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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 5 september 2018, locatie: O.E.S.  

 

1. Opening 

Rens Krijgsman heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 9 mei 2018 en 

ledenvergadering van 16 mei 2018 

 

Punt 12 

De factuur voor de brug is ontvangen. Er is € 8.000 exclusief btw gefactureerd. Guus Boogaard heeft 

hierover met de gemeente contact gehad; er is onduidelijkheid over wel/geen btw in de afspraak 

met de gemeente. Martin Streefkerk komt hierop terug. 

 

Punt 14 

Guus Boogaard heeft met Jolanda gesproken. Jolande Smit-Vink herkende de conclusie en gaat 

bekijken of er vanuit school meer aandacht gegeven kan worden aan het belang van contact met de 

ondernemers. 

Pieter Terlouw meldt dat er dit jaar M&O (Business school) wordt gegeven. Pieter Terlouw 

geeft zo nu dan een gastles. Is het een idee om Jacob Offringa  met een aantal gemotiveerde 

leerlingen uit te nodigen? Pieter Terlouw neemt contact met Jacob Offriga op.  

 

3.  Bespreking actiepunten 
Aan aantal actiepunten blijft  staan 

Tekst AED kasten subsidie opnieuw op Facebook plaatsen en de leden hierover per  

e-mail informeren 

Opzegging Israels Van Kessel Advocaten. Rens Krijgsman heeft getracht hen te bellen maar gaat dat 

weer doen. 

De Postbus is opgeheven 

Nieuwe leden: AM-IT en Bijl & Kroon 

 

Elfride van der Burg vraagt wat de bestuursleden  van Facebook (BKL) vinden. 

Opgemerkt wordt dat er wel wordt gekeken, maar niet wordt gedeeld. Rens Krijgsman geeft  

aan dat dit belangrijk is en vraagt of de berichten gedeeld kunnen worden. Guus Boogaard 

vervolgt of hiervan een melding gemaakt kan worden samen met de mailing naar de leden 

over de AED buitenkasten 

 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 9 mei 

2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

O.E.S. stelt een prijsverhoging van 4 %  per 1 oktober voor. Dit wordt goedgekeurd.  

 

6. Statutenwijziging 

De statuten zijn gedateerd. Aspirant leden dienen door de vergadering goedgekeurd  worden. In de 

praktijk gebeurt dit niet. Het bestuur deelt alleen mee, want het bestuur beslist. Guus Boogaard gaat de 

statuten kritisch lezen en komt hierop terug.  

 

7. Rooster van aftreden 

Er is geen beperkingen aan het aantal jaren bestuursschap, maar om de drie jaar moet iemand herkozen 

worden. Guus Boogaard  heeft het rooster enigszins aangepast, zodat niet iedereen in één keer aftreedt.  
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8. Beleidsplan/Actieplan  

Inhoudelijk geen updates. We liggen op schema. 

 

9. Gemeente overleg 

1 oktober is de volgende bijeenkomst.  

 

10.  Fusie van de gemeentes 

Guus Bogaard stelt iedereen op de hoogte  

De bestuurders van alle ondernemersverenigingen, met vrijwillige aansluitingen, gaan het voorstel 

positief aan hun leden voordragen Met uitzondering van LOV en Savel, hun voornemen om niet deel 

te nemen heeft te maken met financiën. Guus Boogaard gaat dit bespreken met Martin Streefkerk en 

Kamiel Gulikers. Martin heeft toegezegd om zich sterk te maken voor een financiële injectie vanuit de 

gemeente. 

Guus Boogaard heeft met LOV gesproken; zij behouden waarschijnlijk hun standpunt. Met Adrie 

Kleppe heeft Guus nog niet gesproken.  

Volgende week is er weer een vergadering om te peilen hoe alle leden denken. Het gaat om totaal 700 

leden. Met de subsidie van de gemeente zal de contributie ongeveer € 15 per lid bedragen. 

 

De gemeente is vooral gecharmeerd van het idee dat er maar één aanspreekpunt voor alle ondernemers 

zal komen.  

 

Ze zijn bezig met het opzetten van verkiezingsdebat op 8 november  Huis Het Bosch in Lexmond .  

In principe zijn dan alle potentiële lijsttrekkers aanwezig.  

 

Er is contact met de notaris is gelegd.  

  

10. KVO 
Over dit onderwerp valt niets te melden. 

 

12. SBBL  
Het is niet waarschijnlijk dat  Jan Willem de Vos bestuurslid wordt. 

Twee bewakingsbedrijven hebben een presentatie gegeven voor een collectief m.b.t. de beveiliging 

van het industrieterrein. 

Alle gevestigde bedrijven zijn geïnventariseerd, maar dit is nog niet uitgewerkt.  

 

Guus Boogaard vraagt of een BIZZ met verplichte deelname én een actief bestuur een optie is. 

Eventueel een samengaan met BKL en SBBL.  

Over de toekomst moet worden nagedacht.  

 

13. Wandelroute industrieterrein 

Over dit onderwerp is geen nieuws te melden. .  

 

14. Financiële status  

Herinneringen moeten worden gestuurd. 

  

15. Activiteiten 
Bestuursbijeenkomst:  

wo 10 oktober, 08:30 - 10:00  

wo 14 november, 08:30 - 10:00  

di 4 december, 08:30 - 10:00  

 

ledenbijeenkomsten:  

wo 24 oktober, 12:00 - 14:00 



  BKL bestuursvergadering d.d. 5 september 2018 

                                                                                blad: 3 

   

wo 19 december, 12:00 - 14:00 

 

 

24 oktober 12.00-14.00 
Duur workshop: 1 uur 

Deelnemers: ongeveer 15 

Thema: hoe presenteer ik mijn bedrijf door Richard Kaart en een tweede workshop door Vera van 

Kampen. Dat thema is hospitality o.i.d. 

Is de betreffende bijeenkomst ook iets voor de andere verenigingen? Deze keer niet vanwege het 

maximaal aantal mensen voor de interactie.  

 

16. Uitnodigingsbrief BKL 

Rens Krijgsmans laat een aangepast uitnodigingbrief maken voor bestaande leden, om hen te 

stimuleren om naar bijeenkomsten te komen. Deze brief wordt eventueel samen met een kistje appels 

afgeleverd.  

Er is al een opzet gemaakt voor nieuw gevestigde bedrijven en bestaande bedrijven die geen lid zijn.  

Een ludieke actie wordt voorgesteld.  

 

17 Onderwijs 

Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.  

 

18. Rondvraag-Sluiting 

 

Geen 

 

 

De volgende vergadering is op: woensdag 10 oktober om 08:30 uur  

 

 

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: pterlouw@vannoord.nl 

Rens Krijgsman: Rens@kopbeveiliging.nl 

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