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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 11 september 2019, locatie: O.E.S.  

 
 

1. Opening 

Rens Krijgsman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 16 april 2019 

Pieter Terlouw houdt contact met Jacob Offringa. 

De officiële opening van het wandelpad moet nog plaatsvinden. Het bordje mag geplaatst 

worden, evenals de waterkraan. Als het watertappunt geplaatst is, kan de pers uitgenodigd 

worden.  

  

3. Bespreking notulen bestuursvergadering 16 april 2019 

De notulen zijn al in juni besproken.  

 
4. Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 16 april 2019 

De notulen zijn al in juni besproken. 

 
5. Ingekomen stukken 

Opzeggingen: De Waal Autogroep, de Ruiter en Linthorst. 

Het is nog onzeker of Het Oude Posthuys lid wordt, de nieuwe eigenaar zal door Theo 

Achterberg hierover benaderd worden. De contributiefactuur voor Het Oude Posthuys wordt 

intern gecrediteerd.  
 

6. Beleidsplan 

Rens Krijgsman heeft een agenda voor 2020 gemaakt. Dit wordt een levend document. 

Wij blijven ledenbijeenkomsten variëren m.b.t. dagen en tijdstippen.  

Het tijdstip voor bestuursvergaderingen blijft negen uur met wellicht één vergadering tijdens 

een diner. De data voor de bestuursvergaderingen (m.u.v. 5 augustus) worden vastgesteld.  

 

7. Externe partijen 

a. Gemeente Vijfheerenlanden 

Izaäk Streefkerk is actief en laagdrempelig benaderbaar. 

b. OVHL 

Binnenkort is er gemeente-overleg. Guus gaat dit onderwerp bespreken. 

c. SBBL 

Peter van Doorenmalen heeft als bestuurslid opgezegd.  

Er heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met de besturen van BKL en SBBL, er 

komt een vervolgafspraak. Deze afspraak is nog niet gepland. Rens Krijgsman gaat 

met oud-bestuursleden praten over de overwegingen om destijds de SBBL apart van 

de BKL op te richten.  

d. KVO 

Er zijn geen bijzonderheden.  

 

8. Wandelroute industrieterrein 

Zie punt 2. 

De opening moet gepland worden. Rens Krijgsman komt met de datum van de levering van 

de waterpomp. Rens Krijgsmans wil de gemeente en de pers uitnodigen. Elfride van der Burg 

activeert de datumprikker. 

.  
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9. Financiële status 

Een aantal bedrijven heeft een hogere factuur gekregen na een inschatting van Elfride van der 

Burg. Niet iedereen heeft dit geaccordeerd. Elfride van der Burg gaat creditnota’s sturen.. 

 

Voor de volgende maand maakt Pieter Terlouw de conceptbegroting, zodat de cijfers in 

november/december besproken kunnen worden. De contributiefacturen worden in het vervolg 

in januari gestuurd.  

 

10. Activiteiten 

25 september: een golf RookieTour in Noordeloos, vanaf 15 uur.  

 

Taaloefengroepen Leerdam heeft de opdracht vanuit de gemeente Vijfheerenlanden gekregen 

om in Leerdam de laaggeletterdheid te helpen terugdringen met het (digi)taalaanbod in de 

bibliotheek. Zij willen graag informatie verspreiden onder de Leerdamse bedrijven(kringen). 

Geven wij hen een podium?  Ja, want het is in belang van de leden. Guus Boogaard neemt 

contact met Nicole Tak en komt hierop.  

 

Bestuur bijeenkomsten 

Dinsdag 8 oktober 

Donderdag 7 november 

Dinsdag 10 december  

 

Leden bijeenkomst 

Woensdag 25 september, vanaf 15 uur Golf RookieTour in Noordeloos 

Dinsdag 5 november 12.00 -14.00 uur Posthuys  

Woensdag 11 december 17.00-19.00 uur. Rens gaat deze bijeenkomst regelen, met wellicht 

een pubquiz. 

 

11. Onderwijs 

Rens Krijgsman wil met de contactpersoon van Het Gilde contact.  
 

12 en 13. Rondvraag en Sluiting 

 

Guus Boogaard stelt het programma OneDrive voor, voor het online opslaan van bestanden. 

Elfride van der Burg gaat dit opzetten. 

 

De volgende vergaderingen is op 8 oktober 2019 
 

 

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 Krijgsman@kopbeveiliging.nl 

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