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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 26 maart 2019, locatie: O.E.S.

1.
Opening
Rens Krijgsman opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking notulen bestuursvergadering 7 februari 2019
Het beging van de wandelroute bij de flat en bij de Techniekweg zijn niet duidelijk zichtbaar.
De aanduidingen mogen duidelijker. Aanduidingsbordjes zijn gewenst. Rens Krijgsman heeft
nog geen contact met de gemeente hierover gehad. Het is (nog) niet mogelijk een compleet
rondje om het bedrijventerrein te wandelen.
Voorgesteld wordt om op ‘onze‘ brug een BKL- sponsoringsbordje te monteren. Guus
Boogaard bespreekt dit met Martin Streefkerk
Bij mooi weer lopen we de route op de eerstvolgende bestuursvergadering op 16 april.
Over punt 14: Guus Boogaard is wegens omstandigheden niet naar de bijeenkomst gegaan.
Guus Boogaard gaat alsnog bespreken dat stagiaires bij veel van de leden welkom zijn.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 7 februari 2019

De actiepunten zijn besproken.
4.

Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 7 februari 2019

De notulen worden goedgekeurd.
5.
Ingekomen stukken
Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken.
6.

Beleidsplan/Invulling ledenbijeenkomst 17 april 2019

Met het vertrek van Jos van Daalen komt hiervoor een vacature voor het beheren en bewaken
van het beleidsplan.
Kunnen we Pieter Terlouw vragen het Beleidsplan als zijn verantwoording te houden?
Invulling 17 april.
Besloten wordt dat Theo Achterberg met Aquazoo Leerdam contact opneemt over een
bijeenkomst van 16.00 uur tot 18.30 uur.
7.
OVHL
Binnenkort wordt de OVHL officieel via de notaris opgericht. Met uitzondering van LOV en
Savel doen alle andere ondernemersverenigingen mee.
Guus Boogaard is heel benieuwd hoe de gemeente met niet aangesloten verenigingen gaat
communiceren, daar de wethouder tijdens het meest recente onderhoud met Guus Boogaard
heeft aangegeven alleen met de OVHL te communiceren.
8.
KVO/Gemeente overleg
Martin Streefkerk krijgt een andere functie, Rens Krijgsman gaat informeren wie de opvolger
wordt.

9.

SBBL
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Het SBBL bestuur heeft besloten lid van OVHL te worden. Wel willen ze graag meer
informatie onder andere over de kosten.
In april wordt het industrieterrein weer geschouwd.
10.

Wandelroute industrieterrein

Zie punt 2.
Rens Krijgsman gaat een sponsoringsbordje regelen.
11.
Financiële status
Op de laatste bijeenkomst is de begroting toegelicht.
De kascontrolecommissie moet de cijfers nog goedkeuren.
Als Pieter Terlouw de officiële cijfers voor de 17e klaar heeft, dan wordt er meteen een
korting van 40% op de contributie voorgesteld.
De niet betalende leden hebben een betalingsverzoek per e-mail ontvangen.
12.
Activiteiten
Onder de activiteiten dient voortaan een jaaragenda te komen met: voorstellen,
bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten en overige bijeenkomsten
De voorstellen op dit moment zijn: bowlen, ontmoeting in een kroeg, naar het kaart museum.
Theo Achterberg regelt vanuit de tennisvereniging een bbq en zal Pieter Terlouw naar het
budget vragen.
Bestuur bijeenkomst (let op voortaan om 09 uur!)
Dinsdag 16 april om 09.00 uur
Dinsdag 14 mei om 09.00 uur
Woensdag 19 juni om 09.00 uur
Leden bijeenkomst
Woensdag 17 april, 16.00 zie punt 6
27 juni Tennisclinic,17.00 uur
13.
Onderwijs
Rens Krijgsman wil met de contactpersoon van Het Gilde contact. Rens Krijgsman gaat een
afspraak voor hem en Guus Boogaard maken. Later wordt bekeken wat te doen met het
Heerenlanden.
14.
Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Theo Achterberg: achterberg65@outlook.com
Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg-van Wijk: evdburg@oesbv.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

