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In 2014 is veel werk verzet door de verschillende Cigré leden. Nationaal en internationaal zijn de Nederland
leden in 2014 zeer actief geweest. Naast de internationale activiteiten zijn er door de verschillende nationale
studiecomités themadagen georganiseerd. Met het organiseren van themadagen heeft Cigré invulling
gegeven aan een behoefte binnen de energiesector.
2014 is een Cigré Parijs jaar, de "Hollandse avond" was wederom een groot succes. Genoten is van het
cabaret en mede door de informele setting zijn veel nieuwtjes en ontwikkelingen uitgewisseld. Na een
aarzelende start in 2012 is het aantal leden van Young Cigré in 2014 enorm gegroeid. Young Cigré heeft
ondertussen haar plaats verworven naar de bestaande Cigré organisatie.
Al met al kan het dagelijks bestuur terugkijken op een succesvol jaar.
Themadagen
Cigré wordt in toenemende mate zichtbaar in Nederland. In 2014 zijn verschillende themadagen
georganiseerd. Een belangrijk event was de door TenneT gesponseerde themadag "Elektrische
samenleving?". Op deze themadag is door vooraanstaande sprekers ingegaan op de ontwikkelingen binnen
de sector. Daarnaast zijn er in willekeurige volgorde themadagen georganiseerd door het studiecomité B4
"Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland", het studiecomité B5 "Beveiliging over internet"
en het studiecomité C4 gezamenlijk met de TU/e ”Power Quality: een gezamenlijke inspanning”.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de themadagen een succes zijn en zeer wordt gewaardeerd
door de deelnemers. Gemiddeld zijn er tussen de 100 en 150 deelnemers per themadag.
Deelname Cigré leden internationaal
De Nederlandse Cigré leden zijn internationaal zeer actief. Alle 16 studiecomité's zijn internationaal
vertegenwoordigd. Veel lobbywerk is verzet om de Nederlandse belangen en technologische en
maatschappelijke vraagstukken internationaal te agenderen.
Naast de Nederlandse bijdrage door de voorzitters van de studiecomité's zijn Nederlandse Cigré leden zeer
actief in de verschillende werkgroepen.

DATUM
PAGINA

28 januari 2015
2 van 3

Wil Kling (helaas veel te vroeg overleden) is in 2014 benoemd als DISTINGUISHED MEMBER. Deze zeer
belangrijke Cigré onderscheiding heeft Wil ontvangen vanwege zijn gedreven en motiverende inzet binnen
de nationale en internationale Cigré gemeenschap.
Cigré congres Parijs 2014
Naast het organiseren van de verschillende themadagen, stond 2014 in het teken van het Cigré congres in
Parijs. Door het secretariaat is de traditionele "Hollandse avond" georganiseerd. Tijdens deze avond werd
door een zestal sponsoren een diner inclusief entertainment aangeboden. Naast het organiseren van de
Hollandse avond werd er veel werk verzet om alle aanmeldingen en vragen te beantwoorden en te zorgen
dat de alle Nederlandse papers op tijd in Parijs aanwezig waren.
Nederland blijft een vooraanstaande speler als het gaat om het schrijven van kwalitatief hoogwaardige
papers. In totaal zijn er 13 papers geaccepteerd terwijl Nederland op basis van het leden aantal recht heeft 3
tot 9 papers. Gesteld kan worden dat Nederland internationaal zeker iets te melden heeft.
Dagelijkse bestuur en secretariaat
Het dagelijkse bestuur bestaande uit Wessel Bakker, Jan Langedijk, Frank Koers en Gerda Heemskerk zijn
in 2014 elke 6 weken bij elkaar gekomen voor overleg. Naast de dagelijkse zaken werd er gebrainstormd
over de verdere positionering van Cigré Nederland binnen de sector en het ondersteunen van Young Cigré.
De kosten voor het Cigré secretariaat worden gesponseerd door TenneT. Ten gevolge van het aanvaarden
van nieuwe functies binnen TenneT zijn er helaas veel wijzigingen geweest in de ondersteuning van het
secretariaat. Na een aantal wisselingen wordt het secretariaat verzorgd door Jifke van Popering en Frank
Koers. Mede door extra inzet van Kristel van Mourik is de "Hollandse Avond" geslaagd. Zonder haar
inspanning was dit niet gelukt.
Ook in 2014 heeft Ronald Werkman het secretariaat ondersteund met de financiële administratie. Gemeld
kan worden dat het steeds meer tijd kost om de jaarlijkse contributie binnen te krijgen. De reden hiervoor is
dat een relatief groot aantal Cigré leden zeer laks reageert op verstuurde facturen en dat de grote
e-bedrijven alleen facturen accepteren met de juiste codering danwel op het juiste bureau terecht komt.
De communicatie naar leden en in het bijzonder naar de Central office in Parijs loopt in vergelijking tot de
voorgaande jaren steeds beter. Parijs heeft besloten om de opzet van de ledenadministratie te wijzigen.
Deze voorgestelde wijziging wordt geïmplementeerd in 2015. Om deze wijziging ook door te voeren in onze
Cigré NL ledenadministratie moeten nog aan aantal zaken in de website worden aangepast. Daarnaast is er
een nieuwe "Studenten lidmaatschap" aangekondigd. Als student zijn er geen kosten verbonden om lid te
worden van Cigré.
Het aantal Cigré NL leden groeit gestaag op dit moment hebben wij 142 individuele en 14 collectieve leden.
Young Cigre.
Door Sander Franke en Roy Besselink is in 2012 het initiatief genomen om een Young Cigre NL op te
richten. Gesteld kan worden dat Young Cigré zeer actief is en op dit moment meer dan 100 leden hebben.
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Het bestuur ondersteunt Young Cigré zoveel mogelijk zonder de eigen koers van Young Cigré te
beïnvloeden.
Vooruitblik 2015
2015 is een Cigré tussenjaar. De focus komen te liggen op het consolideren van de positie van Cigré NL
binnen de energiesector.
Belangrijke aspecten in de discussie zijn;
 Wat is de rol en positie van Cigré in de sterk veranderende energiesector?
 Wat is de toegevoegde waarde van Cigré voor de Nederlandse sector?
 Op welke wijze kan het Cigré secretariaat zich verder professionaliseren?
 Welke toekomstige financiering structuur is gewenst? Op dit moment is er nog circa € 30 k in kas en
teren wij langzaam in. Naar verwachting is een aanpassing van de huidige structuur noodzakelijk
over twee tot drie jaar.
Het fenomeen themadagen is ondertussen enorm ingeburgerd. Dit jaar zijn er al drie gepland en naar
verwachting zal er nog een aantal volgen.
Young Cigré zal zich naar verwachting verder ontplooien. Het secretariaat zal daar waar nodig Young Cigré
ondersteunen.
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