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1. Opening
De voorzitter Hans Overbeek opent de vergadering. Hans Overbeek verwelkomt de voorzitters.

2. Mededelingen
Frank Koers neemt het Cigre Secretariaat van Peter Ligtvoet over.
De nieuwe Cigre website is "life". Aan de voorzitters wordt gevraagd om de tekst van haar studie comité en
leden te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan het secretariaat (Frank Koers). De nieuwe
website kan evenementen georganiseerd door een studie comité faciliteren. Er is een afgeschermd
gedeelte van de website beschikbaar die gebruikt kan worden door de verschillende studiecomité. Dit
gedeelte van de website is alleen toegankelijk door middel van een paswoord. In dit afgeschermde deel kan
gebruikt worden voor het delen van aan documenten, opslaan van besprekingsverslagen etc. Dit gedeelte
van de website is nog niet volledig ingericht. Zodra ook dit gedeelte beschikbaar komt zal dit worden
doorgeven aan de voorzitters.

3. Terugkoppeling activiteiten Nationale Studie
De aanwezige voorzitters lichten de activiteiten toe. Zie jaarverslag Studie comites 2011.pdf.

4. Voorstellen om Cigre verder te promoten binnen NL
Door de voorzitters zijn een aantal voorstellen gedaan om de naamsbekendheid van Cigre te promoten.
Tevens zijn voorstellen gedaan om het aantal leden te laten toenemen. Hieronder volgt een opsomming van
de voorstellen.
Studenten lid maken Cigre (gratis/tegen gereduceerd tarief)
o

Actie: nagegaan wordt wat de consequenties zijn, financieel en in telling aantal leden)

Netwerk van Dutchpower gebruiken voor de uitnodigingen voorbereidingsdagen
o

Actie: prima suggestie wordt verder uitgewerkt
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Tutorials gebruiken voor het organiseren van een themadag
o

Actie: werkgroepen moeten naast een brochure ook een powerpoint opleveren die gebruik
kan worden voor een tutorial. Op dit moment zijn er al verschillende tutorials beschikbaar.
Onderzocht wordt of deze tutorial gebruikt kunnen worden voor het organiseren van
themadagen. Chris Engelbrecht, Piet Knol en frank de Wild gaan dit voorstel verder
uitwerken

