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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 7 april 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 16 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 16 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.
4.
-

Ingekomen stukken
E-mail van Gemeente Leerdam i.z. onderhoudswerkzaamheden Lingebrug. Deze
e-mail is naar alle leden gestuurd.
E-mail van foto's en het verslag VNO-NCW AV d.d. 21 maart 2016. Deze e-mail is
naar alle leden gestuurd.
Uitnodiging van VNO-NCW AV op 19 april 2016. Deze uitnodiging is naar alle leden
gestuurd.
Uitnodiging voor jubileummiddag i.v.m. 10 jaar Kringloop Leerdam op woensdag
13 april 2016 van 15.30-17.30 uur. Deze uitnodiging wordt naar de leden gestuurd. E-mail van Fenexpo met uitnodiging voor een gratis seminar. Deze uitnodiging is naar
alle leden gestuurd.

5.
Voorbereiding ledenvergadering 18 april 2016
De ledenvergadering vindt plaats op maandag 18 april 2016 om 12.00 uur in Grand Athina.
De agenda is nog niet gestuurd. Deze wordt één dezer dagen gestuurd mét de financiële
stukken en de beleidsnotities.
6.
Gemeente overleg
Er heeft geen overleg plaatsgevonden.
7.
Fusie van de gemeentes
Het dossier ligt nu bij minister Plasterk. De gemeentes kunnen nu niets meer doen. De
provincies bezoeken de betrokken gemeentes.
8.
KVO
Hierover is geen nieuws te melden.
9.
SBBL
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.
In mei vindt een vergadering plaats.
10.
Wandelroute industrieterrein
De gemeente is op 17 maart 2016 bij Markt Timmer geweest. Guus Boogaard is ook bij deze
bijeenkomst geweest. Onderwerp van deze bijeenkomst: de toekomst van het bedrijventerrein.
Er is gesproken over wie er op het terrein gevestigd zijn en wat hun eventuele
uitbreidingsplannen zijn. Heeft het zin het bedrijventerrein uit te breiden gezien de huidige
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leegstand? Is een aanpassing wellicht efficiënter? De behoefte wordt weer geïnventariseerd.
Naast Kwadraat Bouw wordt een doorgang overwogen.
Er komt vooralsnog geen aparte aansluiting met een rotonde aan de Schaikseweg.
11.
Financiële status
Gisteren hebben Wim van der Mijden en Rick Keiman de boeken gecontroleerd. De cijfers
zijn samengesteld door de penningmeester en worden aangeboden aan de leden om tijdens de
jaarvergadering vastgesteld te worden.
De kascommissie stelt voor om de contributiekorting structureel te maken omdat er een
behoorlijke reservepost aanwezig is. Het eigen vermogen vermindert, door de
contributiereductie, ieder jaar. Volgens Pieter Terlouw is het mogelijk om de contributie
structureel te verlagen.
Voor de begroting van 2016 is aangeven wat de korting dit jaar zal zijn.
De exploitatierekening zal in de toekomst mogelijk wat anders zijn dan voorgaande jaren
omdat we beleid gaan ontwikkelen dat kosten met zich mee kan brengen.
Bij de kosten zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Pieter Terlouw en Jos van Daalen willen graag met een professioneel bedrijf over het
beleidsplan sparren, mag Pieter Terlouw dit budgetteren? Het bestuur geeft akkoord.
12.
Activiteiten 2016
18 april: ledenvergadering.
16 juni: Tennisclinic, de catering zal door de Prikkelinge verzorgd worden.
Plannen voor september en eind oktober/begin november: een bijeenkomst bij een lid.
Ontbijt, tussen de middag of ‘s avonds.
Een bezoek aan de brandweer kan tussen de middag plaatsvinden.
13.
Kosten (gastheer) ledenbijeenkomsten
Als we naar een lid gaan, zijn de kosten hoger omdat de catering ook extern geregeld moet
worden.
Daarentegen kan de gastheer zijn bedrijf promoten.
De kosten zijn gemiddeld € 500 per bijeenkomst.
Besloten wordt: de gastheer verzorgt een maaltijd en de drank, de vaste BKL-bijdrage is
€ 250 euro. Wat en hoe de gastheer het aanbiedt, is de verantwoording van de gastheer.
14.
Onderwijs
We hebben een uitnodiging voor een tweede jubileumbijeenkomst in het kader van 50 jaar
Gilde van Gilde Vakcollege Techniek, 16 maart 2016 ontvangen. Markt Versteegh is geweest.
Het Gilde Vakcollege Techniek blijkt een ouderwetse ambachtsschool te zijn. Markt
Versteegh legt uit hoe de VMBO-opleiding wordt aangepast. Er wordt voorgesorteerd d.m.v.
pakketten die met elkaar gerelateerd zijn. In het laatste jaar wordt er gespecialiseerd. Het
Gilde zit in één groep met Joost de Jonge; daardoor kunnen vanaf volgend jaar ook leerlingen
uit Leerdam zich specialiseren in Gorinchem. Bijvoorbeeld alleen de techniek, de rest doen ze
in Leerdam.
Over stages is die avond niet gesproken.
Er is een groep “vrienden van het Gilde”. Deze groep sponsort materialen of leveren
financiële bijdrages. Dat is voor het Gilde ideaal.
15.
Beleidsplan
De beleidsnotitie is verkort, waarin de strategie (kennis delen en elkaar ontmoeten) en een
actieplan staat verwoord. Dit wordt tijdens de ledenbijeenkomst gepresenteerd als
terugkoppeling. Dit stuk wordt meegestuurd met de agenda.
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Moet de mening van de leden gevraagd worden of, in verband met de fusie, contact met
andere regionale ondernemersverenigingen gewenst is?
16.
Rondvraag/Sluiting
Pieter Terlouw :
Namens de BKL is Gert Krijgsman de contactpersoon in de voordrachtscommisie van de
Business Event.
Markt Timmer.
De twee (sloop)woningen op de hoek Schaikseweg zijn een doorn in het oog. Markt Timmer
gaat vragen wat de Gemeente Leerdam met deze panden wil doen. Het aanzicht/entree van het
industrieterrein is nu geen visitekaartje.

Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg: 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, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

