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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 8 oktober 2019, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Rens Krijgsman opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Afgesproken wordt dat de jaaragenda tijdens iedere vergadering besproken wordt. Dit document is te
vinden in OneDrive.
2.
Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 11 september 2019
Theo Achterber heeft contact met Het Oude Posthuys gehad, maar heeft de eigenaresse nog niet
gesproken. De lunch voor 5 november is geregeld en kan gecommuniceerd worden. Guus Boogaard
zal Nicole Tak voor deze lunch uitnodigen.
Rens Krijgsman meldt dat de SBBL en BKL 100% los van elkaar staan. Er is geen verplichting om
een BKL bestuurslid als SBBL bestuurslid te hebben.
Op 11 december wordt Grand Athina de locatie; Van 17 uur tot 20 uur met éten. Elfride van der Burg
maakt een vooraankondiging.
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 11 september 2019

Punt zes “besloten” wordt veranderd “blijven hanteren”. De rest van de notulen is akkoord.
4.
Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 11 september 2019
Zie punt drie.
5.
Ingekomen stukken
Geen.
6.
Beleidsplan
De jaaragenda wordt besproken.
- De tennisclinic is verplaatst naar donderdag 25 juni.
- Mutaties dienen gemarkeerd te worden. Als de mutatie geaccordeerd is, mag de markering weg.
- De data kunnen gecommuniceerd en op de site geplaatst worden.
- De tennisclinic wordt weer op een donderdag gehouden: 25 juni 2020.
- De golfclinic was heel succesvol en voor herhaling vatbaar.
Er waren 26 inschrijvingen, een aantal heeft zich (te) laat afgemeld. Theo Achterberg kijkt de lijst na
wie zich te laat afgemeld hebben.
Ook bleek dat niet alle deelnemers mee wilden eten. Dat was niet bekend. Dit is een aandachtspunt.
Elfride van der Burg informeert wat de digitale mogelijkheden zijn om dit apart aan te geven bij
aanmelding.

7.

Externe partijen
a. Gemeente Vijfheerenlanden
Er heeft geen regulier overleg plaatsgevonden.
b. OVHL
Aanstaande maandag is er overleg.
c. SBBL
Er wordt een schouw in november georganiseerd.
d. KVO
Zie punt c.
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8.

Wandelroute industrieterrein
Zie punt 2.

9.

Financiële status

Begroting
- Er zijn iets minder leden.
- Er wordt voor 2020 40% korting op de contributie gehanteerd.
- Voor de OVHL zal dit jaar waarschijnlijke alleen € 200 gefactureerd worden. Dat scheelt dan
€ 1200 op de begroting.
- De post ’bijeenkomsten leden’ wordt bewust hoger ten opzichte van vorig jaar. De golfclinic
wordt volgend jaar weer georganiseerd.
- Een tekort van € 4.000 wordt bewust begroot, vanwege de buffer voor projectmatige
onderdelen. Tot nu toe zijn er geen projectmatige onderdelen, dus wordt er gekozen voor
kwalitatief betere bijeenkomsten.
Op het moment dat “de nul er aan gaat komen”, kan de korting gereduceerd worden.

10.

Activiteiten

Zie punt 6
In het vervolg vervalt dit punt, want activiteiten vallen voortaan onder “Beleidsplan”.

Bestuur bijeenkomsten
Donderdag 7 november
Dinsdag 10 december

Leden bijeenkomst
Dinsdag 5 november 12.00 -14.00 uur Posthuys:
Woensdag 11 december 17.00-19.00 uur. Rens Krijgsman gaat deze bijeenkomst regelen, met wellicht
een pubquiz bij Grand Athina inclusief dinermogelijkheid.

11.

Onderwijs

Rens Krijgsman wil met de contactpersoon van Het Gilde contact.
Dit onderwerp blijft op de agenda.

12 en 13.

Rondvraag en Sluiting

De volgende vergaderingen is op 7 november om 9 uur bij Elfride

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

