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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 10 oktober 2018, locatie: O.E.S.  

 

1. Opening 

1. Bespreking notulen bestuursvergadering 5 september 2018 
De notulen worden goedgekeurd. 

2. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 5 september  
Laszo Prigge is verhuisd, zowel privé als zakelijk, een BKL-lidmaatschap heeft voor 

hem geen waarde. 

Pieter Terlouw heeft één AED-kast aanvraag ontvangen. 

Pieter Terlouw heeft Jacob Offringa benaderd, maar nog geen reactie ontvangen. 

Adrie Kleppe blijft bij zijn standpunt: solidair met LOV en financieel aspect. 

3. Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 5 september 
Elfride van der Burg vraagt of iedereen kritisch naar de inhoud wil kijken; of alles op 

de site gepubliceerd mag worden. De notulen zijn door iedereen te openen. Het blijkt 

dat de leden zich ook voor de bestuursvergaderingen kunnen aanmelden. Dat laten we 

zo, want deze vergaderingen zijn openbaar. 

4. Ingekomen stukken 
- De opzegging van Boshuis, dit wordt door Elfride van der Burg bevestigd. 

- Uitnodiging van Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden voor het   

Vijfheerenlanden ondernemersevent van 18 oktober 2018 bij Van der Valk te Vianen. 

Theo Achterberg zal namens het BKL-bestuur aanwezig zijn. Guus Boogaard heeft 

aan Martin Streefkerk gemeld dat de uitnodiging erg laat is gestuurd. Door 

omstandigheden kon de uitnodiging niet eerder gestuurd worden. 

-  Uitnodiging van VNO-NCW voor het miljoenenontbijt op 19 september. 

PieterTerlouw  is hierbij aanwezig, als enige BKL-lid. 

 

2. Formele verenigingszaken 

1. Status voorstel Statutenwijziging Guus Boogaard 
Guus Boogaard is hiermee bezig. 

2. Rooster van aftreden 
Het voorstel van Guus staat al op de site. 

 

3. Financiële update penningmeester 
Er zijn herinneringen gestuurd, Pieter Terlouw stuurt een update naar Elfride van der 

Burg 

 

4. Externe partijen 

1. Gemeente overleg 
De geplande datum was verschoven, dus is er niets te melden. Het aankomende 

overleg is op 12 november. Dan kunnen eventuele onderwerpen vanuit de 

ondernemers overlegd worden. 

 

2. Fusie van de gemeentes (vertegenwoordiging vanuit BKL). 
Op 29 oktober vindt het economiedebat plaats. Er wordt een dagvoorzitter “voor een 

fles wijn” gezocht. Want de OHVL heeft nog geen financiële mogelijkheden en de 
gemeente wil hiervoor niet betalen.  

 

3. KVO 
De gemeente heeft een uitnodiging voor een schouw op 3 december gestuurd. Dit 

initiatief wordt zeer gewaardeerd. Echter, op de agenda staat het punt “heeft het nut 

om de KVO voor te zetten?”.  

Om dit te overwegen, is het financiële plaatje van belang te weten. Bekend is dat een 



  BKL bestuursvergadering d.d. 10 oktober 2018 

                                                                           Verkorte versie                blad: 2 

   

audit behoorlijk veel geld kost Het bestuur is voorstander van handhaving van het 

KVO. 

 

4. SBBL 
Peter van Doorenmalen gaat als voorzitter stoppen. Alle leden worden hierover 

aangeschreven én in dit schrijven wordt om bestuursleden gevraagd. Het animo voor 

de SBBL lijkt af te nemen. Wat is wijsheid? De stichting draagt bij aan de veiligheid 

van dit industrieterrein. Als de SBBL opgeheven wordt, wordt het handhaven van de 

KVO heel moeizaam. 

Overwogen wordt om parkmanagement (met verplichte bijdragen) te introduceren, 

Het succes is bekend, dus dan een collectief? Voor de huidige leden worden de kosten 

lager. Rens Krjigsman zal dit advies aan de SBBL voorleggen.  

 

5. Beleidsplan / actieplan 

1. Terugblik activiteiten afgelopen periode (indien van toepassing) 
Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 

 

2. Geplande activiteiten 
Voor 24 oktober is alles geregeld.  

Om 12 uur begint het formele deel, daarna geeft Guus Boogaard een korte toelichting 

op de tekst over de OVHL die met de uitnodiging gestuurd is. Gevraagd gaat worden 

naar input wat verwacht wordt van de nieuwe gemeente. Op alle tafels liggen geeltjes 

en pennen. Rens Krijgsman neemt statisch flipover papier mee. De leden kunnen hun 

ideeën tijdens de lunch op dit papier plakken, deze reacties worden verwerkt en in een 

verslag gecommuniceerd. Na de lunch beginnen de workshops.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Op dit moment zijn er 20 aanmeldingen.  

 

3. Uitnodigingsbrief BKL 
Michel Broekhuizen schrijft goede brieven. Vanaf aanstaande maandag gaan de 

uitnodigingsbrief voor 24 oktober met de appels naar de leden.  

 

6. Wandelroute industrieterrein 
Guus Boogaard  bekijkt de route achter de Gildenstraat. Het pad achter de 

Pfinztalstraat is niet voor iedereen duidelijk. Rens Krijgsman stelt voor om tijdens de 

volgende vergadering de wandelroutes te bekijken.  

 

7. Contacten locale onderwijsinstelingen 
Pieter Terlouw heeft contact met Jacob Offringa gehad, tot nu toe heeft Pieter geen 

reactie ontvangen.  

Wat kunnen we doen om het contact te intensiveren? 

 

8. Actiepuntenlijst 
Volgt onderaan het verslag.  

 

9. Rondvraag/Sluiting. 
Theo Achterberg: heeft een nieuw lid: Puur Personeel. Theo  Achterberg en Rens 

Krijgsman  gaan een taart brengen 

 

 

De volgende vergadering is op: woensdag 14 november om 08:30 uur  
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Theo Achterberg: theo@dutramex.com 

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: P.Terlouw@acconavm.nl 

Rens Krijgsman: Rens@kopbeveiliging.nl 

Secretariaat (via Elfride van der Burg -van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl 
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