
CBV notulen 29 november 2019     
 
 
Locatie:  Brandweer Soest 
   
Aanwezigen:  
CBV Leden:  
Derk van den Born, Reinard Berendsen, Gerrit Leemkuil, Gert van de Weerd sr, René 
Rietbergen, Ron Seuneke, Gerard Smit, Wim Corman, Jan Huizinga, Ronald Huizing en 
Roel Schouten. 
Introducés: Roel Bueneker, Thijs Janssen, Gert van de Weerd jr, Dolf Brouwer en 
Richard Seuneke. 
Gastspreker: Dick Arentsen. 
Afwezigen:  
René Meijer, Marcel Teunissen en Jan Rothuizen(mk).   
Opsteller: Roel Schouten.  
 
Welkom 
Derk heet iedereen van harte welkom.  
 
Vergadering 
Richard Seuneke heeft zich kort geïntroduceerd. T.z.t. zal Richard Ron, zijn vader, 
opvolgen in het CBV. 
  
Notulen vorige vergadering 

Ron zal Vincent Kranenburg van AVR benaderen voor deelname in het CBV. 

De notulen van 19 september 2019 zijn vervolgens doorgenomen en akkoord 
bevonden. 

 
Mededelingen bestuur 
Financieel overzicht 2019 

Reinard heeft kort het financieel overzicht 2019 toegelicht. 

Contributie 2020 

Reinard heeft het overzicht inkomsten/uitgave (2014 tot heden) kort toegelicht. 

Na enige uitleg zijn de volgende afspraken gemaakt. 

Voor 2020 zullen de volgende contributies worden geheven: 

 Leden werkzaam bij werkgever €150,= (met max. 1 introducee); 

 Leden werkzaam als zelfstandige € 75,= (met max. 1 introducee); 

 Leden zonder inkomsten uit werk(Reinard) €0,=(lid als introducee en verzorgt het 
penningmeesterschap); 

 Voor 2021 zullen de contributies opnieuw worden vastgesteld; 

Financieel overzicht 2019 en overzicht inkomsten/uitgave zijn als bijlagen toegevoegd 
aan de notulen en op de website geplaatst. 

  

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


 

Lidmaatschap voorzitter 

Derk geeft aan in 2020 nog lid en voorzitter te willen zijn. Daarna wil hij stoppen met 
werk en het CBV voorzitterschap overdragen. Wie oh wie wil hem opvolgen en 
voorzitter worden? 

 

Hieronder een korte greep uit de taken als voorzitter: 

1. Leidt per jaar vier CBV vergaderingen, 

2. Regelt vervanger bij afwezigheid, 

3. Neemt deel aan ca. 2 bestuursvergaderingen, 

4. Brengt agendapunten in voor de agenda, 

5. Stelt mede, als bestuurslid, de jaarbijeenkomsten vast, 

6. (globale tijdsbesteding) ca. 30 uur per jaar. 

 

Lidmaatschap penningmeester 

Reinard geeft aan in 2020 nog penningmeester te willen zijn. Hij lift als introducee mee. 

Wie oh wie wil hem opvolgen en penningmeester worden? 

 

Hieronder een korte greep uit de taken als penningmeester: 

1. Is verantwoordelijk voor de financiële zaken, 

2. Beheert het geld, regelt bankzaken, betaald facturen, 

3. Verstuurd facturen en int de contributie, 

4. Houdt het bestuur op de hoogte van de financiële situatie,  

5. Stelt het financieel jaarverslag op, 

6. Brengt agendapunten in voor de agenda, 

7. Stelt mede, als bestuurslid, de jaarbijeenkomsten vast, 

8. (globale tijdsbesteding) ca. 30 uur per jaar. 

 

Lidmaatschap secretaris 

Blijft aan, en vindt het CBV een zeer prettige contactgroep waarbij kennis en ervaringen 
op goede manier worden uitgewisseld. 

Dringend verzoek van Roel wil iedereen na denken over voorzitter- of 
penningmeesterschap! 

 

Bijeenkomsten 2020 

12 maart – Synerlogic - presentatie door Ron over sprinklers 

Actie: Rene Meijer gaat na of dit schikt. 
 

12 mei - Trainingscentrum Arnhem - presentatie Zonnepanelen 

Actie: Gert gaat na of spreker beschikbaar kan zijn. 
 

23 september - KEMA - over ‘handreiking’ optreden repressieve 
hulpdiensten/brandweer bij hoogstpanningsinstallaties.   

Actie: Presentatie door René Rietbergen. 
 

11 december(dagprogramma) – Bezoek aan EOD in Soesterberg  

Actie: Dick Arentsen gaat programma/kosten na en komt met voorstel naar bestuur 
(beetje zelfde opzet als 29 november 2019) 

 



Gebeurtenissen en ervaringen 

(inbrenger) René Rietbergen: 

Een discussie over ervaringen in kader van deskundigen van bedrijven in relatie tot 
optreden van de repressieve dienst van de brandweer is uitgebreid gevoerd. 

 

Presentatie 

Dick Arentsen heeft uiteenzetting gegeven over de energietransitie. De presentatie is 
als bijlage toegevoegd aan de notulen en op de website geplaatst. 

 

Afsluiting 

Derk bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

Middagdeel 

Het middagdeel wordt verzorgd door het Militair Museum te Soesterberg met een 
rondleiding en presentatie. 

 


