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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 12 december 2018, locatie: O.E.S.  
 
 
1. Opening 

1. Bespreking notulen bestuursvergadering 10 oktober 2018 
De notulen worden goedgekeurd.   

2. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 10 oktober 2018  
Een aantal punten blijft staan.  

3. Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 10 oktober2018 
De notulen worden goedgekeurd.  

4. Ingekomen stukken 
- Mariska Vermeulen van Flexplek Leerdam wil graag kennismaken. Ze wordt 
uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst. 

 
2. Formele verenigingszaken 

1. Status voorstel Statutenwijziging Guus Boogaard 
Dit onderwerp mag van de agenda. 

2. Rooster van aftreden 
Dit onderwerp mag van de agenda. 
 

3. Financiële update penningmeester 
De begroting is gemaakt. Wat doen we met die € 15 voor de bijdrage aan de OVHL? 
Besloten wordt de contributiekorting tot 40% te reduceren. Pieter Terlouw maakt een 
aangepaste begroting. 

 
4. Externe partijen 

1. Gemeente overleg 
Het parkeerbeleid zal op de ledenvergadering besproken worden, Martin Streefkerk 
zal de 19e e.e.a. toelichten. Dit moet in de uitnodiging vermeld staan, ook als promotie 
voor niet-leden. 

2. Fusie van de gemeentes (vertegenwoordiging vanuit BKL).  
Tot nu toe zijn de reacties positief, er wordt binnenkort een reminder gestuurd naar de 
verenigingen die nog niet gereageerd hebben.  

2. KVO 
Vorige week heeft een schouw plaatsgevonden. De doelstelling blijft: een 
gecertificeerd industrieterrein.  

3. SBBL 
Peter van Doorenmalen gaat als voorzitter stoppen en wordt algemeen bestuurslid. 
Kees-Pieter van Vloten is voorzitter geworden. Jan Willem de Vos is algemeen 
bestuurslid. Evenals Rens Krijgsman en Ralf  Puper. 
 

5. Beleidsplan / actieplan 
1. Terugblik activiteiten afgelopen periode (indien van toepassing) 

De laatste bijeenkomst in het Oude Posthuys met de trainers is als positief ervearen. 
Aanstaande donderdag sturen we een reminder voor de ledenvergadering van 19 
december. 

2. Geplande activiteiten 
Voor 19 december is alles geregeld.  
Twee trainers, een presentatie van de brandweer en Martin Streefkerk meldt iets over 
het parkeerbeleid.  
Voor volgend jaar hanteren we dezelfde frequentie als dit jaar: zes  leden-
bijeenkomsten inclusief 1 x tennis. Theo Achterberg stelt een golf clinic voor. Dat 
vindt iedereen een goed idee. Een bezoek aan Campina blijft op het lijstje staan.  
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3. Uitnodigingsbrief BKL 
Rens Krijgsman houdt contact met Michel Broekhuizen. 
 

6. Wandelroute industrieterrein 
Guus Boogaard bekijkt de route achter de Gildenstraat. Het pad achter de 
Pfinztalstraat is niet voor iedereen duidelijk.  
 

7. Contacten locale onderwijsinstelingen 
Pieter Terlouw heeft contact met Jacob Offringa gehad, Jacob Offringa zal Pieter 
Terlouw informeren naar aanleiding van een aantal datavoorstellen. Guus  Boogaard 
heeft locatie Joost de Jonge bezocht, gesproken is over het bezoeken van leerkrachten 
met leerlingen aan bedrijven. Dit is een goed initiatief. 
 

8. Actiepuntenlijst 
Volgt onderaan het verslag.  

 
9. Rondvraag/Sluiting. 

Theo Achterberg  vraagt of de ledengegevens t.b.v. Samenloop voor Hoop mogen 
worden vrijgegeven. Nee, alle adressen kunnen van de site gehaald worden.  
Jos van Daalen verlaat 1 maart de Rabobank en zal dan zijn bestuursfunctie 
neerleggen.  

 
De volgende vergadering is op: ………………………. 

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 
 


