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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 9 mei 2018, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Guus Boogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 11 april 2018
De notulen worden goedgekeurd.
Theo Achterberg bedankt voor de bloemen.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 11
april 2018
De notulen worden goedgekeurd.
4.
Ingekomen stukken
Laslo Prigge, LPS Shipping Consultants, heeft interesse in een BKL lidmaatschap. Elfride van der
Burg zal hem voor 16 mei uitnodigen.
6.
Beleidsplan/Actieplan
Over dit onderwerp zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
7.
Gemeente overleg
Aanstaande maandag, de 14e, is het volgende overleg gepland. Rens Krijgsman, Mark Timmer en
Guus Boogaard zullen hierbij aanwezig zijn. In het vervolg, vanwege het aftreden van Mark Timmer,
zullen Rens Krijgsman en Guus Boogaard het contact met de gemeente onderhouden.
8.
Fusie van de gemeentes
Mark Timmer kan de BKL niet meer vertegenwoordigen. Rens Krijgsman neemt zijn plaats in. De
LOV heeft meegedeeld dat ze niet willen toetreden tot het overkoepelende orgaan OVHL.
Elfride van der Burg stuurt de laatste verslagen naar Rens Krijgsman.
Er ligt een concreet voorstel, dat is naar alle ondernemersvereniging die in aanmerkingen komen en
SBBL en SBBZ (als zijnde stichtingen met vrijwillig lidmaatschap) gestuurd.
Er dient een datum geprikt worden om het voorstel te bespreken.
9.
KVO
Dit onderwerp wordt maandag tijdens het gemeenteoverleg besproken. Markt Timmer meldt op dat de
KVO-contacten gecontinueerd moeten worden. Dat is echt belangrijk voor ons industrieterrein. Martin
Streefkerk dient geïnformeerd te worden.
10.
SBBL
Een vergadering met Jan Willem de Vos (kandidaat voorzitter) dient door SBBL gepland te worden.
11.
Wandelroute industrieterrein
Vanaf de Industrieweg loopt een pad achter de nieuwe flat.
12.
Financiële status
Er is nog geen factuur voor de brug ontvangen.
De jaarrekening is door de kascontrolecommissie gecontroleerd. Er was een drietal opmerkingen:
 Wordt er voldoende gebruik gemaakt van de postbus? Besloten wordt de postbus op te heffen.
 Er worden op twee plaatsen kosten betaald voor de BKL site. Bij VIP en Clixxoo. VIP is
verantwoordelijk voor de hosting en de url en Clixxoo is verantwoordelijk voor
werkzaamheden aan de site.
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Er is voor de overkoepelende bedrijvenkring € 750 bijgedragen. De vraag is of dit bedrag, los
van het bestuursbesluit, verder kan worden onderbouwd of louter een voorstel is geweest uit
eigen initiatief. Dit is een afgesproken bijdrage voor de tweede ondernemersavond (met
Thomas Rau) die door de Gemeente Vianen is georganiseerd voor alle ondernemers uit de
nieuwe gemeente. een aantal ondernemersverenigingen heeft een bijdrage van € 750 gedaan.

13.
Activiteiten
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 13 juni 2018
Jaarvergadering
 Gesproken zal worden over de subsidie voor de buitenkasten voor een AED.
Pieter Terlouw heeft tekst gemaakt
Alle kasten aangeschaft tussen 1-1-2017 en 31-12-2018 komen in aanmerking voor deze subsidie.
De leden dienen een aanschaf-kopiefactuur te overleggen
De tekst van Pieter Terlouw moet ook op Facebook.
 Overzicht van nieuwe leden en opzeggingen (actie Elfride van der Burg).
 Voor de kascontrolecommissie dienen twee nieuwe leden (waarvan een reservelid) gevonden
te worden.
 De fotograaf is geregeld. Hij maakt 16 mei de portretten voor de website en in het najaar de
foto’s van een bijeenkomst.
28 juni vindt de Tennis clinic plaats. Guus Boogaard heeft dit geregeld.
14
Onderwijs
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
Vanuit het Heerenlanden Collega vernemen wij niets. Het idee bestaat dat zij het belang van contact
met de ondernemers niet als een prioriteit zien.
15.
Rondvraag-Sluiting
Jos van Daalen meldt dat de Rabobank verhuist naar Vlietskant nummer 8.
De invulling van de BKL Facebook wordt goedgekeurd
De volgende vergadering is op woensdag 13 juni om 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
Mark Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl
Mark Versteegh: m.versteegh@mvie.nl
Secretariaat (via Elfride van der Burg -van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

