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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 10 mei 2016, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 7 april en
ledenvergadering 18 april 2016
De beide notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 7 april 2016
De notulen worden goedgekeurd.
4.
Ingekomen stukken
-Een uitnodiging van VNO NCW: "Participatie in de praktijk" - 17 mei. Is doorgestuurd naar
de leden.
-Uitnodiging van VNO NCW: “Dinerbijeenkomst - In discussie met het Europarlement” - 19
mei 2016. Is doorgestuurd naar de leden.
- Een indirecte uitnodiging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik: 19 mei een
themabijeenkomst over digitaal (veilig) ondernemen. Is doorgestuurd naar de leden.
- Opzegging van Roel’s Collection. Naar aanleiding van deze opzegging meldt Jos van
Daalen dat Roel Bogerd een nieuw bedrijf heeft gestart: Brafour. Jos van Daalen gaat Roel
benaderen voor het lidmaatschap.
-E-mail van Liset Nap, ze wil graag een presentatie geven over Fairtrade Bedrijven.
- Flyer van Business Event. Deze wordt doorgestuurd naar de leden.
5.
Gemeente overleg
Er heeft geen overleg plaatsgevonden.
Er heeft herschikking van werkzaamheden plaatsgevonden. De portefeuille Economie valt
niet meer onder de verantwoording van Bart Bruggeman. Deze portefeuille is aan Wim van
der Leij toegewezen.
6.
Fusie van de gemeentes
Over dit onderwerp is niets te melden.
7.
KVO
Over dit onderwerp is niets te melden
.
8.
SBBL
Donderdag 12 mei is de eerstvolgende vergadering.
9.
Wandelroute industrieterrein
Over dit onderwerp is niets te melden.
10.
Financiële status
De contributiefacturen worden betaald. Pieter Terlouw zal de 20e alle betalingen laten boeken.
Daarna kan Elfride van der Burg indien van toepassing herinneringen sturen.
11.

Activiteiten 2016
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Alle data zijn bekend, met uitzondering van de bijeenkomst bij de brandweer. Bij het invullen
van de ledenbijeenkomsten moeten Jos van Daalen en Pieter Terlouw betrokken worden.
Want de ledenbijeenkomsten moeten volgens het beleidsplan ingevuld worden.
We voldoen aan minstens zes bijeenkomsten per jaar waarvan ook één op een locatie van een
lid. Het onderwerp “presentatie LinkedIn” is nog niet ingevuld. Voorgesteld wordt dit
onderwerp terug te laten komen tijdens de bijeenkomst met de IVL.
12.
Onderwijs
Over dit onderwerp is niets te melden.
13.
Beleidsplan
Over een communicatieplan wordt over nagedacht. Pieter Terlouw en Jos van Daalen maken
hiervoor een afspraak.
14.
Rondvraag/Sluiting
Guus Boogaard meldt dat bij het Business Event de jury uit zes leden bestond. Vier juryleden
hebben opgezegd. Op dit moment zijn Guus Boogaard en John Herrewijn de enige juryleden.
Deze middag heeft Guus Boogaard een afspraak met Erik Jan Schimmel om te vernemen
welke stappen er nu eventueel ondernomen gaan worden.. De flyer van Business Event zal
naar de leden gestuurd worden..
De voordrachtcommissie bestaat uit onder andere drie Leerdammers.
Mark Versteegh vraagt hoe de afgelopen ledenvergadering is verlopen. Er waren een kleine
20 aanwezigen. Jos van Daalen meldt dat er met betrekking tot het beleidsplan is voorgesteld
om aan liefdadigheid te doen; door middel van donaties of inzet van mensen/materialen. Jos
van Daalen heeft hierop gereageerd door te melden dat dit onderwerp de 18e december is
besproken en dat hiervoor geen meerderheid was.
Het bestuur gaat nadenken of een voorstel van een minderheid ook verwerkt kan worden.
De volgende vergadering is op 22 juni om 8.30 uur bij Elfride van der Burg-van Wijk
Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg-van Wijk: evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen : Jos van Daalen@rabobank.nl
Pieter Terlouw: pterlouw@vannoord.nl
Markt Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl
Markt Versteegh: m.versteegh@mvie.nl
Secretariaat (via Elfride van der Burg-vanWijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

