
CBV notulen 13 septemebr 2017                               
 

Locatie: Friesland Campina Steenderen 
 
Aanwezige leden: 
Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerard Smit, René Rietbergen, Jan 
Huizinga, Wim Corman, Marcel Teunissen en Roel Schouten. 
Afwezig met kennisgeving:  
Gerrit Leemkuil, Jan Rothuizen, Gert van de Weerd, Steef Hermsen, Ilse Jansen, 
Ron Seuneke, René Meijer(z.k.) 
 
Opsteller: Roel Schouten. 
 
Welkom  
Derk en Jan heten iedereen van harte welkom. 
 
Mededelingen 
- Derk zal komend jaar als voorzitter lid blijven van het CBV. 
- Reinard zal komend jaar als penningmeester lid blijven van het CBV. 
- Contributie 2018: tijdens de bijeenkomst is besloten dat de huidige leden geen 

contributie hoeven te betalen voor 2018. Er zijn voorlopig voldoende financiële 
middelen. Mochten er nieuwe leden aansluiten bij het cbv dan zal het bestuur zich 
opnieuw beraden over de contributie. 

- Voor de bijeenkomsten in 2018 zal het bestuur datumvoorstellen plannen. Roel 
zal deze communiceren naar de leden. 

- Eenieder wordt gevraagd na te denken over de onderwerpen / locaties / 
bezoeken / sprekers  voor 2018. 

In de vergadering wordt het onderwerp zonnecollectoren op daken genoemd.  

 Gerard gaat binnen zijn contacten na wat hierover (repressief)bekend. 

 Roel geeft aan dat een collega van Brandweer Gelderland Midden 
vertegenwoordigd is in de Vakwerkgroep Bouwen(regelgeving) binnen de 
brandweer en zal bij ontwikkelingen ons berichten. 

 
Vorige notulen 
De notulen van 17 mei 2017 worden na onderstaande mutaties akkoord bevonden. 
- Bij gebeurtenissen/ervaringen: AVIKO; het SIT(Snel Interventie Team) heeft de 

brand bestreden in plaats van de BHV. 
- Naam Maercel Teunissenenen = Marcel Teunissen. 
 
Laatste bijeenkomst 2017 

Datum Tijden Locatie Onderwerp(en) 

8 december Hele dag Colt  René Rietbergen heeft binnenkort  
contact met Colt. Roel zal met 
contactpersoon programma 
opstellen voor deze dag. 

 

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


Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
Marcel heeft uitvoerig uitleg gegeven over het incident wat bij IKEA plaats heeft 
gevonden over de uitval van de elektrische stroomvoorziening. Vooralsnog is er geen 
oorzaak van de kortsluiting/overslag vastgesteld. 
 
Presentatie en rondgang Friesland Campina 
Jan Huizinga heeft een interessante presentatie gegeven over Friesland Campina. 
Met veel kennis en passie heeft Jan ons meegenomen in de fabriek waar alle 
processen van het kaasmaken werden toegelicht.  
 
Afsluiting 
Derk bedankt iedereen voor zijn bijdrage aan deze bijeenkomst met in het bijzonder 
dank aan Jan voor de lunch, presentatie en rondleiding bij Friesland Campina. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Roel Schouten 
Secretaris CBV 
Contactgroep bedrijfshulpverlening Veluwezoom 
e-mail: info@contactgroep-cbv.nl 
www.contactgroep-cbv.nl 

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

