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In het verslagjaar heeft de commissie techniek zich inhoudelijk vooral toegelegd op het vertrouwd 

raken met de NTI-meetset. Door de tamelijk andere werkwijze was dat voor een aantal leden 

namelijk nogal wennen. 

Tegelijkertijd biedt deze nieuwe meetset een aantal nieuwe mogelijkheden, waarmee we de leden 

beter van dienst kunnen zijn. Zo is het bijv. mogelijk heel gemakkelijk de fase van de aangesloten 

luidsprekers te controleren, iets waaraan in de praktijk nogal eens wat blijkt te mankeren. 

 

Daarnaast is de samenwerking met de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) 

versterkt en wel met name met de CT. Waar dit vroeger stond voor Commissie Techniek, is dit nu 

de afkorting van Commissie Toegankelijkheid. 

Op het gebied van het inspecteren, keuren en waar nodig in orde maken van ringleidinginstallaties 

wordt een nauwe samenwerking nagestreefd met de NVVS, waar de keuringsresultaten wederzijds 

worden geaccepteerd. Daartoe is gezamenlijk een meet- en keuringsprotocol ontwikkeld, dat geheel 

gebaseerd is op de nieuwe ringleidingnorm, te weten de IEC 60118-4 uit 2006. Daarbij moest er 

rekening mee worden gehouden, dat de beide verenigingen met verschillende apparatuur werken. 

 

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de CT lag evenwel bij het bezoeken en adviseren van 

kerken op het gebied van hun (geluids)installatie. Alle leden van de CT zijn namelijk ook rayon-

vertegenwoordiger van de LOK en in die kwaliteit zijn zij het aanspreekpunt voor de kerken. 

In totaal werden 25 bezoeken afgelegd. De verslaglegging hiervan vindt op een gestandaardiseerde 

manier plaats en wordt tussen de leden van de CT uitgewisseld, zodat we van elkaars ervaringen 

kunnen leren. 

 

In de CT vonden ook enkele personele wisselingen plaats. Zo traden tot de commissie toe, de heren 

Ben Esvelt en Joop Kruizinga en nam na langdurig lidmaatschap de heer Jan de Vries afscheid.  

Enige tijd heeft ook in ons midden verkeerd de heer Jos Kruiswijk, maar die heeft besloten dat hij in 

de CT niet zo goed op zijn plaats was, dus heeft hij ook weer afscheid genomen. 

 

De CT heeft voor de aankomende periode een werkplan opgesteld, met daarin onderwerpen, die in 

de komende tijd aandacht zullen krijgen. Belangrijke punten zijn de ontwikkelingen rond de 

overdracht van beeld(en) uit de kerken en een sterkere oriëntatie van de CT op product-

ontwikkelingen in de markt. Voor beiden is het echter noodzakelijk dat de CT inhoudelijk en 

getalmatig wordt versterkt!  

Bij deze dan ook een oproep om u als lid van de CT aan te melden, als u meent hieraan een 

bijdrage te kunnen leveren!! 


