
 CBV notulen 14 september 2018   
 
 
Locatie: Synerlogic Duiven  
 
Aanwezig:  
Leden: Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Gert van de Weerd, 
René Rietbergen, Rene Meijer, Jan Huizinga, Ron Seuneke, Wim Corman, Gerard 
Smit, Roel Schouten. 
Gastsprekers: 
Maarten Kas van DVR en Rieni van der Hoeven van Synerlogic. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Steef Hermsen, Jan Rothuizen.  
 
Opsteller: Roel Schouten.  
 
Welkom:  
Na een smakelijke lunch (Rene bedankt) heet Derk iedereen van harte welkom. 
 
De notulen van 23 mei 2018 worden doorgenomen en akkoord bevonden. 
 
Mededelingen bestuur:  
- Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

kracht. Wat dit voor de contactgroep betekend zal het bestuur uitzoeken en zal op 
de eerstvolgende bijeenkomst er op terug komen. 

- Gegevens “nieuwe” leden moeten nog bedrijfsgegevens aanleveren bij Roel i.v.m. 
gegevens op de beschermde website. Wim zal zijn gegevens aanleveren bij Roel. 

- Laatste bijeenkomst 2018;  

o 30 november, gehele dag, Gerco Brandpreventie B.V. in Schoonhoven.  

Roel gaat e.e.a. regelen. (introducés welkom). 

- Bijeenkomsten 2019: (verzoek; niet op woensdagen) 

o Maart: Bezoek Rotterdam, demonstratie op blusboot. Ron geeft spoedig 
datum door aan Roel. 

o Mei: Presentatie door Ron over onderhoud sprinklers en sprinklerleidingen 
ook i.v.m. doorroesten. Locaties Synerlogic. 

o September: locatie SABA, onderwerp o.a. verbouw SABA. 
o November: Geert regel presentatie over zonnepanelen i.v.m. 

duurzaamheid en brand zonnepanelen, op het trainingcentrum. 

We hebben ook het onderwerp: elektriciteit branden van elektrische auto’s, Gert gaat 
informeren of dit mogelijk is op het trainingcentrum. 

Daarnaast kan Gerard zijn film die gaat over traumatische ervaringen van twee 
brandweermensen en de hulp die ze daarbij kregen n keer aan ons laten zien.  

 

Ingekomen stukken: 

Ilse Jansen van Bosman transport heeft bedankt voor lidmaatschap van het CBV. 

 

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


Gebeurtenissen en ervaringen: 

Derk: een proefopstelling van een batterijpack (ca.1700 stuks) heeft brand veroorzaakt.  

Gerard: 19 september komt er een interessant stukje op RTL over brandveiligheid 
zonnepanelen van Brandweer Nederland. 

Jan Huizinga: bij FrieslandCampina gaat men meer sturen op kleine incidenten en niet 
alleen op onveilige situaties. 

Rene Rietbergen: door inkrimping van personeel komt bhv onder druk te staan. 

Ron: AVR gaat CO2 terugwin installaties bouwen en Ron gaat zijn werkzaamheden bij 
AVR stoppen en zich geheel richten op zijn eigen bedrijf. Ron blijft lid van het CBV en 
zal zijn opvolger bij AVR, Dennis Wijlen bij ons introduceren. 

Roel: Brandweer Gelderland Midden gaat zijn toezichtplan voor brandveilig gebruik 
ombuigen van reguliere controles naar meer risicogerichte controles. 

Wim: het dak van IKEA ligt nu vol met zonnepanelen. Rene Meijer en Jan Rothuizen 
zijn hierin geïnteresseerd. Wissel ervaringen uit naar elkaar, das ook CBV. 

Rene Meijer: er heeft een incident plaatsgevonden met het lossen van chloorbleekloog. 
Door af te wijken van het losvoorschrift/procedure heeft dit incident plaatsgevonden. 
Dus houd je aan de voorschriften en ga niet “experimenteren”’. Haal deskundigen erbij 
als het niet volgens de vastgestelde voorschriften kan!  

 

Rondvraag 

- Geen gebruik van gemaakt. 

 

Presentatie van DVR door Maarten Kas 

Leerzame presentatie over camerabeveiligingen en meer…. 

Als Roel de presentatie heeft ontvangen dan wordt deze separaat naar de leden 
gemaild en op de website gezet. 

 

Presentatie BHV Synerlogic door Rieni van der Hoeven 

Een interessant inkijkje bij Synerlogic voor wat betreft de business en de bhv.  

Enkele tips uit de groep mooi meegenomen en Rieni is van harte welkom bij een van 
onze bijeenkomsten waar een interessant onderwerp voor hem aan de orde kan zijn.  

 
Rondgang  
Rene Meijer heeft ons meegenomen het bedrijf in en toelichtingen gegeven op de 
bedrijfsaspecten. 
 

Derk bedankt Rene voor de gastvrijheid, de lunch en de rondgang en sluit af. 


