
 
 
 
Notulen van de op donderdag 26 oktober 
gehouden PLOT ledenbijeenkomst 
bij Philips Lighting 

 
Aanwezig zijn: 

- Adimec Advanced Image Syst. BV Bram Jessen 
- Airbus Defence and Space  Jan Geerse 
- Altrimex    Michael Staudt 
- C.N. Rood     Bert Broekhuizen 
- C.N. Rood     Ivo Kauffmann 
- CTS Nederland BV    Dennis Vermeulen 
- Dewetron Benelux   Andries de Bué 
- D&M Premium Sound Solutions  Marc Tonnard 
- D&M Premium Sound Solutions  Joost Goethals 
- Hielkema Testequipment  Wouter Rutten 
- IPS Technology    Ramon Hendriks 
- IPS Technology    Peter Geerts 
- j.j. bos b.v.     Ramon van ’t Hoff 
- j.j. bos b.v.     Jan troost 
- Mirror Controls international   Sierk de Jongh 
- Mirror Controls international  Patrick Roest 
- Müller-BBM VibroAkustik Systeme Emiel Barten 
- NXP     Orla O’Halloran 
- Philips Lighting    Boudewijn Jacobs 
- Philips Lighting    Adrie Jonkers 
- Philips Lighting    Ben Broers 
- Philips Lighting    Marcel van Doesburg 
- Philips Lighting    Marc Kuilder 
- Philips Lighting    Wouter Maes 
-  PLOT    Harry Roossien 
- Rycobel BV     Mark de Waard 
- Thales Cryogenics    Ronnie van Leeuwen 
- V2i      Erik Veninga 
- Weiss Technik    Ot van de Graaf 

 
 
Alsmede aanwezig namens het bureau van de vereniging: 

- Wasila El-Khattabi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 

 
Harry Roossien heet de aanwezigen van harte welkom en opent de bijeenkomst.  
 
 
2. Mededelingen vanuit het bestuur 

 
Het bestuur licht een aantal activiteiten van de vereniging toe. 
 
Activiteiten: 

• November 2017: PLOT Showcase 
• November 2017: Werkgroep Mechanische beproevingen 
• November 2017: Werkgroep Reliability  
• Maart 2018:  CEEES meeting in Krakow 

 
Bestuurssamenstelling 



Kees Revenberg, bestuurslid en penningmeester, is sinds heden bestuurslid van de branche 
industriële elektronica binnen FHI. Tijdens de vorige ledenbijeenkomst hebben we twee nieuwe 
bestuursleden aangekondigd: 

- Wilhelm Niessen, MASER Engineering – Penningmeester 
- Boudewijn Jacobs, Philips Lighting - Adviserend bestuurslid 

 
Wilhelm Niessen en Boudewijn Jacobs zijn benoemd tot bestuursleden PLOT. 
 
CEEES 
Harry Roossien heeft de najaarsmeeting van CEEES telefonisch bijgewoond en doet hiervan kort 
verslag.  
 
Daarnaast heeft CEEES de voorzitter van PLOT, Harry Roossien, gevraagd of wij het voorzitterschap 
wederom op ons willen nemen. Dit is tijdens de bestuursvergadering op 5 oktober besproken. Het 
bestuur heeft het verzoek afgewezen. De reden is verduidelijkt aan de leden en komt er in het kort op 
neer dat het bestuur geen meerwaarde voor de leden kan garanderen. De komende twee jaar richten 
wij ons op PLOT.  
 
Realisatie 2017 en begroting 2018 
Harry Roossien geeft een toelichting op de lopende activiteiten, de tot nu toe gemaakte kosten en 
opbrengsten. Tevens geeft Harry Roossien een toelichting op de verwachte kosten en opbrengsten 
voor 2018. 
 
Na de bespreking van de begroting wordt tijdens de vergadering gevraagd om decharge. Decharge 
wordt verleend door algemene goedkeuring van de aanwezige leden. 
 
 
Strategiesessie 2018    
In januari vindt er weer een strategiesessie plaats met het bestuur. Tijdens zo’n strategiesessie 
bespreken de bestuursleden o.a. thema’s die het komend jaar aan bod moeten komen. Vanuit het 
bestuur zijn een tweetal thema’s benoemd: geluid en MEOST. Vanuit de leden zijn ook een tweetal 
thema’s benoemd: nanoparticles en extreme condities in vacuüm. Suggesties over thema’s kunnen 
leden sturen naar wasila@fhi.nl.  
 
PLOT Showcase 2017 

21 november 2017 vindt de PLOT Showcase plaats. Momenteel zijn er 9 exposanten en is het 
programma (op 1 lezing na) gevuld. De bezoekersregistratie is geopend en 47 bezoekers hebben zich 
al aangemeld. Het is nu vooral van belang dat we de branche informeren over het event. Nodig uw 
netwerk uit, registreer zelf voor een bezoek, kortom; schreeuw het van de daken.  
 
3. Mededelingen vanuit de leden 
 
Elevatorpitches 
Boudewijn Jacobs, nieuw bestuurslid, stelt zich via een elevatorpitch voor aan de aanwezigen. 
Boudewijn is al eerder bestuurslid geweest. Wegens privéomstandigheden is hij er destijds mee 
gestopt. Boudewijn wil graag kijken naar de mogelijkheden om een werkgroep te beginnen over 
chemische compatibiliteit. Verder wil Boudewijn een bijdrage leveren aan de congressen en 
bijeenkomsten. 
 
Wilhelm Niesen kon er deze bijeenkomst niet bij zijn, maar zal zich bij de volgende ledenbijeenkomst 
voorstellen.  

 
 
4. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 
Werkgroep Mechanische Beproevingen 
Ronnie van Leeuwen geeft een toelichting over de lopende activiteiten van de betreffende werkgroep. 
De werkgroep is al jaren bezig om een link te krijgen met scholen/studenten. Weiss Technik, IPS 
Technology en Thales Cryogenics zijn begonnen met het geven van workshops voor studenten. 27 
oktober wordt er weer een workshop gegeven aan 25 studenten over automotive. De vraag die 
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Ronnie stelt aan de aanwezigen: als iemand scholen, studenten, studies kent die een link hebben met 
het vakgebied, laat het Ronnie dan weten. Dit kan via: Ron.vanleeuwen@nl.thalesgroup.com.  
9 november vindt de volgende werkgroepvergadering plaats bij Thales Cryogenics in Eindhoven. 
 
Werkgroep Reliability  
Erik Veninga geeft een toelichting op de vergaderingen die hebben plaatsgevonden van de werkgroep 
reliability. 23 november vindt de volgende werkgroepvergadering plaats, hoogstwaarschijnlijk bij TMC 
in Eindhoven.  
 
5. Themaprogramma 

Na de mededelingen van bestuur, leden en werkgroepen vindt het themadeel van de 
ledenbijeenkomst plaats. Na een introduktie van Philips zijn er diverse sprekers over het thema 
Chemische Compatibiliteit. De meeting wordt afgesloten met een rondleiding door het reliability testlab 
en het material analysis lab en aansluitend een netwerkborrel. 
 
 
6. Sluiting, volgende vergadering 

 
Om ca. 18.30 wordt de bijeenkomst afgesloten. De volgende ledenbijeenkomst zal plaatsvinden in 
2018. 
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