
 CBV notulen 23 mei 2018   
 
 
Locatie: AVR Duiven  
 
Aanwezig:  
Leden: Derk van den Born,Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Gert van de Weerd, 
René Rietbergen, Jan Huizinga en Ron Seuneke.  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Gerard Smit, Steef Hermsen, Wim Corman, Roel Schouten.  
 
Onbekend: 
Jan Rothuizen, Rene Meijer, Ilse Jansen 
 
Opsteller: Reinard Berendsen.  
 
Welkom:  
Derk heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Simon Frans de Vries 
manager reststoffen van AVR.  
 
Mededelingen bestuur:  

- Gegevens leden, nieuwe leden moeten nog bedrijfsgegevens aanleveren bij Roel 
i.v.m. gegevens website. 

- Voor de presentatie op 14 september locatie Synerlogic zal Roel dit  afstemmen 
met Gert van de Weerd. 

- Volgende bijeenkomst zijn;  

o 14 september Synerlogic 

o 30 november Gerco Brandpreventie B.V. in Schoonhoven 

o December, extra bijeenkomst, Ron Seuneke zal dit afstemmen met het 
bestuur. 

 

Vorige notulen:  
De notulen van 13 maart 2018 worden doorgenomen en akkoord bevonden. 

o Nav. Geert informeert nog na een aanhanger met zonnepanelen i.v.m. 
duurzaamheid  en brand zonnepanelen, mogelijk op het trainingcentrum. 

o Onderhoud sprinklers en sprinklerleiding ook i.v.m. doorroesten, voor 
2019 opnemen in de planning. Actie Ron 

 

 

Gebeurtenissen/ervaringen 

- René, we zijn bezig met een proef, batterijen om elektrische pieken op te vangen 
en een buffer te hebben voor opslag. 

- Onderwerp voor 2019, elektriciteit branden van elektrische auto’s , Gert gaat 
informeren of dit mogelijk is op het trainingcentrum. 

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


- Gert, trainingen met fluorhoudend blusschuim middelen. De laatste jaren neemt 
de discussie over de toepassing van fluorhoudend blusschuim en de gevolgen 
voor mens en milieu meer en meer toe. Voor het trainingscentrum heeft hij geen 
toestemming, wie heeft hier een oplossing voor?  

 

 

Rondvraag 

- Geen rondvraag 

 

Presentatie van papier tot stoeptegel.  
Simon Frans zoomt in op de installatie d.m.v. een presentatie van de installaties  
van AVR. In Duiven vergloeit AVR het afval van de papierindustrie. „Papier kan zeven 
keer een nieuw leven krijgen. Daarna is de vezel zo kort geworden dat die niet meer 
sterk genoeg is voor nieuw papier. De gedroogde afgedankte papierpulp komt 
in Duiven terecht. Het vergloeien resulteert in warmte, die we verkopen aan het 
warmtenet van Arnhem en Duiven en een kalkachtig product dat een toepassing krijgt 
als bindmiddel in beton.” 
 

 
 Bijeenkomsten 2018 
Datum  

Tijden  Locatie  Onderwerp(en)  

14 september  12-17 uur  Synerlogic  Synerlogic/DVR 
Beveiligen & 
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  Brandveiligheidapplic

aties  
Voorbereiding:  
Stand van zaken mei 2018: Roel heeft contact gelegd, bezoek en datum akkoord, programma, gehele 
dag, volgt te zijne tijd.  
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.  

Stand van zaken mei.2018: Ron is aan het voorbereidingen, datum en programma volgen zo spoedig mogelijk  

 

 

Afsluiting: 

 
Bijeenkomsten 2019 
Datum  

Tijden  Locatie  Onderwerp(en)  

maart  12-17 uur  trainingcentrum ??  
Voorbereiding:  
Gert van de Weerd bereid een presentatie op de locatie voor in overleg met Roel.  
Mei  12-17 uur ?? sprinklers en 

sprinklerleiding 
Voorbereiding:  
Ron, als sprinkler deskundige bereid een presentatie voor. 
Sept.  12-17 uur Saba  ??  
 Nov. Hele dag ?? ?? 

    

 

- Derk bedankt Ron voor de gastvrijheid, lunch en sluit de vergadering. 


