
 

 

CBV notulen 15 september 2015 

 

Locatie: Parenco 

Aanwezig: Jan, Gert, Reinard, Gerrit, Gerard en Roel 

Afwezig: Steef, Mario en Derk (m.k.) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

Na de lunch (Jan bedankt) heet plv. voorzitter Roel iedereen van harte welkom. 

 

Presentaties 

Onderstaande personen hebben interessante presentatie gegeven over veiligheidsvoorlichting; 

- Henk-Jan van Maanen en David Bonsink van Ignific 
http://ignific.nl, hallo@ignific.nl, +31 6 29 41 91 31, Wernaarseind 60, 3995BB Houten 

- Ellen de Jong en Jitske Jonkman van Triggerfilm 

Tel. 06-51895312, ellen@triggerfilm.nl, www.triggerfilm.nl 

 

Voortbestaan CBV 

Na enige discussie hebben we afgesproken dat eenieder er over nadenkt hoe hij het CBV 

voort zou willen laten bestaan of niet. Op 2 december zullen we dan gezamenlijk hierover een 

besluit moeten nemen. Verder aan de orde stellen toekomstig vertrek voorzitter en 

penningmeester contributie 2016. 

 

Afstemmen bijeenkomsten 2015 en onderwerpen 

De laatste bijeenkomst in 2015. 

2 december – hele dag.  Vertrek 9.00 uur ZET IN JE AGENDA !!! 

We vergaderen bij een bierbrouwer in Groesbeek, Zie onderstaand programma. Het beloofd 

een hele leuke en leerzamer dag te worden. Aansluitend zullen we het diner ergens net over de 

grens nuttigen. Vervoer per busje naar Groesbeek, Duistland en weer terug, zal worden 

verzorgt vanaf centraal gelegen locatie. (mogelijk bij van de Valk of Kleefse Waard o.i.d.) 
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Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

Kascontrole 

Jan en Gerrit hebben de kascontrole uitgevoerd en verlenen decharge aan het bestuur. 

Een overzicht wordt aan de leden gemaild. 

 

Ingekomen stukken 

Diverse reacties op de website. 

 

Website 

De door diverse persoenen aangeleverde verbeterpunten, dank daarvoor,  zullen door Roel 

met de maker van de site worden doorgenomen en zo mogelijk worden verwerkt. 

Helaas is e-mail info@contactgroep-cbv,nl helaas nu nog niet operationeel. Roel heeft 

problemen met zijn laptop, waarop de mails binnen moeten komen, en zal dit met de maker 

van de site op gaan lossen. 

 

 

Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen 

 

Reinard: 

De procedure voor het werken in besloten ruimte is aangepast bij AVR 

 

Gerard: 

Attendeert op aanbiedingen voor opleidingen BHV / First Responder. Let goed op wat er 

aangeboden wordt. 

 

Jan: 

Rondgang ging helaas niet door doordat er sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd en men 

daar niet onnodig mensen aanwezig wil hebben. 

 

Sluiting 

Roel bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Groet,  

Roel Schouten 

Secretaris CBV 

 


