
CBV notulen 9 december 2016                               
 

Locatie: Saval Breda 
 
Aanwezig:  
Nieuw lid: René Meijer. 
Leden: Derk van den Born, Reinard Berendsen, Jan Rothuizen, Gert van de Weerd, 
Gerard Smit, René Rietbergen, Jan Huizinga, Ron Seuneke en Roel Schouten. 
Introducés: Netty, Thijs Janssen, Jos Bischoff en Dolf Brouwer. 
Afwezig met kennisgeving:  
Gerrit Leemkuil, Steef Hermsen, Bas Gorter, Bas van de Aart, Wim Corman en Ilse 
Jansen. 
Opsteller: Roel Schouten. 
 
Welkom  
Derk heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder René Meijer van 
Synerlogic. 
 
Toelichting CBV 
De voorzitter heeft een toelichting gegeven over het cbv met als doel René te 
informeren wat het cbv is en welke meerwaarde deelname kan zijn. 
 
Introductie 
-René Meijer heeft een korte introductie gegeven over zijn functies binnen 
Synerlogic. Zijn functies zijn o.a. Hoofd BHV, chef TD en beheerder BMI. 
Alle aanwezigen hebben zich daarna geïntroduceerd. Tevens zijn, zo mogelijk, de 
activiteiten van de bedrijven aan de orde geweest. Vervolgens heeft Derk de 
afwezigen leden kort geïntroduceerd. 
 
Mededelingen bestuur 
- Houdbaarheid lidmaatschap voorzitter: Derk zal voorlopig voor minimaal een jaar 

als voorzitter lid blijven van het CBV. 
- Houdbaarheid lidmaatschap penningmeester: Reinard zal voorlopig voor 

minimaal een jaar als penningmeester lid blijven van het CBV. 
- Mario (oud veiligheidskundige van AVR) heeft een ander baan in Lelystad. Hij 

heeft zijn lidmaatschap van het cbv opgezegd. 
- Liander heeft aangegeven geen lid van het CBV te worden. Voor vragen op hun 

vakgebied mogen we het contact onderhouden. 
- Contributie 2017: Het bestuur heeft vastgesteld dat de huidige leden geen 

contributie hoeven te betalen voor 2017. Mochten er nieuwe leden aansluiten bij 
het cbv dan zal het bestuur zich opnieuw beraden over de contributie. 
 

Vorige notulen 
De notulen van 14 september 2016 worden doorgenomen en akkoord bevonden. 
 
 

http://www.contactgroep-cbv.nl/


 
Bijeenkomsten 2017  
NOTEER IN JE AGENDA 
 

Datum Tijden Locatie Onderwerp(en) 

15 maart 
(Gerard afwezig) 

12.00-
17.00 

Brandweertrainingscentrum  Inleiding door DVR Beveiligen 
en veiligheid.  
Roel gaat met Gert een 
middagprogramma 
samenstellen. 

17 mei 
(Derk afwezig) 

12.00-
17.00 

Parenco Uitleg/rondgang nieuwe 
papiermachine 
Roel gaat met Jan Rothuizen 
een middagprogramma 
samenstellen. 

13 september 12.00- 
17.00 

Friesland Campina Introductie Friesland Campina 
en rondgang. Roel gaat met 
Jan Huizinga een 
middagprogramma 
samenstellen. 

8 december Hele dag Colt  René Rietbergen zal contact 
leggen met Colt en Roel 
informeren over de 
mogelijkheden. 

 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
Jan Rothuizen geeft uitgebreide uiteenzettingen over de incidenten, waaronder 
enkele brandjes en wat dat voor gevolgen voor Parenco heeft gehad.   
 
Rondvraag 
De toekomstige AmvB “overige plaatsen” wordt door een student bij Brandweer 
Gelderland Midden uitgewerkt. Een uiteenzetting zal t.z.t. voor het CBV mogelijk zijn. 
 
Saval 
De heren van Saval hebben interessante presentatie en demo’s gegeven over de 
diverse producten en diensten van Saval. Een greep uit de onderwerpen: 
SK organisatie, bezichtiging fabriek (van metaalplaat tot brandblusser) 
gasblus systemen enert, chemisch, co2 en sprinkler (met demo), hoge druk 
watermist Systemen (met demo) 
 
 
Groet,  
Roel Schouten 
Secretaris CBV 
Contactgroep bedrijfshulpverlening Veluwezoom 
e-mail: info@contactgroep-cbv.nl 
www.contactgroep-cbv.nl 

http://www.contactgroep-cbv.nl/

