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Beste leden hierbij de 1 nieuwsbrief van het Cigré NNC ( Nederlands Nationaal Comité) in
2017.

Terugblik 2016
2016 stond in het teken van het twee jaarlijkse congres in Parijs. We kunnen als dagelijks
bestuur terugkijken op een succesvol jaar. De Nederlandse bijdrage was nog nooit zo groot. In
totaal hebben we 17 papers ingediend waarvan 3 internationaal. De Hollandse avond was
wederom zeer geslaagd, het weer en de atmosfeer konden niet beter. Frank de Wild en Alan
Croes hebben een Technical award ontvangen vanwege hun actieve bijdrage binnen de
studie comités . Verder kreeg Wim Boone een Cigré Fellow award toegekend. Deze één na
hoogste Cigré onderscheiding kreeg Wim vanwege zijn jarenlange bijdrage om kennis te
delen binnen de Cigré gemeenschap. Afgelopen september hebben wij voor het eerst een
Cigre evaluatiedag georganiseerd ("Take a Way event") . De evaluatiedag was in plaats van
de traditionele Cigré voorbereidingsdagen. De dag voldeed aan de behoefte. Meer dan 100
deelnemers namen deel aan de dag en is zeker voor herhaling vatbaar.
Het bestuur is zeer verheugd dat regelmatig Themadagen en Workshops worden
georganiseerd. Het georganiseerde event worden zeer goed bezocht. Het aantal leden groeit
gestaag. Mede door het toenemende ledenaantal is de werkdruk binnen het secretariaat erg
hoog. Daarom heeft het DB besloten het facturatieproces met ingang van 2018 te
wijzigen.(zie hieronder).
Naast al het positieve nieuws was er ook slechte nieuws van het overlijden van Ad Zoomers
en recentelijk het ziek zijn van Jan Langedijk.

Ontwikkeling ledenbestand
Op dit moment hebben wij 14 collectieve leden en 194 individuele leden. Daarnaast heeft
Young Cigré 120 leden. Gemiddeld groeit het aantal leden met 4% tot 9% per jaar. Dit jaar is
een uitschieter, alleen al op dit moment hebben zich 18 nieuwe leden aangemeld.
Onderstaand figuur geeft de verdeling aan in welke sector onze leden werkzaam zijn.
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Deelname in Cigré werkgroepen
Een positieve ontwikkeling is ook de toename van leden die actief zijn in de internationale
Cigré werkgroepen. Op dit moment zijn vanuit Nederland 138 leden van 26 verschillende
bedrijven of onderwijsinstellingen actief in 114 verschillende werkgroepen.

Wijziging facturatie 2018
Vanwege de verdere professionalisering van het secretariaat en om het facturatieproces meer
LEAN te maken achter de schermen hard gewerkt om het facturatie proces opnieuw in te
richten.
De grootste wijzingen voor de individuele leden zijn:
•

Communicatie gaat voortaan voortaan alleen per e-mail

•

Het Cigré lidmaatschapkaart wordt vervangen door een digitaal exemplaar

•

De factuur voor de ledencontributie wordt met ingang van 2018 ten naam gesteld van
het individuele lid en niet meer gericht aan het bedrijf.

Naast de bovengenoemde zaken wordt onderzocht of het mogelijk is om de facturatie verder
te automatiseren. Alternatieven waaraan gedacht wordt zijn bijvoorbeeld automatische
incasso, ideal credit kaart, … Alle geopperde alternatieven worden de komende maanden
verder uitgewerkt. Na de zomervakantie vindt verdere berichtgeving naar de leden plaats.
Voor de collectieve leden zal er verder niets wijzigen.

Cigré webpagina
Onze Cigre.nl website is nu een aantal jaren in de lucht. Mede in het kader van het gewijzigde
facturatieproces hebben ook onze website kritisch gekeken. Op dit moment wordt het
adressenbestand van onze leden op verschillende plaatsen bijgehouden, waaronder binnen
onze Cigre.nl site. Wij vroegen ons als dagelijks bestuur af in hoeverre het
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membershipgedeelte wordt gebruikt door de leden. Mede in het kader van de wet op privacy
hebben wij het voornemen om het membershipgedeelte met ingang van 2018 te blokkeren.
Mochten er suggesties zijn of onoverkomelijke bezwaren dan horen wij dit uiteraard graag.

Social Media
LinkedIn Group
Voor Cigré Nederland is een LinkedIn groep aangemaakt.
U kunt zich aanmelden via bijgevoegde link Klik hier

Young Cigré
Het bestuur van Young Cigré is qua samenstelling geleidelijk gewijzigd het eerste deel van dit
jaar. Zo hebben Evert de Haan, Evita Parabirsing en Sander Franke het bestuur verlaten en
zijn vervangen door drie nieuwe bestuursleden. Nikoleta Kandalepa werkt voor TenneT als
netstrateeg. Haar ambitie is om meer jonge mensen te betrekken bij het werk van Cigré.
Nikoleta is de penningmeester bij Young Cigré. Jin Zhang is R&D engineer bij TKF. Zij kijkt er
naar uit om events voor Young professionals te organiseren en om een bijdrage te leveren
aan de verdere invulling van Young Cigré. Swasti R. Khuntia is een promovendus bij de TU
Delft. Hij kijkt er naar uit om nieuwe personen te ontmoeten in zijn rol als Young Cigré
ambassadeur in de TU Delft.
Wij willen onze dank overbrengen aan Evita, Sander en Evert voor hun inzet en bijdrage en
we hopen hen te ontmoeten tijdens een van de vele Cigré events in de nabije toekomst.
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