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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 22 juni 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 10 mei 2016  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 10 mei 

Locatie en catering voor de IVL&BKL bijeenkomst van  22 oktober zijn (gedeeltelijk) 

geregeld.  

Budgetteren communicatieplan. Pieter Terlouw  meldt dat hij hierop terugkomt als Jos van 

Daalen  er ook is. 

 

Een up to date lijst van de niet betalers wordt vandaag naar Elfride van der Burg gestuurd. 

 

Fairtrade Leerdam. Van diverse kanten worden we benaderd. Wim van der Leij komt met 

informatie. Hierop wachten wij. 

 

Schreuders Sport heeft heel veel zonnepanelen en wil zijn stroom kwijt aan andere bedrijven.  

 

Jos van Daalen  en Pieter Terlouw  hebben nog geen contact gehad met eventuele LinkedIn – 

presentatoren.  

 

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

van 10 mei 2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

-Een uitnodiging van VNO NCW: " MILJOENENONTBIJT – 21 september. Deze 

uitnodiging is doorgestuurd naar de leden. 

-E-mail van Stagiair Sport Toerisme, Tom den Dekker, Op verzoek van de gemeente 

Lingewaal vraagt hij aandacht voor eventuele deelname aan een ondernemerscongres over 

R&T in relatie tot het KLM open (golf) dat in Lingewaal wordt georganiseerd. 

-E-mail van Ellie Mijdam, verzoek tot sponsoring Lichtboom Leerdam (Reilinghplein, 

Leerdam). Deze e-mail wordt naar Jos van Daalen  en Pieter Terlouw  gestuurd.  
-E-mail n.a.v. telefoontje aan Guus Boogaard  van Straight-Line Coach Jean Paul van Opstal 
i.z. Straight-Line Training Event, is kosteloos en duurt 1,5 uur. De e-mail wordt naar Jos 
van Daalen  en Pieter Terlouw  gestuurd. 
- Nieuw lid: Paans. 

- Informatie aanvraag van Harm van der Pol: Freelancelot-Harm's Freelance Services te 

Leerdam. Dit bedrijf houdt zich bezig met kwalitatief marktonderzoek (deskresearch, 

enquêtes, samenstellen van databases) voor ZZP-ers, MKB-bedrijven, organisaties, 

instellingen en overheid. Elfride van der Burg neemt contact met hem op.  

- Gemeente Leerdam, mw., Bijkerk i.z. Fairtrade gemeente. Ook zij willen een presentatie 

geven. Mark Timmer heeft vernomen dat Wim van der Leij  ons gaat informeren over 

Fairtrade.  Werken zij met Liset Nab samen? We wachten de informatie van Wim af.  
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5.  Gemeente overleg  
1 juni heeft dit plaatsgevonden, er is nog geen verslag ontvangen. 

I.z. glasvezel: het idee om overal glasvezel uit te rollen tot aan de voordeur is achterhaald. De 

komende jaren wordt tot aan de verdeelkasten glasvezel aangelegd en vanaf daar koper 

(eventueel stapelen). Dit wordt in heel Leerdam uitgevoerd, m.u.v. gemeente Kedichem; een 

verdeelkast ontbreekt daar.  

Het Reilinghplein-plan is besproken.  

Het ABN-Amro pand is verkocht.  

In het huidige Rabobank-gebouw komt waarschijnlijk de Nettorama en daarboven 

appartementen.  

 

6. Fusie van de gemeentes 

Over dit onderwerp is niets te melden.  

De fusie is 100% zeker, de enige onzekerheid is bij welke provincie we komen.  

 

7. KVO 

Het laatste overleg heeft op 2 juni plaatsgevonden.  

Dit was een rustige vergadering. Het enige dat besproken werd, was de beveiliging tijdens 

Samenloop van hoop. De politie heeft geen meldingen ontvangen.  

 

8. SBBL 

Donderdag 12 mei heeft de laatste vergadering plaatsgevonden. 

Er moet een nieuwe voorzitter komen. Er is weer een korting op de contributie te verlenen, 

omdat er geen bijzondere kosten zijn.  

 

9. Wandelroute industrieterrein 

Over dit onderwerp is niets te melden.  

Als iemand iets aantreft op het industrieterrein m.b.t. de schouw wil Guus Boogaard  dit graag 

vernemen.  

 

10. Financiële status  

De herinneringen voor het niet betalen van de contributiefacturen en het niet tijdig afzeggen 

van het jubileumfeest zijn gestuurd. 

 

Rens Krijgsman heeft voorgesteld om. Jacco Elting kan tegen een gereduceerd tarief een 

clinic te laten geven. Het was voor deze clinic te kort dag. Misschien de volgende keer?  

Tijdens de tennisclinic zijn een aantal personen niet gekomen, terwijl ze zich wel op hadden 

gegeven. De kosten moeten doorbelast worden. Elfride van der Burg stuurt deze facturen.  

 

11. Activiteiten 2016 

De datum voor de tennisclinic was geen goede datum (avondvierdaagse, uitslag examen en 

EK voetbal ). Aan Rens zal door Pieter Terlouw  gevraagd worden vragen wat een clinic van 

Jacco Elting inhoudt. 

De ledenbijeenkomst bij Marijke is geregeld: en vindt plaats op woensdag 14 september om 

12.00 uur 

 

De ledenbijeenkomst bij de brandweer vindt op 30 november plaats van 12.00 uur  tot 14.00 

uur. 
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Het onderwerp “presentatie LinkedIn” is nog niet ingevuld. Voorgesteld wordt dit onderwerp 

terug te laten komen tijdens de bijeenkomst met de IVL. Het bestuur van de IVL vindt dit een 

heel goed idee. Jos van Daalen  en Pieter Terlouw  informeren over de voorgestelde “LinkIn 

presentatoren” door Durjardin en Kop ICT. Mark Versteegh  heeft contact met Fleur Potters 

over de locatie (De Glasblazerij) en de catering voor de IVL-BKL ontmoeting.  

Het volgende is tijdens de vergadering besproken: inloop vanaf 18.00 uur. Het (buffet) diner 

vanaf 18.30 uur. Om 20.00 uur de Linked-In presentatie van een half uur, daarna informeel 

samenzijn met een informatieve glasblaas-demonstratie. Laatstgenoemde demonstratie wordt 

niet gepromoot.  

12.  Onderwijs 
31 mei is Mark Versteegh  naar een  brainstormavond over bestaansrecht van de 

Heerenlandenvestiging Joost de Jongestraat geweest.  Deze locatie had  een 100% 

slagingspercentage.  

Op 8 juni heeft Mark Versteegh  deelgenomen aan een bedrijvenlunch met als 

gespreksonderwerp “ de nieuwe vorm van het VMBO”.  Nieuwe informatie heeft hij niet 

ontvangen. 

 

13. Beleidsplan 
Over een communicatieplan wordt over nagedacht. Pieter Terlouw  en Jos van Daalen  maken 

hiervoor een afspraak.  

 

Guus Boogaard   meldt dat Rens  Krijgsman  over watertappunten heeft gecommuniceerd.  

Het idee is dat een eenmalige sponsoring zowel een tappunt in Afrika als een tappunt in 

Leerdam oplevert. Rens stuurt de informatie naar Guus Boogaard , deze informatie moet naar 

Jos van Daalen  en Pieter Terlouw . 

 

14. Rondvraag/Sluiting 

- 

 

De volgende vergadering is op 20  september  8.30 uur bij Elfride van der Burg 

 

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 
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