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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 27 oktober 2016, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 20 september 2016
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 20 september
BKL-IVL ontmoeting.
Wellicht zijn ontmoetingen met ondernemersverenigingen van Zederik en Vianen ook een
optie. Voordat we intensiever gaan samenwerking, wordt eerst de fusie afgewacht. Het
voorstel is om in ieder geval jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst met IVL als netwerkidee
te laten plaatsvinden. Guus Boogaard neemt dit met Alex Stephens op.
(Budgetteren) communicatieplan.
Tijdens de volgende vergadering moet een eerste concept klaar zijn!
Clinic van Jacco Elting.
Er is nog wat onduidelijk over de sponsoring. De kosten zullen ongeveer € 1.500/2.000 gaan
bedragen. Er zijn te weinig leden die van de clinic gebruik maken om de BKL een hoog
bedrag te laten sponsoren. Met het voorstel wordt vooralsnog niets gedaan.
Herikon is lid geworden. Guus Boogaard en Elfride van der Burg bezoeken
In verband met de afwezigheid van Jos van Daalen worden zijn actiepunten de volgende keer
besproken.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 20 september 2016
De notulen worden goedgekeurd.
5.
-

Ingekomen stukken
E-mail van Jean Paul van Opstal over Straight-Line Leadership. Hij moet 4 x per jaar
een gratis lezing geven om gecertificeerd te blijven. We gaan geen gebruik maken van
zijn aanbod.
Nieuwsflits VNO-NCW over de werkzaamheden aan de Merwedebrug; dit document
is doorgestuurd naar de leden.
E-mail van Jos van den Berg, hij wil graag een presentatie geven over zijn nieuwste
boek “ik doe het ook voor jou”. Een boek voor iedereen die leiding geeft. Elfride van
der Burg benadert Jos van den Berg

5.
Gemeente overleg
Het overleg heeft op donderdag 13 oktober plaatsgevonden. Wim van der Leij, Dick
Admiraal, Klaas Boot en Martien Bouter waren namens de gemeente aanwezig.
De volgende punten zijn besproken:
- Glasvezel. Gemeente Leerdam doet mee met een onderzoek van de provincie Utrecht
naar de haalbaarheid van Glasvezel in onrendabele gebieden.
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-

-

De gemeente heeft een brief m.b.t. Peiling Ondernemers Klimaat gestuurd. Er is een
herinnering per e-mail gestuurd. Niemand van de bestuursleden heeft deze brief
ontvangen. Guus Boogaard neemt hierover contact op met de gemeente.
Er heeft een ondernemersevent op 19 oktober bij Miele plaatsgevonden. Dis event is
georganiseerd op initiatief van gemeente Vianen, in samenwerking met Leerdam en
Zederik. De betreffende ondernemersverenigingen waren uitgenodigd; leuke spreker,
goede catering en goede opkomst. Er was verzocht om promotiemateriaal. De BKL
heeft geen promotiemateriaal, gaan we dat alsnog creëren?
Ontwikkeling binnenstad: het stadmanagement en het ondernemersfonds gaan fuseren.
De definitieve fusie datum van gemeente Leerdam, Vianen en Zederik is verplaatst
naar januari 2019. De beslissing om onder provincie Utrecht te vallen, lijkt steeds
dichterbij te komen.
De participatiewet: er werd vermeld dat er goede contacten tussen de BKL en de
Avelingen groep zijn.
De schouw heeft plaatst gevonden. Er is één actiepunt uit voortgekomen: afsluitbare
afvalcontainers in verband met de brandveiligheid. Geconcludeerd is dat het
industrieterrein er keurig uit ziet.
Het project ‘Wandelpad en groene vingers’ verloopt langzaam.

6.
Fusie van de gemeentes
Zie ook punt 5: gemeenteoverleg. Er komt weer een bijeenkomst met de besturen van de
ondernemersverenigingen.
7.
KVO
Op 11 oktober heeft er een schouw plaatsvinden.
Zie punt 5: gemeenteoverleg.
8.
SBBL
Er moet nog steeds een nieuwe voorzitter komen.
Op 31 oktober vindt de eerstvolgende SBBL-bestuursvergadering plaats. Uit de cijfers van de
brandweer en politie blijkt dat er bijna geen incidenten hebben plaatsgevonden.
9.
Wandelroute industrieterrein
Zie punt 5; gemeenteoverleg.
10.
Financiële status
Er zijn weinige veranderingen in vergelijking met de vorige bestuursvergadering. Er zijn wat
openstaande posten; Elfride van der Burg gaat deze leden weer een herinnering sturen en
bellen. De contributiegelden zijn wat minder dan vorig jaar, maar de kosten zijn zoals
verwacht. Het resultaat is € 6.500,00 negatief, zoals begroot.
De tweede jaarvergadering moet nog gepland worden. Besloten wordt deze vergadering bij de
brandweer te houden.
11.
Activiteiten 2016
De ledenbijeenkomst bij Marijke heeft op woensdag 21 september plaatsgevonden.
De bijeenkomst met de IVL leden heeft op 22 oktober plaatsgevonden Er waren 42
aanwezigen, waarvan 19 IVL leden.
Rudy Breddels van Clixxoo gaf een luchtige presentatie over social media.
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Er is glas geblazen tot 20 uur.
Het idee bestaat dat een vervolg hierop welkom is. In ieder geval jaarlijks en/of een
gezamenlijke bijeenkomst als netwerkidee. Guus Boogaard neemt dit met Alex Stephens op.
De ledenbijeenkomst bij de brandweer vindt op 30 november plaats van 12.00 uur tot 14.00
uur.
Bestuurs bijeenkomsten: (om 8.30 uur bij O.E.S.)Woensdag 18 januari
Woensdag 8 maart
Woensdag 12 april
Woensdag 17 mei
Woensdag 21 juni
Ledenbijeenkomsten:
Woensdag 25 januari om 12.00 uur, lunchbijeenkomst. De locatie moet nog bepaald worden.
Dinsdag 4 april om 12.00 uur, lunchbijeenkomst. Locatie Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein
90 in Leerdam n.a.v. het verzoek van Anne Cazemier (zie vorig verslag).
Donderdag 1 juni bijeenkomst bij het Heerenlanden College (met een hapje en drankje), Zie
punt 12: onderwijs. Deze bijeenkomst staat nog niet op de BKL-site.
Donderdag 8 juni om 17.00 uur. Tennisclinic bij Tennis Club Leerdam, Industrieweg 24 in
Leerdam. (n.b. na de vergadering bleek snel dat deze datum niet geschikt is. Er volgt een
andere datum).
12.
Onderwijs
Op 24 november stond een bedrijfslunch bij het HLC op de planning. Elfride van der Burg
heeft contact gehad met Nel van Ziel. Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar donderdag 1
juni 2017 vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Een hapje en een drankje
wordt door het HLC verzorgd.
Doel van deze bijeenkomst: toelichting op de vernieuwing in het VMBO en de keuzes die het
HLC gaat maken/makt. Doordat er vanuit het Ministerie dit schooljaar alsnog wijzigingen
doorgevoerd worden, heeft het HLC besloten om de bijeenkomst van 24 november te
verplaatsen zodat zij in juni de juiste informatie kunnen verstrekken.
13.
Beleidsplan
Dit agendapunt krijgt prioriteit.
14.
Rondvraag/Sluiting
Mark Timmer is benaderd met betrekking tot Gemeente Millenium 2015 over het faire trade
voorstel naar ondernemers toe. Besproken was al dat het bestuur op het initiatief van
wethouder Wim van der Leij wacht.
Er is onduidelijkheid over de contracten met betrekking tot bewegwijzering. Er is destijds
geen contract gemaakt met Van Uden. Het was hun eigen initiatief om borden te plaatsen en
ondernemers te benaderen. De bewegwijzering valt dus niet onder de gemeente. Onbekend is
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of VUSP, Van Uden Special Products BV, een vergoeding aan de gemeente betaalt. Guus
Boogaard en Mark willen dit tijdens het volgende gemeenteoverleg bespreken.
Pieter Terlouw wil het Business Event op 7 november onder de aandacht brengen. Alle leden
hebben een e-mail ontvangen waarin beschreven stond hoe kaarten met korting konden
bemachtigd konden worden.
De volgende vergadering is op: woensdag 14 december 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
Markt Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl
Markt Versteegh: m.versteegh@mvie.nl
Secretariaat (via Elfride van der Burg-van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

