
CBV notulen 22 maart 2019     
 
 
Locatie: Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard 
 
Aanwezig:  
Leden: Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, René Rietbergen, Ron 
Seuneke, Gerard Smit, René Meijer, Jan Huizinga, Marcel Teunissen, Wim Corman en 
Roel Schouten. 
Introducés: Marco Hesseling(SABA), Sjors van de Ven(Synerlogic), 
Geïnteresseerden: Gert van de Weerd jr., Kees Hartog(Brandweertrainingscentrum).  
Spreker: Helmoet van Veldhoven(Brandweer Gelderland Midden) 
 
Afwezig:  
Jan Rothuizen(mk), Steef Hermsen(mk), Bjorn Koehl(zk) en  
Dennis Wijnen(zk). Reinard en/of Ron zullen contact opnemen over het lidmaatschap 
van Dennis. 
 
Opsteller: Roel Schouten.  
 
Welkom 
Voor aanvang van de CBV bijeenkomst hebben van een prima lunch genoten, waarvoor 
dank aan Gert. 
Derk heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat de geplande spreker helaas 
ziek is. Gert sr. heeft Helmoet bereid gevonden ons een inleiding te verzorgen over 
zonnepanelen. We houden de presentatie en demo van PV-stop te goed.  
 
Inleiding  zonnepanelen 
Helmoet heeft ons meegenomen in zijn inleiding over zonnepanelen. 
De vragenlijst en de presentie zijn als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Vergadering 
Mededelingen bestuur:  
- 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. 

- Voor 29 November wordt een dag georganiseerd door Dick Arensten. De voortgang 
en het programma zal door Derk worden vervolgt. Het zal een bezoek aan het 
Militair Museum in Soesterberg zijn. De volgende bijeenkomst meer hierover. 

 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van 30 november 2018 is akkoord bevonden. 

 

 

 

 

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


Kascontrole 

Jan Huizinga en Ron Seuneke hebben tijdens de kascontrole geen onregelmatigheden 
geconstateerd. Het financieel overzicht 2018 zal digitaal naar de leden worden gemaild 
door Roel. 

 

Ingekomen stukken 

Geen 

 

Bijeenkomsten 2019 

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. De kosten 
hiervoor zal Gerard navragen en aan Reinard mededelen. 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:  

Een dagprogramma op het Militair Museum in Soesterberg is in bewerking. De 
volgende bijeenkomst volgt meer informatie. Dit zal een dagprogramma worden. 

 

Gebeurtenissen en ervaringen: 

Jan: heeft nieuwe SHE-manager. Deze zal ’n keer als introducé aanschuiven om kennis 
te maken. 

Gerrit: twee bijna incidenten bij oneigenlijk gebruik van heftrucks. Meer last willen 
verzetten dan dat de heftruck mag dragen. Gerrit heeft hier binnen SABA aandacht aan 
gegeven.   

Derk: geeft aan dat er een Handreiking in bewerking is ten behoeve van brandweer 
optreden nabij elektriciteit. René Rietbergen is ook betrokken. Als deze handreiking is 
vastgesteld kunnen we er in het CBV aandacht aan besteden als daar behoefte naar is.  

 

Einde vergadering  

Derk bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 


