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Verslag Algemene ledenvergadering Bestuursvergadering BKL (Bedrijven
Kring Leerdam) d.d. 7 maart 2017
Locatie: Gerritse IJzerwaren, Nijverheidstraat 8 te Leerdam
Aantal aanwezigen: 27 personen
1. Opening
Voorzitter Guus Boogaard opent de vergadering en dankt de gastheren voor hun gastvrijheid.
Een speciaal welkom wordt geuit voor een nieuw lid Johan de Leeuw van Partyverhuur Leerdam. Ook
wordt de nieuwe wethouder Cees Taal verwelkomd.
2.
Notulen vergadering 30 november 2016
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter meldt dat het KVO certificaat onlangs is uitgereikt. Dit is het bewijs dat het
bedrijventerrein in orde is en dat de samenwerking met de diverse instanties goed is.
Over de website meldt de voorzitter dat het inlogprobleem, dat de vorige keer is besproken, is
opgelost. Indien leden toch problemen hebben, kan men dat melden. Aan het leden-alfabet wordt
gewerkt, dit onderdeel werkt momenteel niet optimaal.
Met de ondernemersverenigingen van de nieuw te vormen gemeente heeft het bestuur contact.
Binnenkort wordt er een weer een avond georganiseerd waardoor men onderling kan kennismaken.
4.
Financieel verslag penningmeester
Er is een verlies van € -12.087. Er was begroot dat we bijna € 14.000 zouden interen.
De post ‘activiteiten’ inclusief het lustrumfeest in 2016 was begroot op € 15.000. Dit bedrag is
overeenkomstig de uitgaven
De kosten van website en secretariaat zullen iets toenemen. De kosten voor de ledenbijeenkomsten
komen goed overeen.
De opbrengsten zijn iets lager. We missen een aantal leden, maar er zijn nieuwe leden bij gekomen.
Met betrekking tot de begroting voor 2017 kan gemeld worden dat er iets minder dan € 7.000 meer
uitgegeven zal worden dan dat er ontvangen zal worden.
De post ‘reserve projectén’ bevat ruim €20.000. Het bestuur staat nog steeds open voor goede ideeën.
Besloten wordt om eenmalig een korting van 50% op de contributiebedragen te geven.
De leden hebben geen vragen
5. Verslag kas controle kommissie
De kascommissie heeft de boekhouding in orde bevonden.
Er wordt voorgesteld decharge te verlenen. De leden gaan akkoord.
6. Verkiezing klascontrole commissie
Rick Keiman treedt af, Theo Achterberg wordt gewoon lid, Rens Krijgsman blijft gewoon lid.
Peter van Doorenmalen wordt reserve-lid.
Rick Keiman wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.
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7. Bestuurssamenstelling
De voorzitter en de bestuursleden Jos van Daalen en Mark Versteegh zijn aftredend en herkiesbaar.
De bestuursleden worden herkozen.
8. Communicatieplan
Pieter Terlouw licht het communicatieplan toe.
Het speerpunt is onderlinge communicatie en overleg
Om te communiceren, is er een aantal middelen: ontmoetingen, website en social media. Het aantal
ontmoetingen is overeenkomstig het beleidsplan.
Met betrekking tot social media kan er gedacht worden aan een Facebook pagina. Pieter Terlouw heeft
er één aangemaakt. De beheerder kan teksten, foto’s of evenementen plaatsten. Ook kan de beheerder
publicaties van leden delen. Men kan de pagina alleen ‘leuk vinden’ en niet reageren. Het is niet de
bedoeling dat er aanbieding op deze site geplaatst worden.
Informatie die voor iedereen interessant kan zijn, wordt wel geplaatst. Bijvoorbeeld vacatures, zakelijk
nieuws en /of jubilea. Op dit moment beheert en onderhoudt Pieter Terlouw deze site. Er wordt
hiervoor naar een vrijwilliger gezocht.. Aan de leden wordt gevraagd om hun nieuws, bestemd voor
Facebook, te melden aan Pieter Terlouw.
LinkedIn heeft de BKL al. Op dit moment is de BKL LinkedIn een hele kleine groep. Een ander
beheert dit account. Hierover moeten goede afspraken gemaakt worden.
9. Rondvraag:
De heer Gert Krijgsman meldt dat hij helaas niet aanwezig op feestavond kon zijn. Hij vindt een
dergelijke feestavond een heel leuk idee en vraagt of zo’n evenement vaker kan plaatsvinden. De
heer Ton Dokman is het met dit voorstel eens.
Mevrouw Tilly Dokman vraagt of bekend is waar het kunstobject is. Het kunstobject was weggehaald
om schoongemaakt te worden.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

