Computer Club Weesp
Mogen wij ons even voorstellen:
 Vereniging Computer Club Weesp (C.C.W.) opgericht 30 maart 1994.
 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40517768.
 Locatie in samenwerking met Instituut Weesp in het Fort Ossenmarkt
(nis 23) aan de Ossenmarkt 44 te Weesp.
 Onze doelstelling volgens de statuten:
Iedereen te informeren over, en te interesseren voor de computer (-techniek)
en informatica,hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden
op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.
De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel
vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder ervaren computer gebruiker. Het
bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste
computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers.
Dit gebeurd door middel van een wekelijkse bijeenkomst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21:30 uur.
Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer, software
programma’s, Internet, smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een
thema dat op dat moment "Actueel" is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een
bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.
De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar een tijd lang onder begeleiding
in groepjes van 3-6 personen dieper werd ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en
tekstverwerking. Nu is de aandacht wat verschoven naar ook ingaan op apps voor tablets en smartphones.
Behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk wanneer hier vraag naar is. Deze instructie
avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond.
Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de
clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een
probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van
de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker een
ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een
niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de
Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennis gebied kan leden beter helpen.
De Computer Club Weesp heeft een website: www.ccw-weesp.nl en een Facebookpagina:

www.facebook.com/computerclubweesp

En dan tot slot nog even alles op een rijtje;
-

De CCW is een actieve club.

-

De bijeenkomsten :Woensdagavond van 19:30 tot ± 21:30 uur en vrijdag avond trainingsavond
De avonden worden gehouden in Fort Ossenmarkt (Nis-23) te Weesp.

-

Het Bestuur:

-

Systeem Beheerder:

-

De minimum leeftijd van de CCW is 10 jaar.

-

De contributie:

-

Trainingsavonden: Door de CCW worden begeleide Trainingsavonden georganiseerd over
onderwerpen als basiskennis pc-gebruik /Windows, Word, Spreadsheet (onder voorbehoud), Internet,
sociale media gelijk Twitter en Facebook, vraagstukken over tablets, smartphones (Android en iPhones
en iPads) en apps . Deze avonden zijn GRATIS voor leden, en worden eens per twee weken op de
vrijdagavond gehouden. De CCW gaat uit van op dit moment besturingssystemen Windows Vista,
Windows 7 en Windows 8.1 en Windows 10.

Voorzitter:
Penningmeester
Secretaris:
Bestuurslid:

George Hoogervorst
Erwin Westland
Edo von Morgen
Wim Remeijn
Freddy Loggen

De contributie is bepaald op € 34,-- voor het eerste gezinslid en € 24,-- voor de
volgende gezinsleden. U dient de contributie te betalen door het bedrag zelf op het
IBANnummer over te schrijven.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar:

Computer Club Weesp
p/a: Zandstraat 4 1381 XJ Weesp
Telefoon: 020-8943327
E-mail: edo.morgen@gmail.com
IBAN nummer: NL62 INGB 0000 3267 64
Meer informatie kunt u ook vinden op onze homepage: www.ccw-weesp.nl
en op onze Facebookpagina: www.facebook.com/computerclubweesp
Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW Woensdag clubavond, en denk maar zo;

“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp.

