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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 20 oktober 2015, locatie: Van Noord Accountants
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 30 september 2015
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 30 september
De notulen worden goedgekeurd.

4.
Ingekomen stukken
- Een uitnodiging van VNO-NCW AV voor - 16 november. Deze uitnodiging is doorgestuurd
naar de leden.
4.
Lustrum 2016
De datum (4 maart 2016) is definitief, er is een optie op beide ruimtes. De band is geregeld, er
zijn offertes voor busvervoer, de details (menu, rondleiding e.d.) moeten nog ingevuld
worden.
Moeten we oud-bestuursleden uitnodigen? Of wachten tot het 50-jarig bestaan van de BKL?
Zien we het lustrum als zijnde: één keer in de vijf jaar een feest met alleen de eigen leden en
hun partners. Voor het laatste wordt gekozen.
6.
Gemeente overleg
Dit overleg heeft niet plaatsgevonden.
7.
Fusie van de gemeentes
Er wordt een afspraak gemaakt met de burgemeesters en wethouders. De B&W’s van
gemeentes Leerdam, Zederik en Vianen willen graag de mening van ondernemers. Bart
Bruggeman zal deze bijeenkomst organiseren. De provincie-keuze is belangrijk! Zijn er leden
die mee willen praten?
8.
Aanbestedingsbeleid
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
9.
KVO
Het volgende overleg vindt op 19 november plaats.
Er moeten 4 data voor 2016 gepland worden. Aanwezig dienen te zijn: de gemeente (in dit
geval Klaas Boot en Bart Bruggeman), brandweer, politie en het/een deel van het SBBL
bestuur en Guus Boogaard en Markt Timmer namens de BKL
Mark Timmer heeft aan Bart Bruggeman gemeld dat de gemeente destijds had toegezegd dat
zij het SBBL- secretariaat zouden verzorgen. Bart Bruggeman komt hierop terug.
10.
SBBL
Over dit onderwerp valt niets te melden
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11.
Lingebrug
Dit punt blijft geagendeerd.
12.
Wandelroute industrieterrein
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
13.
Financiële status
Drie leden hebben de contributie van 2015 nog niet betaald. Elfride van der Burg gaat hen
bellen.
Voor de vergadering van 8 december wordt de begroting 2016 gemaakt. Mark Versteegh
zorgt de cijfers m.b.t. het lustrumfeest. Er wordt een reservering gemaakt voor het lustrum.
14.
Activiteiten 2015
Op 6 november hebben Jos van Daalen en Pieter Terlouw een afspraak over het aanpassen
van het beleidsplan. Op 8 december kan het concept besproken worden, daarom wordt de
ledenbijeenkomst officieel een ledenvergadering.
2016 Plannen:
. Nieuwjaarsbijeenkomst; is er lid met een geschikte locatie waar de nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden kan worden?
. Lustrumfeest (vrijdag 4 maart 2016)
. Samenkomst met IVL woensdag 20 april 2016
. Tennisclinic (regelt Guus Boogaard )
14.
Onderwijs
Over dit onderwerp is geen nieuws te vermelden
16.
Rondvraag/Sluiting
Markt Timmer en Guus Boogaard hebben met Peter Reijnen en Willem Moors over de
Techniekweg gesproken. De Techniekweg wordt geruime tijd afgesloten omdat de duiker
aangepakt worden én er moet geasfalteerd worden. Er wordt geprobeerd de overlast te
beperken. Er komt goede bebording. De slagboom werkt dan niet, het hek bij de Energieweg
blijft dan open. Er wordt gekeken of een mobiele camera kan worden geplaatst. Volgens Mark
Versteegh is er al een camera aanwezig.
De Techniekweg wordt 50 cm. smaller. We mogen meedenken over de parkeerindeling
Pieter Terlouw vraagt of de BKL kaarten voor het Business Event op 2 november heeft
ontvangen? Dat is niet het geval.
Guus Boogaard meldt dat volgende week besloten wordt wie de winnaars van het Business
Event worden (bij de jonge ondernemingen stemt het publiek mee).
Jos van Daalen vraagt of er tijdens de afspraak alleen of de fusie is gesproken of ook over een
bijeenkomen van de leden onderling. Guus Boogaard meldt dat alleen over de fusie is
gesproken.
De volgende vergadering is op dinsdag 24 november om 8.30 uur bij Markt Timmer.
Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl
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Elfride van der Burg : evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen : J.Daalen@av.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

