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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 20 september 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 22 juni  2016  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 22 juni  2016 

Mark Versteegh: 

Locatie en catering regelen voor IVL-BKL ontmoeting. 

De locatie en catering voor 22 oktober zijn (gedeeltelijk) geregeld.  Fleur Potters is niet meer 

werkzaam in de Glasblazerij. Zie ook bij äctiviteiten”. 
 

Pieter Terlouw: 

(Budgetteren) communicatieplan – blijft staan. 

Elfride van der Burg informeren over niet-betalers – is gebeurd.  

Bij Rens Krijgsman informeren over de clinic van Jacco Elting – blijft  staan. 

 

Elfride van der Burg:  

Gerritse benaderen – is gebeurd. 

 

Guus Boogaard: 

Info van Rens Krijgsman over watertappunten doorsturen naar Jos van Daalen en Pieter 

Terlouw – is gebeurd. Dit onderwerp wordt een  actiepunt voor Jos van Daalen. 

 

Jos van Daalen:  

Roel Bogerd benaderen voor lidmaatschap – blijft staan. 

Communicatieplan – blijft staan. 

 

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

van 22 juni   2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

-Uitnodiging afscheidsreceptie, 29 september, van burgemeester Rinus Houtman. Guus 

Boogaard gaat en geeft een theaterbon  ter waarde van € 50,00. 

- Offerte van Clixxoo m.b.t. onderhoud website. Pieter Terlouw schrijft hierover: Wat de 

inhoud betreft heeft Clixxoo haar offerte gebaseerd op 14 events en 7 artikelen op jaarbasis. 

Het uurtarief is op zich heel acceptabel en bedraagt € 40 (excl. BTW). 

Maar de tijdsbesteding is slechts een inschatting en bedraagt op jaarbasis ruim 16 uur.  

Guus Boogaard neemt met Clixxoo contact op om te vernemenn hoeveel uren er in het 

“basispakket” zitten, zodat we ongeveer weten wanneer we dat aantal overschrijden. 

-Een e-mail van Rens Krijgsman over project Join The Pipe, een initiatief om via de verkoop 

van watertappunten schoon drinkwater in Afrika te realiseren. Een watertappunt in Nederland 

levert ook een tappunt in Afrika op.  

Daarnaast mag een klein deel van de opbrengst ook voor een lokaal  goed  in gezet worden. 

Dit is naar Pieter Terlouw en Jos van Daalen gestuurd. 
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-E-mail van Bert-Jan van der Mieden. Hij biedt zijn diensten aan d.m.v. zijn bureau  Pyramide 

uit Apeldoorn.  Hij helpt mensen hun doelstelingen en verlangens te ontdekken. Dit doet hij 

als spreker en pianist.  

- Coert van Ee, burgemeester van Zederik , neemt afscheid. Niemand van het bestuur is in 

staat om naar de afscheidsreceptie te gaan.   

 

5.  Gemeente overleg  
Het volgende overleg is op donderdag 13/10 van 11.00 uur tot 12.00 uur met van Wim van 

der Leij, Dick Admiraal, Klaas Boot en Martien Bouter 

 

6. Fusie van de gemeentes 

Over dit onderwerp is niets te melden.  

De fusie is 100% zeker. De provinciekeuze nog niet. Utrecht gaat het voortouw nemen.   

 

7. KVO 

Op 11 oktober (van 17.00 tot 20.00 uur) zal er weer een schouw plaatsvinden.  De 

betrokkenen verzamelen bij Mark  T.      

 

8. SBBL 

Er moet nog steeds  een nieuwe voorzitter komen. 

In oktober vindt de eerstvolgende bestuursvergadering plaats. .  

 

9. Wandelroute industrieterrein 

Over dit onderwerp is niets te melden.  

Als iemand iets aantreft op het industrieterrein m.b.t. de schouw wil Guus Boogaard dit graag 

vernemen. 

 

10. Financiële status  

Debiteuren 

Pieter Terlouw heeft de lijst van niet-betalers naar  Elfride van der Burg gestuurd,  Zij heeft 

de betreffende bedrijven een herinnerings-e-mail gestuurd.   

Cijfers tot en met heden. 

Per heden staan we € 6.185,00  negatief.  

We hebben begroot een tekort van € 12.925,00. 

Alles loopt redelijk in de pas behalve dat we geen rekening hebben gehouden met een na- 

verrekening van de tennis 2015. 

Omdat de kosten van de ledenbijeenkomsten wat achterblijven, vangen we dit op deze wijze 

ook wel weer op. 

 

Gezien ook de overige kosten die nog verwacht worden schat Pieter Terlouw  in dat de 

begroting iets overschreden wordt.  Wat Pieter Terlouw betreft geen probleem. De uitgaven 

die we met elkaar doen zijn allen weloverwogen en dienstbaar aan de doelstelling van de 

BKL! 

 

11. Activiteiten 2016 

De ledenbijeenkomst bij Marijke is geregeld en vindt plaats op woensdag 21 september om 

12.00 uur.  De nieuwe leden komen ook; Jasper Groenewoud van Gerritse  en Aart Jan  ’t 

Lam van  Syndion 
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De ledenbijeenkomst bij de brandweer vindt op 30 november plaats van 12.00 uur  tot 14.00 

uur.  

 

De locatie en catering voor 22 oktober zijn (gedeeltelijk) geregeld. en.  

Jos van Daalen of Pieter Terlouw heeft aan Rudy  Breddels van Clixxoo gevraagd om een 

presentatie over Linked-in en Twitter. 

Het volgende is tijdens de vergadering besproken: inloop vanaf 18.00 uur. Het (buffet) diner 

vanaf 18.30 uur. Om 20.00 uur de Linked-In presentatie van een half uur, daarna informeel 

samenzijn met een informatieve glasblaas-demonstratie. 

 

 12.  Onderwijs 
 Er zijn geen bijzonderheden over dit onderwerp te melden.  

 

13. Beleidsplan 
Op de volgende vergadering verneemt het bestuur graag de stand van zaken . 

 

14. Rondvraag/Sluiting 

 

Guus Boogaard: 

Anne Cazemierr heeft Guus Boogaard  namens Stichting  Go bezocht, met het verzoek of de  

BKL 10 stoelen wil kopen, Guus Boogaard heeft voorgesteld om de BKL-leden  een keer uit 

te nodigen, zodat  Stichting Go veel bedrijvan kan bereiken. De BKL zal geen stoelen kopen.  

 

Guus Boogaard:  

Guus Boogaard heeft geluncht met Robert van Brakel ( voorzitter Stichting 

Ondernemersfonds Leerdam) en Wim van der Mijden. Gevraagd is of de BKL een keer wil 

deelnemen aan een overleg.  Wellicht is dit een goed idee. 

 

De datum van de  volgende vergadering : 27 oktober om 12.00 uur. 

 

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 
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