
CBV notulen 3 december 2014 

 

Locatie: Brandweer Gelderland Midden, locatie Ede  

 

Aanwezig: Derk, Reinard, Willie, Gerrit, Ron Seuneke(AVR) en Roel 

Spreker: De heer R. Leenheer. 

Afwezig: Gerard, Steef, Gert (m.k.), Jan(onbekend) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

Derk heet iedereen van harte welkom en introduceert zichzelf en de afwezigen waarna een 

ieder zich voorteld aan de heer Leenheer.  

 

Opkomst 

Helaas is de opkomst door een aantal afwezigen matig, met name voor de spreker is dit 

jammer. Uiteraard is er begrip dat iemand niet kan. Laten we het er de volgende keer over 

hebben. 

 

Inleiding Veiligheidsprogramma 

De heer Rob Leenheer heeft een presentatie gegeven over zijn bedrijf en over de internet 

applicatie Logpiont.  

Contactgegevens: telefoon: 085-1110173, email: info@leenheer.eu en www.logpoint.eu  

 

Afstemmen bijeenkomsten 2015 en onderwerpen 

Tijdens de bijeenkomst hebben we volgende datums vastgesteld; 

4 maart - middag, AVR Duiven 

7 mei - middag, SABA Dinxperlo 

15 september – hele dag, Grolsch Enschede; voorbereidingen door Reinard 

2 december - middag, Parenco Renkum 

Onderwerpen 

Verzoek aan alle leden om na te denken over onderwerpen waarbij sprekers uitgenodigd 

kunnen worden.  

- Voorstel Ron Seuneke: R2b (Rob Jansen) CCV Certificering 

brandbeveiligingsinstallaties.  

   

Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

Stand van zaken website 

Is even op de achtergrond geraakt maar Reinard blaast dit onderwerp nieuw leven in. 

Een goed idee van Gerrit om alle “stukken”(met inlog gegevens) beschikbaar te maken voor 

de leden op de site. Reinard gaat de mogelijk regelen. Te plaatsen documenten op te vragen 

bij Roel. 

 

Stand van zaken potentiële nieuwe leden(Reinard) 

(nieuw)Bosman: contact opnemen (gegevens bij Gerrit beschikbaar) 

(nieuw)Ikea: contact opnemen. 

 

 

 

mailto:info@leenheer.eu
http://www.logpoint.eu/


Uitwisseling ervaringen / overige zaken 

Willie: 

Willie zal eind 2014 zijn werkzaamheden binnen de BHV bij SABA beëindigen. Gerrit is zijn 

opvolger. Willie heeft tijdens de bijeenkomst afscheid genomen van het CBV. 

 

Reinard: 

Diverse kleine incidenten voorgevallen. 

Heeft vragen over ademlucht keuringen. Google op ppmo voor meer info. 

 

Derk: 

N.a.v. brand van trafo in hoogspanning lab volgen er voorlichtingsbijeenkomsten voor de 

betreffende brandweerploegen. 

 

Roel: 

Uiteenzetting incident van ingestorte vloer bij kamerverhuur gegeven. 

 

Afscheid Willie 

Derk heeft Willie toegesproken over zijn lidmaatschap bij  het CBV en overhandigd een 

horloge met inscriptie. Willie verteld over zijn lidmaatschap ervaringen en bedankt een ieder 

voor de samenwerking en het cadeau. Gerrit heeft e.e.a. vastgelegd op foto, zie onderaan dit 

verslag. 

 

Sluiting 

Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit onder het genot van een drankje de 

vergadering. 

 

Rondvraag/nabrander 

Roel zal ledenlijst herzien en aan de leden mailen. 

 

 

Groet,  

Roel Schouten 

Secretaris CBV 

 

  



 
 

 


