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Verslag Algemene ledenvergadering Bestuursvergadering BKL (Bedrijven
Kring Leerdam) d.d. 18 april 2016.
Locatie: Restaurant Grand Athina, Stationsweg 2 te Leerdam
Aantal aanwezigen: 16 personen
1.
Opening
Voorzitter de heer Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor het
vaststellen van de agenda wordt punt 5a ‘aanstellen kascontrole kommissie’ toegevoegd.
Wethouder Bruggeman zal de leden over actuele gemeentelijke zaken informeren.
2.
Notulen algemene ledenvergadering van 8 december 2015
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Ingekomen stukken/mededelingen
Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken.
De heer Boogaard meldt dat het onderwerp glasvezel op de gemeenteagenda wordt geplaatst.
De provincie Gelderland heeft de nieuwe data doorgegeven waarop zij werkzaamheden gaan
verrichten aan de Lingebrug. Dat wordt 20, 21 en 22 mei aanstaande. Vrijdag 20 mei starten
om 21.00 uur de werkzaamheden. De brug is vanaf dan niet toegankelijk voor autoverkeer
maar blijft tijdens deze werkzaamheden wel toegankelijk voor fietsers.
Met de gemeente is gesproken over de toekomst van het bedrijventerrein, over de gevestigde
bedrijven en wat hun eventuele uitbreidingsplannen zijn. Heeft het zin het bedrijventerrein uit
te breiden gezien de huidige leegstand? Is een aanpassing wellicht efficiënter? De behoefte
wordt door de gemeente geïnventariseerd.
Wethouder Bruggeman licht de leden in over de lopende gemeente zaken.
Vooraf benadrukt de wethouder de onderlinge communicatie en stimuleert de leden om vooral
met de gemeente te praten.
Glasvezel: de behoefte aan glasvezel is begrijpelijk De gemeente staat voor de keuze: alleen
het industrieterrein of de hele gemeente? Dit wordt gekoppeld aan de vraag van WiFi in de
binnenstad. De raad gaat zich hierover beraden.
Begin mei is er samen met de gemeente Zederik een gesprek met KPN over dit onderwerp
gepland. Een keuze moet in 2016 gemaakt worden.
De heer R. Mutters vraagt of de gehele gemeente of een deel ervan van glasvezel wordt
voorzien. Die keuze is nog niet gemaakt.
Sportpark: de gemeente is bezig met het realiseren van één nieuw sportpark. De gemeente
bemoeit zich niet met een eventuele fusie tussen Leerdam Sport en LRC. De hockey- en
korfbalvereniging gaan dit onderwerp ook aan. Er moet één nieuw sportpark komen, want er
is geen geld voor twee nieuwe sportparken. De locatie (LRC of Leerdam Sport) is nog
onbekend
Glaspark: gedacht wordt aan een parkje achter de glasblazerij met een verbinding met de
glasroute. Wellicht is crowdfunding een financieringsoptie.
Onderwijs: taken van de gemeente zijn het in stand houden van openbaar onderwijs en het
voorzien van gebouwen. Het onderhoud e.d. gaat niet via de gemeente. Er is vraag naar een
integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een organisatievorm waarin scholen, organisaties
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voor kinderdagopvang en eventueel andere partners met elkaar samenwerken aan sluitende
dag arrangementen voor kinderen van nul tot 12 jaar.
Taalachterstand: dit is zorgelijk en vooral van toepassing bij Turks-Nederlandse kinderen na
de basisschool. Omdat er door leerlingen op het voorgezet onderwijs niet veel gesproken
hoeft te worden. Deze kinderen spreken thuis Turks, kijken naar Turkse televisie en spreken
onderling ook Turks. Het is van belang dat thuis Nederlands gesproken wordt en dat ouders in
het Nederlands voorlezen. Deze jongeren zijn onze toekomstige werknemers. Deze jeugdigen
worden niet aangenomen omdat ze geen goed Nederlands spreken.
3 decentralisatie: jeugdzorg, wmo en participatiewet; de gemeente moet zich hiermee
bezighouden. Onder andere heeft dit ook betrekking op mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt een plek op de arbeidsmarkt te geven. Deze mensen moeten echt gaan werken.
De overheid heeft gedreigd met uitvoering van de kwantum-wet; “de verplichting deze
mensen te plaatsen. Bij verzuim, is een boete het resultaat”. Daarom moet geprobeerd worden
dit te voorkomen. Vóór 2017 moeten er 145 mensen geplaats zijn., Dit jaar gaat dat lukken
omdat er een transportbedrijf al 120 personen “afneemt”.
Deze wet/verplichting heeft mogelijk verdringing van de reguliere arbeidsmarkt tot gevolg!
De Normaalste Zaak: is een initiatief van Algemene Werkgevers Nederlanden en VNONCW. Deze organisatie gaat zich bezighouden met het uitvoeren van alle werkzaamheden
met betrekking tot het aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt o.a.
gesprekken. In iedere regio willen ze 99 werkgevers vinden,
Herindeling: onder Vianen, Zederik en Leerdam zijn werkgroepen georganiseerd. Er zijn
afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld over het nieuwe Sportpark en het Glaspark. De
beslissing hierover wordt niet meer alleen door de gemeente Leerdam gemaakt.
De fusiewens is bij de beide provincies uitgesproken. De voorkeur is echter uitgesproken voor
toetreding tot de provincie Utrecht. Een advies vanuit de provinciale overheid is heel lastig
omdat Vianen onder Utrecht valt en Leerdam en Zederik in Zuid-Holland liggen. Dus komt er
een verdeeld advies. Hierdoor komt de geplande fusiedatum van 1 januari 2018 in het
gedrang.
Uitbreiding industrieterrein: er is een mogelijkheid om het industrieterrein met vijf
hechtaren uit te breiden. Dit betreft de strook achter Family Fit Muslu op de Schaiksehof 6 te
Leerdam. Vooraf zal worden geïnventariseerd of hieraan behoefte is.
De organisaties Lidl en Action willen naar Leerdam komen, vestiging op het industrieterrein
is onmogelijk.
De heer De Stigter van Kop ICT meldt dat het industrieterrein is voorzien van de aanleg van
glasvezel. Er kan een uitrol gemaakt worden voor € 350 per bedrijf. De wethouder en de heer
De Stigter houden hierover contact.
De heer De Bruijn van Kwadraat Bouw bv vraagt naar de stand van zaken van de
wandelpaden? Volgens de wethouder worden de plannen vooralsnog gecontinueerd.

4
Financieel verslag penningmeester
Voorzitter Boogaard meldt dat er twee nieuwe leden zijn. Gezondheidscentrum De Wiel , aan
de Schaiksehof in Leerdam en Mutters Makelaardij op het Oranjeplein in Leerdam
De begroting
Het werkelijke resultaat over 2015 ad € -/- 2.554 is minder negatief dan oorspronkelijk
begroot over 2015. De volgende factoren zijn van invloed geweest:
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De opbrengsten waren totaal € 932 lager door verlies van leden en krimp bij leden. Ook de
renteopbrengsten zijn lager uitgevallen.
De uitgaven zijn daarentegen ook lager. Hoofdzakelijk met betrekking tot leden
bijeenkomsten. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal aanwezigen. Bij het
inplannen hiervan worden altijd voldoende middelen begroot.
De post Bestuurskosten geeft een nul saldo aan, wellicht dat deze post in 2016 wel iets gaat
bevatten.
De kosten secretariaat en PR vallen binnen de begroting, evenals die van de website.
De kosten van de hercertificering KVO staan op nul. De hercertificering heeft
plaatsgevonden, maar er is hiervoor nog geen factuur ontvangen.
De overige kosten liggen binnen de lijn van de verwachtingen.
Balans
De balanspost liquide middelen bedraagt iets minder dan vorig jaar. Een logisch gevolg van
een negatief maar wel verantwoord exploitatieresultaat.
De reservering projecten is hoog, € 20.150. Er is een aantal keren een oproep voor ideeën
gedaan, maar hierop zijn geen reacties gekomen. Deze post wordt vooralsnog gehandhaafd.
De leden hebben geen vragen.

5
Verslag kascommissie/decharge bestuur
De kascommissie bestaat uit de heer R. Keiman van Dujardin en de heer W. van der Mijden
van Master Makelaars.
De heer Keiman meldt dat zij de boekhouding gecontroleerd hebben; alles was duidelijk en
overzichtelijk. De commissie heeft geen vreemde dingen geconstateerd en is derhalve
akkoord en stelt voor decharge te verlenen. De leden gaan hiermee akkoord.
5a
Aanstellen kascommissie
De heer R. Keiman blijft lid. Reserve-lid, de heer R. Krijgsman van Kopbeveiliging wordt nu
actief lid. Het nieuwe reserve-lid wordt de heer T. Achterberg van Dutramex.
6
Beleidsplan
De nota is naar de leden gestuurd. De heer J. van Daalen licht de nota toe. De grote vraag is:
waarvoor bestaat de BKL en wat verwachten de leden? De statuten zijn bestudeerd en op de
ledenbijeenkomst van 8 december 2015 zijn er vragen gesteld.
Missie
BKL bevordert de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen in de gemeente
Leerdam.
Hoofddoel
De vereniging heeft ten doel: de bevordering der gemeenschappelijke belangen van de
ondernemingen in de gemeente Leerdam in het algemeen en van de aangesloten
ondernemingen in het bijzonder.
De belangrijkste thema’s zijn elkaar ontmoeten en kennis delen.
Wat gaat het bestuur realiseren?
Zes ledenbijeenkomsten organiseren, waarvan minstens één bijeenkomst bij een (niet-horeca)
lid en minstens één bijeenkomst is gericht op het werven van nieuwe leden. Een lid neemt dan
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een niet-lid mee. Daarnaast wordt een thema-bijeenkomst met andere
ondernemersverenigingen in de regio georganiseerd.
Kennis delen door bijvoorbeeld leden de technische mogelijkheid te geven om
nieuwswaardige feiten uit hun onderneming of omgeving te delen met de andere leden. De
verslagen van het overleg met gemeente Leerdam te publiceren en de notulen
bestuursvergadering BKL te publiceren (wordt al gedaan).
Communicatieplan wordt aan gewerkt. Te denken valt aan: het aanpassen van de website.
Facebookpagina inrichten, inzetten Twitter. Whatsapp-groep inrichten, LinkedIn en
Nieuwsbrieven inzetten (digitaal of fysiek).
Er zal een hiervoor een redactie bestaande uit meer leden gevormd worden ivm de
continuïteit. Daarnaast is het idee om een professioneel bedrijf te benaderen om de
communicatie structureel te verwerken. Hiermee wordt met de begroting rekening gehouden.
Het beleidsplan moet in 2016 klaar zijn.
Voorgesteld wordt om een bijeenkomst te organiseren met als thema: Hoe kan ik LinkedIn
benutten voor mijn onderneming? De heer G. Harbers van Dujardin en de heer B. de Stigter
kennen beiden goede instructeurs.
De heer F. de Graaff, van De Graaff Advies, heeft een aantal voorstellen. Een bijeenkomst
van te voren te laten publiceren in de regionale krant. Het overleg met andere
ondernemersverenigingen bij een lid van hun vereniging te laten plaatsvinden. Bij reguliere
ledenbijeenkomsten iedere keer een korte bedrijfspresentatie van een lid.
Uitleg van de inzet van Twitter en LinkedIn.
De heer Achterberg, Dutramex, mist liefdadigheid/goede doelen. Bijvoorbeeld als club de
maatschappij helpen, specifiek voor en in Leerdam. Bijvoorbeeld auto’s beschikbaar stellen
om rond te rijden met mensen. De heer Van Daalen reageert hierop door te melden dat dit
onderwerp besproken is, maar er was geen meerderheid die hierover positief was. De heer
Mutters, van Mutters Makelaardij, stelt voor om een financiële bijdrage te leveren ten gunste
van Leerdamse gemeenschap. Geld aan doelen geven, doet de BKL niet. Het blijft geld van de
leden.
7
Rondvraag
Er zijn geen vragen. De voorzitter wijst op de volgende ledenbijeenkomst, die van 16 juni om
17.00: een tennis clinic en geeft nieuw lid de heer Mutters gelegenheid om zijn bedrijf te
presenteren.
De heer Rob Mutters meldt dat hij in Heukelum woonachtig en 12 jaar makelaar is. Mutters
Makelaardij houdt zich bezig met woningmakelaardij (verkoop, huur en taxatie) en heeft
vestigingen in Leerdam (Oranjeplein), Vianen, Heukelum en Culemborg. Mutters Makelaardij
werkt samen met De Loor Bedrijfshuisvesting. De Loor Bedrijfshuisvesting is binnenkort ook
actief vanuit het Oranjeplein in Leerdam.
8·Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

