
CBV notulen 13 maart 2018                               
 

Locatie: IKEA Duiven 
 
Aanwezige leden: 
Derk van den Born, Reinard Berendsen, René Rietbergen, Wim Corman, Marcel 
Teunissen, Gerrit Leemkuil, René Meijer en Roel Schouten. 
 
Sprekers: 
Joost Ebus, Brandonderzoeker VGGM 
Wouter van Greevenbroek. Projectleider Sunprojects 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Gerard Smit, Jan Huizinga, Jan Rothuizen, Gert van de Weerd, Steef Hermsen, Bjorn 
Koehl, Ron Seuneke en Ilse Jansen. 
 
Welkom  
Derk heet iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Joost Ebus  en Wouter van 
Greevenbroek. 
 
Mededelingen/ingekomen stukken 
- Presentaties voor 22 mei zijn in voorbereiding (bevestigingsmail: Ron Seuneke) 
- Bezoek Gerco Brandpreventie voor 30 november is bevestigd. (Roel zal t.z.t. 

programma met de heer Maarten Kleijne van Gerco opstellen) 
  

Presentatie Brandonderzoek 
Joost Ebus heeft een interessante presentatie gehouden over brandaspecten bij 
zonnecollectoren. De presentatie zal worden verspreid onder de leden.   
 
Presentatie Leverancier Zonnecollectoren 
Wouter van Greevenbroek, projectleider bij Sunprojects, heeft presentatie gegeven over 
zijn bedrijf en de installatie van de zonnecollectoren bij diverse projecten en bij IKEA. 
Nadien hebben we op het dak nadere toelichtingen ontvangen. 
De presentatie zal worden verspreid onder de leden.   
 
Derk bedankt de sprekers voor hun interessante presentaties met een cadeaubon 
(naschrift: Joost zal het geld besteden aan instrumentarium voor zijn 
brandonderzoekerswerk, ‘n mooie besteding!)   
 
Vorige notulen  
De notulen van 8 december 2017 is akkoord bevonden. 
 
Kascontrole 
Wim en René hebben de kascontrole uitgevoerd en verlenen decharge aan het bestuur. 
Reinard wordt bedankt voor het opstellen het Financieel overzicht 2017. 
Een overzicht wordt aan de leden gemaild. 

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


Bijeenkomsten 2018  
Alle voorstellen bij iedere bijeenkomst nagaan op haalbaarheid en uitvoering. 

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: 
Gerco heeft bevestigd. Roel gaat t.z.t. programma afstemmen. 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 is doende met de voorbereidingen. Voorstel/mogelijkheden mailen naar Roel 
waarna deze die zal bespreken met bestuur. 

 
Uitwisseling ervaringen/gebeurtenissen/rondvraag 
Marcel en René: 
Zij geven aan problemen met de sprinkler te ondervinden. Het betreft onder andere 
(kleine)lekkages. Voorgesteld wordt om een spreker uit te nodigen die hier meer in is 
gespecialiseerd. Roel en Derk zullen contact(en) gaan leggen. 
 
Afsluiting 
Derk bedankt de gastheren van IKEA voor de prima verzorging en de gelegenheid. 
Verder dank aan de aanwezigen voor een ieders inbreng. 
 
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/

