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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 7 februari 2019, locatie: O.E.S.  
 

1. Opening 

Rens Krijgsman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2.  Bespreking notulen bestuursvergadering 12 december 2018 
De notulen worden goedgekeurd.  

 

3. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 12 december 2018  

De actiepunten zijn niet besproken. 

 

4. Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 12 december 2018 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

5. Ingekomen stukken 

- Een brief van School & Bedrijf. Game On zal op dinsdag 4 juni 2019 en woensdag 5 juni 2019 

plaatsvinden.  

 

6. Beleidsplan 

Met het vertrek van Jos van Dalen komt hiervoor een vacature voor het beheren en bewaken 

van het beleidsplan. 

Kan Pieter Terlouw het Beleidsplan als zijn verantwoording te houden? 

 

7. Gemeenteoverleg 

Er is een uitnodiging voor cybercrime vanuit de gemeente gestuurd. 

Op 21 februari, in zijn hoedanigheid als voorzitter van OVHL, heeft Guus Boogaard een 

ontmoeting met de wethouder economie.  

Het onderwerp gemeenteoverleg hoeft niet meer als apart onderwerp geagendeerd te worden. 

Dit kan met KVO samengevoegd worden.  

 

8. OVHL 

Met betrekking tot de OVHL meldt Guus Boogaard dat de OVHL nog niet is opgericht. Het 

wachten is op een reactie uit Vianen. De winkeliers uit Vianen hebben nog niet gereageerd. 

Het industrieterrein van Vianen is een BIZ (met verplicht lidmaatschap), maar de voorzitter 

van deze BIZ wil wel met Guus Boogaard over de OVHL praten.  
 

9. KVO 

Het KVO blijft gehandhaafd. 

Er is een brief door Rens Krijgsman ontvangen waarin staat dat KVO-B het KVO niet meer 

kan begeleiden. In het verleden was Robert de Koning namens KVO/B bij het KVO- project 

betrokken. 
 

10. 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. 

Halverwege het jaar treedt Waldo van der Leeden als algemeen bestuurslid toe.  

Het bestuur van de SBBL heeft nog geen akkoord gegeven voor deelname aan de OVHL. 

 

11. Wandelroute industrieterrein 

Achter de Gildensttraat komt vooralsnog geen wandelpad. 
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Rens Krijgsman gaat aan de gemeente vragen of zij dit onderwerp als een afgerond project 

zien. Zo ja, dan mag dit punt van de agenda af omdat alleen de betaling van de brug een 

bemoeienis van de BKL is.  
 

12. Financiële status  
Pieter Terlouw dient de OVHL-lidmaatschapbijdrage per lid nog uit te werken.  

Dan moeten de begroting voor 2019 op de jaar ledenvergadering gepresenteerd worden. De jaarcijfers 

2018 moeten door de kascontrolekommissie gecontroleerd worden en de cijfers dienen daarna aan de 

leden gepresenteerd te worden.  

 

13. Activiteiten 
6 Maart is de datum van de volgende ledenbijeenkomst.  

 

Bestuur bijeenkomst  

Dinsdag 26 maart om 8.30 uur 

Dinsdag 16 april om 09.00 uur 

Dinsdag 14 mei om 09.00 uur 

Woensdag 19 juni om 8.30 uur 

 

Leden bijeenkomst 

Woensdag 6 maart, 12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt officieel van Jos van Dalen 

afscheid genomen.  

Woensdag 7 april, 12.00 uur 

27 juni Tennisclinic,17.00 uur 

 

14. Onderwijs 

Zie punt ‘ingekomen stukken”,  

Guus Boogaard was bij de Joost de Jongelocatie met de Rotary geweest, dit bezoek heeft 

geleid tot een paar bedrijfsbezoeken in de zorgvoorziening.  

Een vakdocent met gemotiveerde leerlingen die doelgericht een bedrijf bezoeken, is en zeer 

gewenst.  

 

Op 15 februari is er weer een gezamenlijke ondernemersnetwerkbijeenkomst van het 

Ondernemers Netwerk OC-G en Open Coffee Vijfheerenlanden bij gastorganisatie Da Vinci 

College in Gorinchem. Guus Boogaard zal hierbij aanwezig zijn.  

 

Pieter Terlouw heeft contact met Jacob Offringa gehad, Pieter Terlouw wacht op een aantal 

datavoorstellen. 

 

15. Rondvraag/Sluiting 

Rens Krijgsman meldt dat Tres Beau overweegt lid te worden. Elfride van der Burg voegt dit 

bedrijf toe aan het potentiële ledenlijstje. 

 

Elfride van der Burg heeft een presentatie over verplichte energie-labels voor zakelijke 

panden. Ze gaat uitzoeken of dit voor de BKL ook een optie is.  

 
De volgende bestuursvergadering is op 26 maart 2019 
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Theo Achterberg: achterberg65@outlook.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 
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