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Nieuw bestuur
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Doel (1)

Van links naar rechts:
- Rene Klaassen – technisch
secretaris
- Bas Hebing –
penningmeester
- Maarten Profittlich –
secretaris
- Peter de Nijs - voorzitter
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Doel (2)

Steun van

- Bevorderen professionalisering en kwaliteitsborging
van onafhankelijk (funderings)onderzoek
- Advisering over bestaande funderingen (palen/
staal)
- D.m.v:
- Richtlijn
- Platform voor overleg, discussie,
kennisuitwisseling
- Organisatie van congres en lezingen
- Ontwikkelen kwaliteitskeurmerk
- Verstrekken van relevante informatie

- 18 leden
- 35 participanten

5

6

1

27-2-2017

Jaarcongres

Richtlijn

- In 2016 in voormalige
veilinghal Aalsmeer
- Lezingen o.a. over:

- Houten paalfundering onder
gebouwen
- 3de herziene editie in okt 2016
- Uniform en objectief
fund.onderzoek en
beoordeling functioneren
- Gewijzigd/ nieuw:

-

Due diligence onderzoek
investeerders
Conserveringsmethode
van houten palen
Funderingsherstel bij
gemeenschappelijke
bouwmuren
Reddingsactie van een
kerktoren in Hegebeintum
door nieuwe fundering

-
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-

Beschrijving representatieve
locatie funderingsinspectie
Classificatie en beoordeling
Noodzaak houtanalyes
duidelijker
Geldigheidsduur rapport
Layout/ herstel foutjes

Excursie

NEN 8707

- Kleiwegkwartier Rotterdam
- Funderingsproblematiek
houten palen in relatie tot
lage grondwaterstand
- Gemeenschappelijk
funderingsonderzoek

- Beoordeling draagkracht bestaande funderingen
- Op afkeur- en verbouwniveau
- in behandeling / opgesteld door brede commissie,
o.a. vertegenwoordig door F3O (vz), overheden,
adviesbureaus
- Bij jaarcongres in 2016 laatste update door
voorzitter Adriaan van Seters (vz commissie)
- Laatste stand van zaken:
-

Nu afronding laatste conceptversie
Groene versie ter beoordeling begin/ medio 2017
3 maanden voor commentaar
Definitieve versie eind 2017/ begin 2018?
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Overig

Toekomst F3O?

Uitbrengen nieuwsbrief 2x per jaar
Vertegenwoordiging bij belangrijke congressen, zoals
KCAF-congres ‘werk in uitvoering’

- aanleiding
- 5 scenario’s deze ochtend tijdens jaarlijkse
ledenvergadering besproken
- eerste bevindingen, richting

Cursus
Klachtenloket
Pensionering Frans Sas
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Tot slot
Bedankt voor uw aandacht!
Voor vragen:
m.profittlich@f3o.nl
www.f3o.nl
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