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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 25 augustus 2015, locatie: O.E.S. BV
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 24 juni
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 24 juni
De notulen worden goedgekeurd.
4.
Ingekomen stukken
- E-mail van Kees van Zuilen (ABN-AMRO), hij treedt vervroegd uit. Johan van der Linden
wordt de contactpersoon van de ABN-AMRO.
- Opzegging Sisa, Melih Bildircin. Het bedrijf verhuist naar Geldermalsen.
- E-mail van Philip Lommers, Vanwege mijn verplichtingen als directeur van het Merewade
College, eindigt op 1 juli zijn contract bij School & Bedrijf.
- Een uitnodiging voor de opening van een nieuwe school, dat een onderdeel is van het
Merewade College. Mark Versteegh gaat naar deze opening.
5.
Lustrum 2016
Mark Versteegh en Elfride van der Burg zijn naar Loevestein geweest.
Er is een datum als optie gepland, 4 maart 2016. Deze datum moet als vooraankondiging aan
de leden gestuurd worden
6.
Gemeente overleg
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. Volgende week vindt het gemeente overleg plaats.
AED inventarisatie: er is een website waarop alle AED-locaties worden vermeld. Wij kunnen
bedrijven vragen, indien ze niet op de site staan vermeld en wel een AED hebben, zich aan te
melden voor deze site.
7.
Aanbestedingsbeleid
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
8.
KVO
De datum voor het eerstvolgende KVO-overleg is: 24 september, om 16.00 uur op het
gemeente huis.
9.
SBBL
De brandweer heeft calamiteitenoverzicht gestuurd, er hebben geen calamiteiten
plaatsgevonden.
Het SBBL-bestuur is bij CUR geweest. Geconstateerd is dat de beelden haarscherp zijn.
Er komt in de toekomst nummerbordherkenning, bij speciale “herkenning” zal er een signaal
bij het centrum afgaan.
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10.
Lingebrug
Er zijn wat werkzaamheden verricht.
Dit punt blijft geagendeerd.
11.
Wandelroute industrieterrein
Vanwege de zomervakantie zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
12.
Financiële status
Vijf leden hebben de contributie van 2015 nog niet betaald.
13.
Activiteiten 2015
Guus Boogaard vraagt Het Zorghuis een korte presentatie te verzorgen tijdens de
ledenbijeenkomst voor 6 oktober.
In september willen Jos van Daalen en Pieter Terlouw het beleidsplan gaan aanpassen. Op 8
december kan het concept besproken worden, daarom wordt de ledenbijeenkomst officieel
een ledenvergadering.
14.
Onderwijs
Over dit onderwerp is geen nieuws te vermelden
.15. Rondvraag/Sluiting
Op 1 oktober heeft Guus Boogaard een afspraak bij Miele met de voorzitter van
ondernemersvereniging Vianen, Bas Ruts, en met de voorzitter van ondernemersvereniging
OKZO, Jan van Bemmel (Meerkerk, Zederik en Ameide).Dit is een informatieve afspraak met
het oog met de fusie. Wellicht is het een optie dat de drie ondernemersverenigingen als één
gesprekspartner met de gemeente fungeren of als netwerkclub.
Mireille Horde wil een soortgelijke ontmoeting met VNO- NCW organiseren.
Status “Ondernemers van het jaar”. Er zijn per categorie 3 kandidaten en een reservekandidaat geselecteerd.
We sturen een boeket aan de burgemeester vanwege zijn operatie.
De Techniekweg wordt geherstructureerd. De ondernemers willen dit ‘s nachts uitgevoerd
worden. Op dit verzoek is vanuit de gemeente nog geen akkoord ontvangen.
De volgende vergadering is op woensdag 30 september om 8.30 uur bij Mark V
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

