
 CBV notulen 30 november 2018   
 
 
Locatie: Gerco Schoonhoven 
Gastheer: Maarten Kleijne, Manager Sales & Calculatie  
 
Aanwezig:  
Leden: Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Gert van de Weerd sr., 
René Rietbergen, Ron Seuneke, Wim Corman, Gerard Smit, Steef Hermsen en Roel 
Schouten.  
Introducés: Robert Jorna, Thijs Janssen, Roel Bueneker, Gert van de Weerd jr. en Dolf 
Brouwer  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Rene Meijer, Jan Huizinga, Jan Rothuizen, Bjorn Koehl, Marcel Teunissen en Dennis 
Wijnen. 
 
Opsteller: Roel Schouten.  
 
Welkom 
Hans Nijssen, algemeen directeur Gerco heet iedereen van harte welkom en geeft een 
korte introductie over Gerco. 
 
Vergadering 
Mededelingen bestuur:  
- AVG: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van kracht. Het door het bestuur opgestelde document Verwerking van 
persoonsgegevens van leden wordt uitgereikt en door iedereen doorgelezen. Na 
een korte uitleg stemmen de aanwezigen leden hiermee in. 
De documenten Verwerking van persoonsgegevens van leden én het Privacybeleid  

ContactgroepBedrijfshulpverleningVeluwezoom(CBV) zijn als bijlage bij deze notulen 

toegevoegd en zijn op het afgeschermde deel van de website gepubliceerd. 

Naschrift: Wil iedereen zijn gegevens op het afgeschermde deel op de website nagaan en via  

e-mail: info@contactgroep-cbv.nl aan Roel doorgeven welke gegevens je er af gehaald wilt 

hebben of bijgeplaatst moeten worden. 

- Contributie 2019: tijdens de bijeenkomst is besloten dat de huidige leden geen 
contributie hoeven te betalen voor 2019. Er zijn voorlopig voldoende financiële 
middelen in kas. Mochten er nieuwe leden aansluiten bij het CBV dan zal het 
bestuur zich opnieuw beraden over de contributie. 

- Ledenbestand: na de werving van nieuwe leden in 2018 staat het huidige 
ledenbestand nu op 15 personen. Vooralsnog is dit een prima aantal voor het 
voortbestaan van het CBV. Om “toekomstbestendig” te blijven zullen we nieuwe 
leden moeten blijven werven in verband met het vertrek van een aantal leden die om 
wat voor reden dan ook het CBV binnen “enige jaren” zullen verlaten. Het verzoek 
aan allen om nog eens rond te kijken voor nieuwe leden. 

- De bedrijfsgegevens van Ron Seuneke zullen door Roel worden aangepast. 

mailto:info@contactgroep-cbv.nl
http://www.contactgroep-cbv.nl/


- Voorzitter- en penningmeesterschap: Derk en Reinard hebben aangegeven om in 
ieder geval tot 2020 door te gaan als voorzitter en penningmeester van het CBV. 

 

Notulen vorige vergadering 

Blz. 1 Geert moet Gert zijn: Verder akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken 

Geen 

 

Bijeenkomsten 2019 

Vrijdag 22 Maart: 
Gert regelt presentatie/demonstratie duurzaamheid en brand blussen van 
zonnepanelen op het trainingcentrum. 
 
Dinsdag 21 Mei: 
Presentatie door Ron over onderhoud sprinklers en sprinklerleidingen ook i.v.m. 
doorroesten. Locaties Synerlogic. Roel stemt met Ron en Rene Meijer af. 
 
Donderdag 19 September: 
Locatie SABA, onderwerp o.a. verbouw SABA.  
Gerard heeft Trauma Psycholoog uit zijn netwerk bereid gevonden om ons te vertellen 
over indrukwekkende gebeurtenissen en stemt de inhoud met haar af. Daarnaast kan 
Gerard zijn film die gaat over traumatische ervaringen van twee brandweermensen en 
de hulp die ze daarbij kregen laten zien. 
 
Vrijdag 29 November:  

Locatie en onderwerp(en) zijn in bewerking. De volgende bijeenkomst volgt meer 
informatie. Dit zal waarschijnlijk een dagprogramma worden. 

 

Gebeurtenissen en ervaringen: 

Algemeen: 

In de vergadering is veel gesproken over traumaverwerking na incidenten. We willen 
daar op 19 september bij SABA met een Trauma Psycholoog aandacht aan besteden. 

Gert sr: veel nieuwe activiteiten op het trainingscentrum “in de maak”. Brandtrainingen 
met grote branden is niet meer mogelijk na 2020. En men is op zoek naar een nieuwe 
locatie. 

Gert jr. /Gerard: heb aandacht voor het filmen in het publieke domein. Scherm het 
incident zo mogelijk af om “pottenkijkers” geen gelegenheid te geven om filmpjes te 
maken. 

Ron: heeft ‘grote’ order binnen om gasinstallaties te inspecteren met een groep 
vakcollega’s. 

Steef: verteld over geslaagde reanimatie van medewerker op kantoor. 

Gerrit: verteld over flauwgevallen medewerker en de hulpverlening daarbij en het 
leermoment van een incident bij een nieuwe menger.  

  



 

Rondvraag 

 

Gert sr.:  

1. Heeft proef met zoab vloeren voor opslag gevaarlijke stoffen op het 
trainingscentrum. Zijn er geïnteresseerden? 

2. Er komen proeven met blusdekens voor autobranden. 

3. Is op zoek naar blusmogelijkheden van windmolen. 

Ontwikkelingen graag CBV van op de hoogte houden.  

Denk aan brandonderzoekers. 

 

Gerrit: 

Opleidingsinstituut Achterkamp heeft ons aangeboden om bij hun een kijkje te komen 
nemen wat zij allemaal op BHV en VCA te bieden hebben. Omdat we het programma 
voor 2019 al vol hebben houden we deze gelegenheid tegoed.   

 

Einde vergadering  

Derk sluit de vergadering. 

 

Tijdens de lunch werden er door diverse mensen van Gerco vragen beantwoord over de 
onderwerpen die betrekking hebben op brandwerende scheidingconstructies. 

 

Presentatie van Maarten Kleijne van GERCO 

We hebben een leerzame presentatie over brandwerende applicaties en alles wat daar 
bij komt kijken gekregen. Voor de meeste veel vaktermen maar zeker ook praktische 
tips om je voordeel me te doen in je eigen omgeving en/of werkzaamheden.  

De presentatie is gedeeld met de leden en op de website gepubliceerd. 

 

Derk bedankte de spreker voor de leerzame presentatie en de gelegenheid bij Gerco. 

   

 

 

 


