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Van de voorzitter
Beste collegae,
Zoals u allen weet hebben wij dit jaar ons 10-jarig jubileum te vieren. Terugkijkend kan gesteld worden dat de NTF zich
een plaats heeft verworven als kennis- en ontmoetingsvereniging voor de trappenbouwers in Nederland. De
ledenvergaderingen hebben zich ontwikkeld tot een open discussieplatform, waar zowel technische- alsmede
bedrijfsgerelateerde onderwerpen de revue passeren. Vooruitkijkend wil de NTF voor de leden interessante
onderwerpen en een toegevoegde waarde blijven leveren. Kortom, op naar het volgende jubileum.
De kracht van daden zit vaak in de herhaling; wederom een zeer verzorgde nieuwsbrief van de NTFpubliciteitscommissie. Veel leesplezier.
Evert Kolk – voorzitter NTF

NTF: 10 JAAR!
Jawel, 10 jaar NTF en in die tijd zijn we een volwassen vereniging geworden die op alle fronten van het vakgebied
‘trappenbouw’ aan de weg timmert. Instanties zoals gemeenten, normcommissies, certificerende instellingen, TNO,
ervaren de NTF als een volwassen gesprekspartner die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. De
vereniging kenmerkt zich door de zeer praktische benadering in een wereld die door diverse instanties behoorlijk
theoretisch wordt geregeerd. We hebben dus al heel wat bereikt en dat willen we vieren!

UITNODIGING FEEST !
Zoals jullie weten bestaat de NTF 10 jaar !!
We gaan dit jubileum feestelijk vieren in Breda.

Op vrijdagmiddag 1 juli a.s. wordt u en eventueel uw partner om 17:00 uur verwacht in een nader te bepalen
restaurant in Breda. Daar beginnen we met een gezellige borrel met aansluitend een heerlijk diner, waarna we
overnachten in een gemoedelijk hotel. De volgende morgen, na een gezamenlijk ontbijt, maken we tot slot per boot een
prachtige singeltocht door historisch Breda.

Om ca. 12:30 uur sluiten we het jubileumprogramma en gaan we met een goed en voldaan gevoel weer naar huis.
Kosten NTF-lid: € 225 en kosten voor partner € 95. U kunt zich nu al opgeven voor deze leuke NTF-bijeenkomst via
info@trappenfabrikanten.nl.

Bestuur

Als bestuur zetten we ons optimaal in om de branchebelangen voor ieder NTF-lid te behartigen. Trends en
ontwikkelingen binnen en buiten de branche volgen doen we allemaal en als bestuur proberen we daar direct op in te
spelen. Uiteraard is ieder NTF-lidbedrijf welkom om toe te treden tot het bestuur. Per slot van rekening is het ook
belangrijk dat we na een bepaalde periode de onderwerpen eens met een andere invalshoek bekijken. Toch is het de
ervaring dat men huiverig is om tot het bestuur toe te treden terwijl er vele voordelen aan zitten. Om een indruk te geven
wat de taak van een bestuurslid inhoudt volgt hieronder een korte beschrijving.

Een bestuurslid is een afgevaardigde van een lidbedrijf en kan naast de bestuurszetel een commissie voorzitten. Deze
commissie, bijvoorbeeld de technische commissie, is dan het onderwerp dat het bestuurslid, in nauwe samenwerking
met het secretariaat, begeleidt. Er zijn gemiddeld 5 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen.
Commissievergaderingen worden meestal 2 keer per jaar gehouden. Al met al kost het uitvoeren van een
bestuursfunctie ongeveer 5 dagen per jaar. U krijgt een uitgebreid netwerk hiervoor terug, met de Metaalunie als
belangrijke partner.
Indien u interesse heeft om toe te treden tot het NTF-bestuur , dan kunt u zich aanmelden via
info@trappenfabrikanten.nl of maak een afspraak met Ron den Toom of één van de huidige bestuursleden.
> Contactgegevens.

Voorjaars
ledenvergadering
donderdag 21 april
'Trillingen in trappen'
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> Lees meer.

Content voor NTF-website
De website van de NTF is geheel vernieuwd. Om de presentatie van de
website optimaal te houden zijn wij altijd op zoek naar foto’s of andere
informatie zoals ontwikkelingen binnen uw bedrijf.
Stuur uw foto’s of nieuws naar info@trappenfabrikanten.nl en wij zullen
het opnemen op de website.

Excursie Métal Déployé

Als NTF zijn we bezig om een aantal ideeën verder uit te werken die er op gericht zijn om de kwaliteit van de branche
verder te blijven verbeteren. Hiervoor organiseren we o.a. een jaarlijkse bijeenkomst waarbij ideeën met elkaar kunnen
worden uitgewisseld. Branchegenoten treffen elkaar jaarlijks en onder het genot van een hapje en drankje wisselt men
met elkaar van gedachten over de ontwikkelingen in de branche, gecombineerd met een branche gerelateerde excursie.
En dit inspireert! Men gaat met nieuwe en frisse ideeën naar huis. Ideeën die kunnen worden omgezet in realiteit om de
klant weer beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vinden het daarom bijzonder jammer dat de excursie naar Métal Déployé geannuleerd moest worden omdat er te
weinig deelnemers zich hadden ingeschreven. Omdat er leden zijn die toch Métal Déployé willen bezoeken en omdat
deze excursie uitermate interessant is, kan iedereen zich aanmelden om alsnog te gaan. Bij voldoende aanmeldingen
zou dit in april 2016 georganiseerd kunnen worden. Aan dit bezoek is geen vergadering gekoppeld en is alleen bedoeld
om kennis te vergaren van de producten die dit bedrijf op de markt brengt. > Meer info over Métal Déployé.
Indien u wilt deelnemen, dan kunt u dit laten weten via het NTF-secretariaat: info@trappenfabrikanten.nl.

Nieuws
Private keurmerken - waardevol of waardeloos
Private keurmerken staan al jaren onder druk. Mag een keurmerk nu wel of geen verbintenis hebben met wettelijke
regelgeving. Minister Blok zet zich in om schijnverwachtingen die keurmerken kunnen hebben uit de wereld te helpen.
Eén van de bekendste keurmerken in de bouw is KOMO. Er zijn een tweetal persberichten verschenen die een beeld
geven over de status van private keurmerken. > Lees verder.
NEN 3509
De NEN 3509 (vaste trappen in gebouwen) is in het verleden op initiatief van de NTF ontwikkeld met als doel eenduidig
weergeven van de regelgeving op het gebied van trappen. Omdat de NEN 3509 door het Bouwbesluit 2003 wordt
aangestuurd en bij het overgaan van het Bouwbesluit 2003 naar 2012 niet is overgenomen, heeft deze norm geen
officiële status meer. Wanneer de NEN 3509 in het BB 2012 opgenomen moet worden zal de norm herzien moeten
worden. Dit zal kosten met zich meebrengen waarbij het bestuur zich afvraagt of het opnemen van de norm in het BB
2012 toegevoegde waarde heeft voor de NTF. We hebben besloten om hier niet in te investeren en overleggen met het
NEN hoe de norm opgeheven kan worden.
NTF Matrixcursus
De matrixcursus is inmiddels tweemaal gehouden in Nieuwegein. Totaal hebben 16 deelnemers het certificaat behaald
en hebben we zeer positieve reacties ontvangen. Weten hoe de regelgeving moet worden toegepast levert een slimme
aanpak van het ontwerp op. Dit leidt vaak tot zeer goede oplossingen die financieel voordeel geven. Hierdoor kunt u

gerichter aanbieden en is de kans op opdrachten groter. Uiteraard wil de NTF bij voldoende animo wederom een cursus
organiseren. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via info@trappenfabrikanten.nl.

Nieuwe NTF - workshops
Herstel van coating

Transport- en montagewerkzaamheden kunnen beschadigingen veroorzaken aan de coating die op het product zit.
Kleine beschadigingen kunnen zonder veel moeite worden bijgewerkt indien de juiste verwerking wordt nageleefd.
Herkenning van het type materiaal en coating is daarbij essentieel om de reparatie op een acceptabele manier uit te
voeren. > Lees verder.

Veilig werken met hijs- en hefmateriaal

Om de steeds complexere producten te plaatsen, wordt in toenemende mate kennis gevraagd van de juiste toepassing
van hijs- en hefmaterialen. Een juiste toepassing van het plaatsen van het product kan zeer veel kosten besparen.
Uiteraard moet dit op een verantwoorde manier gebeuren. > Lees verder.

Werken met glas

In de trappen en balustrades wordt met toenemende mate glas toegepast. Het is van belang dat iedereen die met glas
werkt de basiskennis heeft van dit materiaal en de verwerkingsinstructies van glas kent. > Lees verder.
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