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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 11 april 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 14 maart 2018
Als dit is aangepast, worden de notulen worden goedgekeurd.
3.
Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 14 maart 2018
Een aantal punten blijft staan.
Besloten wordt dat op de jaarvergadering, als verantwoording van de projectenpot, gecommuniceerd
gaat worden dat € 250 als sponsoring ter beschikking wordt gesteld per AED-buitenkast.
Daarna wordt dit via Facebook gemeld.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 14
maart 2018
De notulen worden goedgekeurd.
5.
Ingekomen stukken
- De offerte Hans van Vrouwerf. Voor € 362,50 exclusief btw kan hij alle bestuursleden opnieuw
fotograferen en 10-15 foto’s van het industrieterrein maken. Ook stelt hij dat hij voor dit bedrag foto’s
tijdens bijeenkomsten kan maken. Laatstgenoemde foto’s moeten dan apart op de site komen, maar
niet onder de‘ sfeerimpressies’ omdat deze ‘naar beneden’ gaan als er een nieuwe versie verschijnt. De
offerte is akkoord. Hans wordt voor 16 mei gevraagd.
-Aanvraag om kennismaking door Jacco Nab (Nab Advies Bureau). Elfride van der Burg zal hem
uitnodigen. -Een e-mail van Martin Streefkerk over de mogelijkheid om deel te nemen aan een
handelsmissie naar Zuid-Korea. Belangstellenden worden uitgenodigd voor een informatieavond.
Deze e-mail wordt doorgestuurd.
6.
Beleidsplan/Actieplan
Over dit onderwerp zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
7.
Gemeente overleg
Er heeft tussentijds geen overleg plaatsgevonden. Op 14 mei is de volgende vergadering, Guus
Boogaard en Mark Timmer zullen namens de BKL aanwezig zijn.
In het Kontakt stond een artikel ‘VHL gemeentes kijken naar glasvezel in buitengebied’. Dit artikel
levert vragen op; wat te doen met bewoonde gebieden? Deze vraag wordt aan de gemeente
voorgelegd. Tot nu toe waren de marktpartijen niet geïnteresseerd omdat het voor hen niet rendabel
zou zijn.
Wandelpad; de bruggen en paden zijn er. De factuur is nog niet ontvangen. Er zal een vraag gesteld
worden over de het geplande wandelpad aan de achterkant van de Gildenstraat.
Ook zal er gevraagd worden naar de locatie(s) van het uit te breiden industrieterrein.
8.
Fusie van de gemeentes
Over dit onderwerp valt op dit moment niets te melden, behalve over de samenwerking van de
ondernemersverenigingen. Afgelopen maandag heeft een vergadering plaatsgevonden. De LOV was
niet enthousiast. Ze hebben korte lijntjes met alle partijen en zijn ervan overtuigd dat die blijven en zij
willen liever geen contributie per lid betalen.
Er is voorlopig besloten dat alle verenigingen lid kunnen worden én de stichtingen met vrijwillige
deelname (zoals SBBL en SBBZ).
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9.
KVO
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
10.
SBBL
Jan Willem de Vos heeft interesse in een bestuursfunctie.
11.
Wandelroute industrieterrein
Zie punt 7.
12.
Financiële status
De controle door de kascontrolecommissie vindt op 26 april plaats. De kascontrolecommissieleden
zijn Rens Krijgsman, Theo Achterberg en Peter van Doorenmalen. Rens en Peter voerende controle
uit.
De contributiefacturen worden volgende week gestuurd.
Pieter Terlouw stuurt de stukken voor de agenda.
13.
Activiteiten
De volgende data zijn als bestuursvergaderingen gepland:
Woensdag 9 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018
De ledenvergadering met daarin de bestuurswissel zal op 16 mei om 12.00 uur, wegens persoonlijke
omstandigheden, niet bij Dutramex plaatsvinden. Deze omstandigheden heeft Theo Achterberg ook
doen besluiten af te zien aan zijn bestuursdeelname bij SBBL. Een andere locatie wordt geregeld.
28 juni vindt de Tennis clinic plaats. Guus Boogaard heeft dit geregeld. Het budget voor Grand Athina
is € 20,00 per persoon inclusief b.t.w.
Het bestuursdiner vindt op 16 mei plaats bij Jammo Já in Beesd http://www.jammoja.nl/.
De echtgenotes van Theo Achterberg en Jos van Daalen zullen niet aanwezig zijn.
De activiteiten voor de tweede helft van het jaar worden via de datumprikker voorgesteld.
Maandelijkse bestuursvergadering en begin september, eind oktober en begin december
ledenbijeenkomsten.
Elfride belt Campina voor een contactpersoon en een datum.
14
Onderwijs
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
15.
Rondvraag-Sluiting
Mark Timmer meldt dat hij zowel als BKL- (op 16 mei) als SBBL bestuurslid stopt.
De volgende vergadering is op woensdag 9 mei 8.30 uur

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

