
← Nieuws over de status van Het Nerg Brief van het NERG en
KIVI afd. Telecom bestuur Geplaatst op 13 maart 2014 door
redactie Geacht NERG lid, Zoals op de ALV van 16 december

Geplaatst op

Geacht NERG lid,

Zoals op de ALV van 16 december besloten, heeft het NERG besloten zichzelf op termijn op te heffen, de
contributie voor 2014 op nul euro vast te stellen en per direct de activiteiten onder KIVI afdeling Telecom vlag
verder te voeren. Het NERG bestuur heeft op dit moment als voornaamste taak om de resterende middelen
conform de NERG doelstellingen te besteden, onder meer voor het in kaart brengen van de rijke geschiedenis
van het NERG.

De leden is aangeboden tegen een gereduceerd tarief KIVI lid te worden. Hiervan heeft inmiddels een 40-tal
leden gebruik gemaakt. Wij moedigen andere leden aan ook van dit aanbod gebruik te maken
aangezien aanmelden voor themabijeenkomsten via de NERG site voor NERG leden niet meer
mogelijk is.

Ter herinnering: U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van KIVI NIRIA door dit digitale
aanmeldingsformulier http://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000 in te vullen.

Belangrijk! Vermeldt u alstublieft bij stap 5 van de procedure aanmeldcode 341 (in verband met het toekennen
van de korting) en denkt u ook aan het maken van een keuze voor de Afdeling voor Telecommunicatie (TC).

Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, meteen na inschrijving ontvangt u
gegevens om in te loggen op de website.

Gratis deelname aan de komende twee bijeenkomsten kan na registratie via de KIVI website voorlopig ook
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voor NERG leden die nog geen KIVI lid zijn. Dit kan door zich eenmalig te registreren als KIVI relatie (zie
https://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000G) en bij aanmelding voor een specifieke bijeenkomst
op het webformulier een vinkje bij “NERG lid in 2013″ te zetten.

Dit jaar vonden alweer twee geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten plaats (URSI op 20 januari, Cyber
Security op 20 februari) en voor de komende tijd zijn gepland:

31 maart “Communicatievoorzieningen voor thuis” (Eindhoven), aanmelden via https://afdelingen.kivi.nl
/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4872

10 april “Draadloos 2.0” in het kader van de EuCAP conferentie (Den Haag), aanmelden via
https://afdelingen.kivi.nl/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4859

Daarna volgen tot de zomer een excursie naar Lopik, de jaarlijkse Vederprijs uitreiking (met daaraan gekoppeld
de jaarlijkse NERG ALV), de TMA award, en de KIVI telecommunicatie prijs, bijeenkomsten waarop we U hopen
te zien.

Met vriendelijke groet,

het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur

Dit bericht is geplaatst in bestuur met de tags 2014, lidmaatschap, Nerg. Bookmark de permalink.
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