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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 16 maart 2016, locatie: MVIE.

1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Pieter Terlouw is vandaag precies 4 jaar bestuurslid.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 16 februari 2016
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
Van 16 februari 2016
De notulen worden goedgekeurd.
4.
Ingekomen stukken
- E-mail van Laco sportcentrum Leerdam m.b.t. aanbod voor leden.
- Bedankjes van Peter van Doorenmalen en Remco Hol voor het feest.
- Nieuwe leden: Gezondheidscentrum Schaiksehof en Mutters Makelaardij Leerdam.
- E-mail van Fictief m.b.t. het ledenbestand.
- Uitnodiging Gilde Vakcollege Techniek. 16 maart, Mark Versteegh gaat
- Uitnodiging VNO-NCW: ECONOMISCHE THERMOMETER VAN DE REGIO d.d. 21
maart. Is doorgestuurd naar alle leden.
- Uitnodiging Attitude” KLASSIEK BALLET; niets mee gedaan.
- E-mail van de heer Cazemier “Voorstel Glasroute”
5.
Lustrum 2016
Geslaagd feest, jammer dat veel mensen vroeg weg gingen.
Besloten wordt om personen die te laat hebben afgezegd, of zonder afzegging afwezig waren
een factuur te sturen.
Pieter Terlouw stelt voor om jaarlijks te gaan sparen voor het vieren van het volgende
lustrum.
6.
Gemeente overleg
Heeft niet plaatsgevonden.
Het meest recente verslag staat op de site, onder ledenbijeenkomsten. Omdat er geen kop
“gemeente overleg” is.
7.
Fusie van de gemeentes
Is geen nieuws te vermelden.
8.
Aanbestedingsbeleid
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
Dit onderwerp mag van de agenda af.
9.
KVO
Hierover is geen nieuws te vermelden.
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10.
SBBL
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
11.
Lingebrug
Geen ontwikkelingen te melden. Dit onderwerp mag van de agenda af.
12.
Wandelroute industrieterrein
De gemeente komt morgen naar Mark Timmer. Guus Boogaard is ook bij deze bijeenkomst.
Onderwerp: toekomst bedrijventerrein.
13.
Financiële status
De facturen voor de contributie van 2016 zijn gestuurd.
Er is nog 1 lid dat de contributiefactuur van 2015 niet betaald heeft.
14.
Activiteiten 2016
Donderdag 21 april,17.00 uur: Samenzijn met IVL  Deze datum valt samen met Fenexpo
en moet daarom verzet worden. De leden zijn geïnformeerd. Er kan geen datum voor de
zomer gepland worden, gedacht wordt aan een bijeenkomst na de zomer.
Officieel moeten er twee ledenvergaderingen plaatsvinden. Nu de ontmoeting met IVL
vooruitgeschoven wordt, zou het een idee kunnen zijn om bijvoorbeeld medio april tussen de
middag bij Grand Athina een ledenbijeenkomst te plannen, waarop onder meer de
jaarvergadering kan worden gehouden en waar wellicht een vervolg op de bijeenkomst met
betrekking tot het beleidsplan aan de orde kan komen. Planning: tweede week april.
16 juni Tennisclinic, de catering zal door de Prikkelinge verzorgd worden.
15.
Onderwijs
We hebben een uitnodiging voor een tweede jubileumbijeenkomst in het kader van 50 jaar
Gilde van Gilde Vakcollege Techniek. Deze bijeenkomst vindt vanmiddag plaats. Mark
Versteegh gaat.
School en bedrijf gaat waarschijnlijk verdwijnen, er komt een nieuw platform. Mark
Versteegh wordt hierover geïnformeerd.
16.
Beleidsplan
Het netwerken is onder controle, volgens de leden
Kennisdelen is een punt van aandacht. Gedacht wordt aan een Whatsapp link, blog,
aanpassingen op of een nieuwe site. Wel & wee en rationele/relevante informatie. Het bestuur
moet laten zien waarmee het bestuur bezig is.
Dit kunnen we niet zelf; dit moet uitbesteed worden. Hiervoor moet budget vrijkomen. Te
denken aan communicatiebureau en redactieleden (2 bestuursleden). De
redactie/bestuursleden keuren de tekst en het communicatiebureau schrijft/corrigeert het stuk.
Wat zijn de ideeën en wat willen we organiseren? Wat moet gecommuniceerd worden?
Over het algemeen zijn de Leerdamse bedrijven niet actief op social media; desinteresse en/of
onkunde? Wij kunnen hierbij misschien helpen.
Gedacht wordt aan een nieuwsbrief via e-mail of als drukwerk. Een cursus Linked-In voor
ondernemers is een optie.
Op basis van deze discussie wordt een eenvoudig concept gemaakt. Het bestuur geeft akkoord
op een voorbereiding van een plan.
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17.
Rondvraag/Sluiting
Pieter Terlouw :
Business Event vindt dit jaar ook weer plaats.
Vanuit de BKL zat Pieter Terlouw in de voordrachtskommissie, hiermee stopt Pieter
Terlouw. Wie wil hem namens de BKL opvolgen? Guus Boogaard is jurylid. Pieter Terlouw
is nog betrokken bij de financiële beoordeling van kandidaten.
Mark Timmer :
Leerdam city marketing wordt de volgende keer besproken.
Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg: evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen: Jos.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, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

