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Aan de Officier-Dienstchefs
van de Vlaamse

Brandweerkorpsen

Zaterdag 9 oktober 2004
CONGRES met BEURS van de BVV te ROESELARE.

Geachte Collega,

BrandweerVereniging Vlaanderen, organiseert met steun van Agoria Fire Technologies en de Stad
Roeselare op zaterdag 9 oktober 2004, zijn 2-jaarlijks CONGRES met als thema:

Binnenbrandbestrijding
Programma

- 9.30 tot 10.00 u. : Ontvangst in de internationale sporthal “Schiervelde” met koffie en koeken.
- 10.00 tot 12.00 u. : Congres

- Welkomstwoord burgemeester Daniël Denys
- Toespraak minister Patrick Dewael
- Inleiding door Guy Van de gaer, directeur BVV
- Gevaren en bestrijding van binnenbranden : Paul Grimwood en Koen Desmet

- 12.30 : Gezamenlijk middagmaal in de VIP-lounge en foyer.
- Namiddag: Beurs brandweermaterieel met workshops en demonstraties in de EXPO.

We houden het academisch deel van het congres bewust kort om iedereen de kans te geven maximaal deel
te nemen aan de workshops en de beurs van brandweermaterieel.

MOGEN  WE  VRAGEN  AL  UW  PERSONEELSLEDEN  IN  TE  LICHTEN  OVER  DIT
UITZONDERLIJKE  CONGRES!

De deelname aan dit congres gebeurt in brandweeruniform en de inschrijvingen moeten vooraf gebeuren
door middel van het bijgevoegde formulier. De onkosten (gedeeltelijke inbreng in de kosten voor het
middagmaal) bedragen  10 euro per deelnemer/lid van BVV of 40 euro per deelnemer/geen lid van BVV.
Personen die alleen deelnemen aan het congres of de beurs (zonder middagmaal) betalen 3 euro.

Dit bedrag dient overgeschreven te worden op rekening nr. 068-2292882-23 van BrandweerVereniging
Vlaanderen.

Gelieve het deelnemingsformulier uiterlijk tegen 1 oktober 2004 over te maken aan BrandweerVereniging
Vlaanderen, centraal secretariaat, ’s Herenweg 28A, 2222 Heist o/d Berg. Bij voorkeur via E-mail:
secretariaat@brandweervlaanderen.be. Er wordt enkel gewerkt met voorinschrijvingen, alleen tijdig
ingeschreven personen, mits betaling vóór 4 oktober 2004 zullen kunnen deelnemen.
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Bijgevoegd vindt u het plan van de beurs, met de deelnemende firma’s, en tevens de plaats waar de
workshops doorgaan.
De volgende workshops worden ingericht bij de stand van de firma:

- Nieuwe ontwikkelingen in branddetectie – Siemens
- FirePro blussysteem (zie vakblad nr 2004/02) – VT&L
- Desktop flashover trainer– Haagen-ftp
- Merlin bewakingsbord – Dräger
- Argus 3 warmtebeeldcamera – Vandeputte
- Adembescherming en helm – MSA
- Rookdichte deuren, praktische demonstratie – De Coene Products

De volgende workshops worden ingericht in de conferentiezaal:
- Digitale interventieplannen en Abiriskmanager – Abiware en Sicli
- Toelichting over rook- en warmteafvoer (RWA) (Fire Savety Engineering) – ir. L. Schoonbaert

Technum

Ter informatie voor de organisatie vragen we u om, per workshop, het aantal deelnemers op te geven op het
inschrijvingsformulier.

In het kader van het thema wordt de mogelijkheid geboden om een bezoek te brengen aan het oefenhuis
van brandweer Roeselare (gasgestookte objecten, flashoversimulatie, scenario-based training)
(zie voor oefenhuis http://brandweerroeselare.telenet.be/brandweer/ onder preventie).
We organiseren de verplaatsing naar de kazerne op vaste tijdstippen voor telkens een demonstratie voor
maximaal 10 personen.
Gelieve ook hier het aantal deelnemers op te geven op het inschrijvingsformulier.

Verder zijn er op de standen zelf ook bepaalde demonstraties voorzien:
- Hoogtewerkers : Dias, Len Matec, Maes Hoogtewerkers, Vanassche
- Brandbestrijding : D. Van Mol
- Klimtechnieken : GMV

Voor de partners wordt er een partnerprogramma uitgewerkt.
Na de ontvangst in “Schiervelde” staat er een bezoek met gids op het programma. De keuze kan gemaakt
worden uit een bezoek aan het torenmuseum van de Sint-Michielskerk of aan het wielermuseum – dit
bezoek is telkens beperkt tot 25 personen (keuze aanduiden op het inschrijvingsformulier).
Na dit bezoek wordt u begeleid naar de plaats waar u omstreeks 12u30 een maaltijd wordt aangeboden. In
de namiddag bent u vrij en bestaat de mogelijkheid het aantrekkelijke centrum van Roeselare te ontdekken.

We leggen er nogmaals de nadruk op dat er enkel gewerkt wordt met voorinschrijvingen en dat uw
deelnemersbewijzen u voordien worden opgestuurd indien u tijdig inschrijft (dit bespaart u wachttijden de
dag zelf).

We hopen u met een grote delegatie te mogen begroeten op 9 oktober in Roeselare.

Namens de Raad van Beheer,



INSCHRIJVINGSFORMULIER:  CONGRES met BEURS  BVV
Zaterdag 9 oktober 2004, te ROESELARE

________________________________________________________________________

De brandweerdienst van .......................................................................................................,
zal deelnemen aan het congres te Roeselare.
a) …… personen nemen deel aan het congres met maaltijd (lid BVV)
b) …… personen nemen deel aan het congres met maaltijd (geen lid BVV)
c) …… personen nemen deel aan het congres (zonder maaltijd).
d) …… personen nemen deel aan het partnerprogramma

Keuze: Torenbezoek : aantal:......  / Wielermuseum : aantal : ........
Ondergetekende verbindt zich er toe om
a) ……… personen aan 10 Euro =................. Euro
b) ……… personen aan 40 Euro =................. Euro
c) ……… personen aan 3 Euro =................... Euro
d) ........... personen aan 12 Euro =................ Euro

hetzij in totaal :................. Euro
over te schrijven op rekening nr. 068-2292882-23 van BrandweerVereniging Vlaanderen.

......................................... , de ............... / ............... / 2004

.............................................................................................
(handtekening)

N.B.: Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk tegen 1 oktober 2004 worden overgemaakt aan
het BVV-secretariaat, ’s Herenweg 28A, 2222 Heist o/d Berg,
(bij voorkeur via e-mail: secretariaat@brandweervlaanderen.be).
Er wordt enkel gewerkt met voorinschrijvingen, alleen tijdig ingeschreven personen zullen
kunnen deelnemen (betaling binnen vóór 4 oktober 2004).

We nemen deel aan de volgende workshops:
Workshop Aantal
Nieuwe ontwikkelingen in branddetectie – Siemens
FirePro blussysteem – VT&L
Desktop flashover trainer – Haagen-ftp
Merlin bewakingsbord – Dräger
Argus 3 wermtebeeldcamera - Vandeputte
Adembescherming en helm – MSA
Digitale interventieplannen en Abiriskmanager – Abiware en Sicli
Toelichting over rook- en warmteafvoer (RWA) – L. Schoonbaert Technum
Bezoek oefenhuis Roeselare






