 vrijwilligers vast ingeroosterd, maar
vaak zijn er ook andere vrijwilligers die het leuk vinden om
te komen helpen. Sommige zelfs elke woensdag
Zoveel mogelijk laten we de mensen het probleem zelf
oplossen.
We hebben een fooienpot bij de deur hangen, de vraag
kwam nog wel eens: “Doen jullie dit allemaal voor niks?”
Zij kunnen nu heel makkelijk een bedragje doneren.
De open inloop wordt iedere woensdag gehouden van
10.00-12.00 uur.
En in het najaar 2019 komt er als proef de maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur bij.Behalve op officiële feestdagen.
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ERVARINGEN VAN EEN PAAR VRIJWILLIGERS
Ik kreeg van een Windowsklant die ik hielp met de
overgang van windows7 naar Windows 10 een erg
positieve telefonische reactie vandaag.
Hij is er erg blij mee alles werkt prima. Hij had er zijn
twijfels over gehad maar was nu ook erg positief over
SeniorWebNop geworden mede dankzij de gesprekken in
ons lokaal met enkele medewerkers.
Hij zei: ".Volgens mij hebben ze er allemaal behoorlijk
verstand van". Nou, zei ik, zegt het voort dan maar! Dat zou
hij doen.
Harry K.
Voetbal?
Ik was vanmorgen op de woensdagochtend inloop en
achteraf deed me dit denken hoe Ajax de Champignons
League speelt.
De eerste klanten kwamen binnen en er werd voor koffie
gezorgd, terwijl Willem de personen een dienst verleende.
Enkele minuten later kwam de volgende klant, even een
gezellig praatje gemaakt en gelukkig kon ik haar helpen met
haar vragen. En ja intussen kwam Ton ook nog even de
helpende hand bieden en dat kwam mooi uit want de
volgende 2 klanten waren inmiddels binnen gekomen. De
één geholpen door Hans en de ander door Ton.
Om 12 uur iedereen blij naar huis. Wij omdat we iedereen
van dienst
konden zijn
en zij blij
vanwege de
heerlijke
koffie en de
diensten die
we verlenen
bij het
SeniorWeb.
Weer een
wedstrijd
met goed
samen spel!!
Jannie H.
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Een ontmoeting
“Onlangs fietste ik in de polder langs de mooie
bloembollenvelden. Vlak voor me draaide een trekker de
weg op, stopte en de bestuurder zei: Mooi, kunnen even
koffie gaan drinken. Het bleek een oud-cursist te zijn van
een Windows 10 cursus van vorig jaar. Toen 79 en
inmiddels 80 jaar oud gaf hij me aan dat hij niet veel met
de cursus deed; zijn (klein)kinderen vonden het belangrijk
dat hij de cursus volgde. Wel gaf hij nog het compliment
aan Jurrie en mij dat we de cursus goed hadden gegeven
met aandacht voor hem.”
Alle S.
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FAMILIEGESCHIEDENIS OFTEWEL
STAMBOOMONDERZOEK.
Naast de gebruikelijke inloopmorgen voor computerhulp
organiseert SeniorWebNop elke tweede zaterdag van de maand
van 10.00 tot 12.00 uur van september tot en met april
een inloopmorgen voor geïnteresseerden in familiegeschiedenis.
Niet alleen namen en data zijn belangrijk maar ook verhalen van
wat de familie voor werk heeft gedaan. Aan- en verkopen
kunnen interessant zijn. Ook wordt het bewerken van oude
familiefoto’s besproken.
Heeft iemand hierin niet voldoende kennis dan kan bij
SeniorWebNop een
fotocursus gevolgd worden.
Verder is er contact met een
deskundige op het gebied
van familiewapens.
De militaire geschiedenis
ophalen van een voorouder
is een mogelijkheid.
Ook heeft de NS haar
bestanden gedigitaliseerd
zodat achterhaald kan
worden waar en wanneer
en in welke functie voor
hoeveel geld iemand bij de
spoorwegen heeft gewerkt.

(Oude archiefboeken)
Tijdens deze inloopmorgen zijn drie vrijwilligers aanwezig
die zelf met deze hobby bezig zijn en hun kennis graag met
belangstellenden delen.
Voor verdere en meer informatie
Willem Braam, telefoon 0527-616284

VERKORT FINANCIEEL OVERZICHT 2018-2017
Zie volgende pagina
Voor meer informatie wendt u zich tot de penningmeester
Willem Braam, telefoon 0527-616284
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2018
rek.courant
Saldi 1 januari
Ontvangsten
Rente spaarrekening
Lesgeld
Sponsoring
Rabo, clubkas camp
Rabo contract
Albert Heijen
Giften
Gebruik lesruimte
Kranten bezorgen
Cursusboeken+sticks

Sparen
3038
10439

2017
rek.courant
2587

Sparen
10439

2
2543
2678

3930
1952

950
1200
103
325
100

480
1200
172
100

180
558

Totaal ontvangsten
Uitgaven:
Verenigingskosten:
1003
Solcon, tel. en DSL
De Heeg, internet
Nieuwjaarsreceptie+opening
Landelijke SeniorWeb
Verzekering
Bankkosten
120
Portokosten
37
Advertentiekosten
1202
Koffie e.d. tijdens lessen en
80
Cursusboeken+sticks
619
Aankoop materiaal
280
Verdeling:
Banner
Inkt
Papier
Alternate,llynksis
iMaccomputer
HDD Toshiba
Koffiezetapparaat
TV beugel
Verhuiskosten
211
Huur
1457
Reis- en tel. kst
Telefoon
Attenties
520
Drukwerk
-

848
5959

6730
958

569
126
73
31
204

582
96
50
29
200
134
47
752
115
941
971

90
125
30
35

306
64
-

-

319
213
40
29
1725
11
19
535
69

Totaal uitgaven

5529

Van spaar- naar betaalrekening
Saldi 31 december

3468

6277
10441

3040

Toelichting
In de tweede kolom van elk jaar is de specificatie van de uitgaven weergegeven.
* De Rabobank stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor verenigingen/stichtingen.
De leden van de Rabobank Noordoostpolder-Urk kunnen dan hun stem uitbrengen op de
verenging(en)/stichting(en) die zij een financiele bijdrage gunnen.
* Er is meer aan advertentiekosten uitgegeven hoofdzakelijk om de bevolking op de hoogte te
brengen van de verhuizing.
* Door bezoekers die om digitale hulp vragen en krijgen doen vaak een gift in de giftenbus.
Ook wordt er spontaan wel een gift op onze bankrekening gestort.
* Aan cursusmateriaal is minder aan inkt en papier gekocht omdat minder eigen lesboeken.
worden gedrukt.
* Verhuiskosten spreekt voor zich.
* Aan huur is minder betaald omdat de gemeente ons wegens de op handen zijnde verhuizing
twee maanden huur minder in rekening heeft gebracht.

10439
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CURSUS EN LESINFORMATIE PEIL 1 SEPTEMBER
2019
Ons cursus en workshopaanbod
Cursussen
Basiscursus Windows 10
Overstappen naar W 10
Fotobewerking
Website maken
Muziek digitaliseren
Internet & E-mail

Dinsdagmorgen
Dinsdagmiddag
dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel

Tekstverwerken in OpenOffice
Starten met de Mac (Apple)

dagdeel
dagdeel

10-12 uur
14-16 uur
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg

7 lessen
5 lessen
7 lessen
6 lessen
6 lessen
7 lessen
6 lessen
5 lessen

Workshops
Alleen bij voldoende aanmeldingen:
Orde in de PC
Woensdagmiddag
14-16 uur
4 lessen
PC beveiligen
Maandagmorgen
10-12 uur
4 lessen
Tablet Android
Vrijdagmorgen
10-12 uur
3 lessen
Tablet IPAD (Apple)
Vrijdagmiddag
14-16 uur
3 lessen
Tablet Android vervolg
Vrijdagmorgen
10-12 uur
3 lessen
Tablet IPAD (Apple)vervolgVrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
14-16 uur
3 lessen
Digid in de praktijk
dagdeel in overleg
2 lessen
Fotoalbums maken met Albelli
dagdeel in overleg
3 lessen
Adressen en etiketten
dagdeel in overleg
3 lessen
Rekenblad(als Excel)
dagdeel in overleg
3 lessen
Presentaties maken
dagdeel in overleg
3 lessen
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Naast ons cursusaanbod en de diverse workshops kunnen wij
ook via persoonlijke begeleiding u kennis laten maken met een
onderwerp naar keuze.
1 Online opslag / back-up/ Dropbox
2 Online opslag en back-up Google
3 Online opslag en back-up OneDrive
4 Aan de slag met Facebook
5 E-mailen met Gmail
6 E-mailen met Outlook
Foto's beheren en bewerken:
7 met (Android-smartphone)
8 met (iPad - iOS 10)
9 met (iPad - iOS 9)
10 met (iPad)
11 met (iPhone)
12 met (Windows 10)
13 Leer alles over WhatsApp (Android)
14 Leer alles over WhatsApp (iOS)
15 Omgaan met de OV-chipkaart
16 Online opslag en back-up met iCloud
17 Starten met de iPad
18 Starten met de iPhone
19 Starten met de Mac (High Sierra)
20 Starten met de Mac (Mojave)
Starten met
21 de Samsung Galaxy S6 Andr 6.0
22 de Samsung Galaxy S6 Andr 7.0)
23 de Samsung Galaxy Tab 4 Andr 5.0
24 de Samsung Galaxy Tab A Andr 7.0
25 Starten met Excel 2013
26 Starten met Excel 2016
27 Starten met Windows 10
28 Starten met Word 2016
29 Typen met 10 vingers en blind
30 Veilig en bewust internetten
31 Veiligheid en onderhoud (W 10)
32 Veiligheid en onderhoud (W 7)
33 Stamboomonderzoek, werken met het Aldfearprogramma
In onderling overleg worden afspraken over de lestijdstippen en
tijdsduur gemaakt
De kosten bedragen 10 euro per dagdeel van twee uren incl.
kopje koffie of thee. Naar inschatting zal een onderwerp zo'n
twee dagdelen vergen.
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