
CBV notulen 8 december 2017                               
 

Locatie: Colt te Katwijk 
 
Aanwezige leden: 
Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerard Smit, Jan Huizinga, Wim Corman, Jan 
Rothuizen, Gert van de Weerd, Steef Hermsen, Ron Seuneke en Roel Schouten. 
 
Introducés aanwezig: 
Dolf Brouwers, Thijs Janssen, Pierre Veuger, Robert Jorna. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
René Rietbergen, Gerrit Leemkuil, Marcel Teunissen, René Meijer 
Ilse Jansen, 
 
Opsteller: Roel Schouten. 
 
Welkom  
Stan Veldpaus heet iedereen welkom bij Colt waarna we de vergadering houden. 
 
Mededelingen 
- Derk geeft aan dat Rene Rietbergen zich ziek heeft gemeld. De overigen hebben zich 

afgemeld bij Roel; 
- Voor de introducés stelt een ieder zich kort voor; 
- 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. 

 
Ingekomen stukken 
Het Besluit brandveiligheid gebruik van basishulpverlening overige plaatsen zal 1 januari 
2018 van kracht zijn. Hiermee komen de plaatselijke BBV’s 
(BrandBeveiligingsVerordeningen) te vervallen. Het betreft landelijke regelgeving voor 
niet bouwwerken. 
 
Vorige notulen 
De notulen van 13 september 2017 is akkoord bevonden. 
  

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


 
Bijeenkomsten 2018  
De eerder voorgestelde datums zijn gewijzigd en in de vergadering opnieuw vastgesteld. 
Alle voorstellen bij iedere bijeenkomst nagaan op haalbaarheid en uitvoering. 

Datum Tijden Locatie Onderwerp(en) 

13 maart 12-17uur IKEA Zonnecollectoren op daken 

Voorbereiding:  
Gerard zal brandweercollega vragen een presentatie te geven over brandgerelateerde 
aspecten; Wim zal leverancier vragen een presentatie te geven over de zonnecollectoren 
zelf. Presentaties op elkaar afgestemd opgeven bij Roel voor het opnemen in de agenda 
van die middag. 

    

22 mei 12-17 uur AVR Van papier tot stoeptegel(?) 

Voorbereiding: 
Ron Seuneke bereid presentatie en rondgang voor. Programma afstemmen met Roel voor 
het opnemen in de agenda voor die middag. 

    

14 september 12-17 uur Synerlogic Synerlogic / DVR Beveiligen en 
veiligheid?  

Voorbereiding: 
Rene Meijer bereid een presentatie en rondgang op de locatie voor. 
Gert gaat zijn contact van DVR na of er een presentatie gegeven kan worden. 

    

30 november Hele dag Gerco Brandveiligheidsapplicaties 

Voorbereiding: 
Roel gaat de mogelijkheden na. Gerco is een leverancier die brandwerende 
afdichtingen/voorzieningen zoals brandkleppen e.d. fabriceerd en monteert. 

    

Extra 
bijeenkomst 

N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

Voorbereiding: 
Ron Seuneke zal voorstel/morgelijkheden mailen naar Roel waarna deze die zal bespreken 
met bestuur. 

 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
Jan:  
Bij ongeval waarbij shovel tegen steiger botste en persoon van steiger valt  en arm 
breekt is nadien melding gedaan bij de Arbeidsinspectie. De boodschap is goed na te 
welke ongevallen/incidenten gemeld moeten worden bij de Arbeidsinspectie. 
Gert: 
Zorg bij dakwerkzaamheden voor afdoende bescherming tegen vallen. Netten spannen is 
prima bescherming mits ze op juiste wijze zijn aangebracht. 
Steef: 
Bij brand in een bakoven is na blussing substantie weer gaan branden door de 
zelfontbrandingstemperatuur. Er worden diverse oplossingen voor dit probleem 
aangedragen waaronder “koud”vet bijvullen. 
Robert: 
Geeft de problemen van de bluswatervoorzieningen op KEMA terrein weer. Er zijn 
(tijdelijk)watertanks opgesteld om te voorzien in bluswater. Mogelijke oplossingen voor 



de langere termijn zouden kunnen zijn; stationaire openwater bluswatervoorziening of 
geboorde putten. 
 
Presentaties en rondgang bij Colt 
De heren Stan Veldpaus, Kor Foekens, Niels de Zaaijer en Riadh Azzawi hebben diverse 
interessante presentatie gegeven. Tijdens de rondgang is de fabriek bekeken en hebben 
we de toelichtingen van Niels de Zaaijer mogen ontvangen. Presentaties worden na 
ontvangst naar de leden gemaild door Roel. 
 
Afsluiting 
Derk bedankt de sprekers van Colt met een presentje én ieders aanwezigheid en inbreng 
tijdens de interessante en leerzame dag.  
 
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/

