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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 24 november r 2015, locatie: Van der Wal Interieur Adviseurs B.V. 

 

1. Opening 

Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 20 oktober  2015 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

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

 van 20 oktober 2015   

 De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

- E-mail van de heer Frank de Graaff met betrekking tot de Lingebrug. Deze e-mail wordt 

alsnog doorgestuurd naar het bestuur. 

- Een verzoek van de heer Tim Nieuwenhuijs van de  brandweer om een presentatie te geven.  

Ze willen hiermee nieuwe mensen winnen en informatie over de brandweer geven. 

Recentelijk heeft de brandweer een presentatie gegeven. Elfride van der Burg zal vragen of de 

BKL een keer  bij hen mag vergaderen. Dat zal tweede helft 2016 zal zijn.  

 

4. Lustrum 2016  

Er wordt een uitnodiging gemaakt in combinatie met de kerstkaart die afgegeven wordt bij het 

bezorgen van de appels.  

6.  Gemeente overleg 

Dit overleg heeft niet plaatsgevonden.  

 

7. Fusie van de gemeentes 

Leerdam, Vianen en Zederik gaan fuseren. De provinciekeuze is nog niet gemaakt. Utrecht 

heeft bij de meeste raadsleden de voorkeur, maar in Zederik was de stemming 8-7 voor Zuid-

Holland. 

 

8. Aanbestedingsbeleid 
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.  

 

9. KVO 

Het laatste overleg heeft op 19 november plaats gevonden.  

De gemeente was goed vertegenwoordigd. De schouw vindt in februari plaats. 

  

10. SBBL 

Peter van Doorenmalen wil stoppen als voorzitter, maar hij wil wel bestuurslid blijven.   

 

11. Lingebrug 

Dit punt blijft geagendeerd.  

 

12. Wandelroute industrieterrein 
. De gemeente komt op dit onderwerp terug.  

 

13. Financiële status  
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Pieter Terlouw zal Elfride van der Burg over de stand van zaken m.b.t. de niet-betalers 

informeren, zodat zij weer kan  bellen.  

 

Begroting 2016 

Pieter Terlouw licht de conceptbegroting toe.  

 

14. Activiteiten 2015 

Jaarvergadering  

Voor de  kascontrolekommissie is de heer  Kees van Zuilen is niet meer beschikbaar. Tijdens 

de vergadering zal een derde persoon gezocht worden. 

 

15.  Onderwijs  

Door VNO-NCW is in november in het Gilde een bijeenkomst georganiseerd. Niemand van 

het bestuur kon aanwezig  zijn. 

 

16. Beleidsplan 

Het plan wordt besproken. Besloten wordt om de volgende vragen aan de leden te stellen.  

 Delen van nieuws door leden 

 Netwerkbijeenkomsten om introducés  mee te nemen 

 Samenwerking met scholen 

 Promotie naar particulieren 

 Samenwerking LOV 

 Overige activiteiten 

 

Groepsgewijs zullen de reacties besproken en  verwerkt worden.  Jos van Daalenregelt 

hiervoor post-its en een flipover. 

 

17. Rondvraag/Sluiting 

Geen 

 

 

Guus Boogaard  : g.boogaard@mvz.nl 

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 
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