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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 6 september 2017, locatie: O.E.S.  

 

1. Opening 

Guus Boogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 21 juli 2017  
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 21 juli i 2017  
Een aantal punten blijft staan.  

 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 21 juli 

2017 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

5. Ingekomen stukken 

-E-mail van René Snoek i.z. klacht over internet. Mark Timmer heeft contact met René opgenomen 

met de melding dat de gemeente hiermee intensief bezig is. 

-  

6.  Beleidsplan/Communicatieplan  
Pieter Terlouw en Jos van Daalen zien geen aanleiding om het plan verder te ontwikkelen, het 

bestaande plan is een aardige meetlat. Het is een kwestie van kritisch blijven in 2018, bijeenkomsten 

zo invullen dat deze aan een aantal criteria voldoen. 

 

Het invullen van Facebook kan wellicht door t iemand van de vrijwilligersbank ingevuld worden. Een 

andere optie is een jongere die bij één van de leden werkzaam is. Guus Boogaard vraagt Rens 

Krijgsman of hij een jongere in dienst heeft die dat kan doen. In alle gevallen houdt Pieter Terlouw 

supervisie over de inhoud. 

 

De website functioneert binnen de mogelijkheden. We moeten wel aandacht houden voor het plaatsen 

van foto’s. 

 

7. Gemeente overleg 

Er heeft geen gemeente overleg plaatsgevonden. Op 20 september vindt het eerstvolgende overleg 

plaats. Ons aanspreekpunt is tegenwoordig Martin Streefkerk 

 

8.  Fusie van de gemeentes 

Over dit onderwerp valt weinig te melden. Jan van Bemmel, Bas Ruts en Guus Boogaard hebben 

gisteren overleg gehad. 

Jan meldde dat wellicht 1-1-19 in het gedrang komt omdat de keuze van provincie nog niet definitief 

is.  

Op 4 oktober vindt een ondernemersevent bij Van der Valk met Thomas Rau plaats. Thomas 

‘behandelt’ de fusie van de gemeente. 

Op 20 november vindt een bijeenkomst met delegaties van de besturen van alle 

ondernemersverenigingen die aan de samenwerking mee willen doen, plaats.  

 

9. KVO 

Op maandag 11 september is het volgende overleg. 

 

10 SBBL  
Het probleem met de slagbomen is opgelost. Het lussen-probleem is ook voor het grootste deel 

opgelost. De stand van zaken met betrekking tot de borden met nummerbordherkenning is onbekend.  
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11. Wandelroute industrieterrein 

Dit onderwerp wordt tijdens het volgende gemeente overleg kort besproken 

 

12. Emmalaan/Verkeer 

Er wordt een verkeersplan gemaakt. 

 

13 Financiële status  

Pieter Terlouw stuurt een overzicht van de niet betalers aan Elfride van der Burg.  

De contributie inkomsten vallen wat tegen omdat er geen nieuwe leden zijn. 

Er was een negatief saldo van € 6000/€7000 begroot. Dat wordt niet bereikt. Er is dus nog wat ruimte. 

 

14. Activiteiten 

Data voor de tweede helft 2017. 

Bestuursvergaderingen: op woensdag 4 oktober, 8 november en 6 december.  

Bedrijvenbezoek bij Royal Crystal Leerdam, op donderdag 16 november,  

 

Het volgende onderwerp is gedeeltelijk ook tijdens de rondvraag besproken.  

Bij een volgende bijeenkomst dient een korte ledenvergadering georganiseerd dient te worden. Tijdens 

deze vergadering dient de begroting besproken te worden. Besloten wordt op 11 of 12 oktober een 

bijeenkomst bij Mark Timmer te houden. Inloop 17.00 uur, start vergadering 17.15 uur, daarna 

informeel samenzijn met beperkte catering. In het kader van “op weg naar huis nog even een 

vergadering”.  

 

Elfride van der Burg stuurt als de definitieve datum bekend is een ‘save the date’ en daarna een 

officiële uitnodiging.  

 

15. Onderwijs 
Over dit onderwerp valt niets te melden. 

 

16.  Rondvraag-Sluiting 

Elfride van der Burg meldt dat KCN te kennen heeft gegeven dat het niet meer mogelijk is om in de 

derde week van de december appels rond te brengen. Pieter Terlouw gaat de kosten van de appelactie 

melden. Aan de hand daarvan kan wellicht een alternatief (rond Sinterklaas) bedacht worden. 

 

De volgende vergadering vindt woensdag 8 november, om 8,30 uur bij Elfride van der Burg plaats. 

 

Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl 

Elfride van der Burg-van Wijk: evdburg@oesbv.nl 

Jos van Daalen: Jos van Daalen.van.daalen@rabobank.nl 

Pieter Terlouw: pterlouw@vannoord.nl 

Mark Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl 

Mark Versteegh: m.versteegh@mvie.nl 

Secretariaat (via Elfride van der Burg-van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl 
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