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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 30 september 2015, locatie: MVIE Audiovisuele Techniek
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom. Besloten wordt om de
vergaderingen in het vervolg weer om 8.30 te starten.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 25 augustus 2015
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 25 augustus
De notulen worden goedgekeurd.

4.
Ingekomen stukken
Geen
5.
Lustrum 2016
Er is een datum als optie gepland, 4 maart 2016. Deze datum moet als vooraankondiging aan
de leden gestuurd worden
6.
Gemeente overleg
Er is over de borden gesproken, hierop wordt teruggekomen,.
Er is gevraagd of het asfalteren ’s nachts kan plaatsvinden. Klaas Boot komt hierop terug.
7.
Aanbestedingsbeleid
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
8.
KVO
Het KVO-overleg heeft op 24 september plaatsgevonden. Klaas Boot was er namens de
gemeente, er was niemand van de politie aanwezig. De gemeente wil dat het huidige KVOniveau wordt behouden (het centrum heeft 4 sterren). Het KVO-secretariaat wordt niet meer
door de gemeente uitgevoerd. De brandweer had geen meldingen, dat is goed nieuws. De
problematiek over de parkeervakken op de Techniekweg wordt uitgezocht. Wat te doen met
parkeren van vrachtwagens voor de camera’s? Hierop wordt teruggekomen. Dick Admiraal is
niet meer betrokken bij de KVO.
Het volgende overleg vindt op 19 november plaats.
9.
SBBL
Over dit onderwerp valt niets te melden
10.
Lingebrug
Dit punt blijft geagendeerd.
11.
Wandelroute industrieterrein
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
12.

Financiële status
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Vijf leden hebben de contributie van 2015 nog niet betaald en zijn herinnerd.
13.
Activiteiten 2015
Het Zorghuis, Saskia Smeenk zal een korte presentatie verzorgen tijdens de ledenbijeenkomst
voor 6 oktober. Bart Bruggeman komt even langs.
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, dit vindt 5
oktober plaats.
Status “Ondernemers van het jaar”. De genomineerden zijn bekend. De bedrijven worden
binnenkort bezocht.
De volgende vergadering is op dinsdag 20 oktober om 8.30 uur bij Pieter.
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

