BKL bestuursvergadering d.d. 14 maart 2018
Verkorte versie
blad: 1

Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 14 maart 2018, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Guus Boogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering met een speciaal welkom voor gasten
Rens Krijgsman en Theo Achterberg.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 14 februari 2018
Pieter Terlouw staat niet op de aan/afwezigheidslijst vermeld.
Als dit is aangepast, worden de notulen worden goedgekeurd.
3.
Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 14 februari 2018
Een aantal punten blijft staan.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 14
februari 2018
De notulen worden goedgekeurd.
5.
Ingekomen stukken
Aanbod van Messercola TV Producties. Dit aanbod wordt naar de bestuursleden gestuurd. Aan LOV
en Savel zal naar hun idee hierover gevraagd worden.
6.
Beleidsplan/Actieplan
Jos van Daalen deelt het actieplan 2018 uit. Dit plan sluit aan bij het beleidsplan.
‘Eén bijeenkomst vindt plaats bij één van onze leden (niet-horeca)’ is gerealiseerd: Kwadraat Bouw en
Dutramex.
Voor de tweede helft 2018 dient een bijeenkomst met niet leden georganiseerd te worden én een
(thema)bijeenkomst met andere ondernemersverenigingen.
Als locaties wordt aan Campina of VSI gedacht. Hierop wordt teruggekomen.
Het onderwerp kennisdelen (informatie over bedrijvigheid in Leerdam in het algemeen en van de
leden van de BKL in het bijzonder) heeft wat meer aandacht nodig. Een medewerkster van Elfride van
der Burg-van Wijk heeft een paar weken de Facebookpagina’s en websites van alle leden in de gaten
gehouden. Interessante zaken zijn naar Jos van Daalen en Pieter Terlouw gestuurd. Gemiddeld was
hiermee 1,5 uur per week gemoeid. O.E.S. BV krijgt de opdracht deze nieuwsverzorging uit te voeren
tegen een uurtarief van € 30 exclusief b.t.w.
Jos van Daalen en Pieter Terlouw worden bedankt voor hun inzet.
7.
Gemeente overleg
Er heeft tussentijds geen overleg plaatsgevonden.
Geconstateerd is dat er nu twee bruggen liggen. Guus Boogaard en Mark Timmer hebben de gemeente
geconfronteerd met dit feit en het feit dat dit niet aan de BKL gecommuniceerd was. Martin
Streefkerk heeft hierop gereageerd. De 19e februari zou met de werkzaamheden worden gestart. Aan
de collega’s van de afdeling Communicatie zal gevraagd worden of er voor het aanbreken van

het voorjaar een artikel opgesteld kan worden waarbij ook BKL betrokken wordt.
De factuur van € 8.100 zal gestuurd worden. Mark Timmer gaat om onderbouwing vragen
8.
Fusie van de gemeentes
Over dit onderwerp valt op dit moment niets te melden.
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9.
KVO
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
10.
SBBL
Peter van Doorenmalen stopt 1 juni aanstaande als voorzitter en op 1 januari 2019 als bestuurslid. Wie
hem opvolgt, is nog niet bekend. Mark Timmer wordt interim voorzitter.
De kentekenregistratie-camera is geplaatst. De camera draait, er komt nog een zogenaamde welkomstzuil. Hierop komen de logo’s van de BKL en de gemeente. Het kenteken wordt niet zichtbaar gemaakt,
wel wordt gemeld dat het kenteken geregistreerd wordt.
11.
Wandelroute industrieterrein
Zie punt 7.
12.
Financiële status
Balans
Het vermogen is € 26.680.
De kosten van de brug worden van de post ‘Reserve projecten” afgeschreven. Voor deze post wordt
niet meer gereserveerd. Tijdens de vergadering zal gevraagd worden wat te doen met het restant van
deze post.
Begroting
Er was - € 6.750 begroot, dit is - € 523 geworden.
De kosten secretariaat zullen op € 2.000 begroot worden omdat OES de Facebookpagina gaat
bijhouden.
Sommige ledenbijeenkomsten zijn niet doorgegaan. Daardoor zijn de kosten veel lager.
Tijdens de vergadering van 16 mei zullen de cijfers besproken worden.
Pieter Terlouw zal de kascontrolecommissie-leden uitnodigen.
13.
Activiteiten
De volgende data zijn als bestuursvergaderingen gepland:
Woensdag 11 april 2018
Woensdag 9 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018
Dinsdag 20 maart vanaf 18.00 uur bijeenkomst met Daniël Seesink.
Locatie: Kwadraat Bouw,
Het programma is als volgt: 18.00 uur ontvangst met een hapje, 18.30 uur presentatie en rondleiding
Kwadraat Bouw, 18.50 uur presentatie Daniël Seesink, daarna (buffet)diner met informeel samenzijn.
Deze locatie is niet geschikt om andere ondernemersverenigingen te ontvangen.
De meeste bestuursleden nemen introducés mee.
Elfride van der Burg-van Wijk stuurt een reminder.
De ledenvergadering met daarin de bestuurswissel zal op 16 mei om 12.00 uur bij Dutramex
plaatsvinden. Deze locatie is niet geschikt om andere ondernemersverenigingen te ontvangen.
Guus Boogaard en Elfride van der Burg-van Wijk maken de agenda
Volgens het schema zijn Pieter Terlouw en Elfride van der Burg-van Wijk aftredend en herkiesbaar.
Mark Versteegh treedt af en Guus Boogaard verandert van functie. Theo Achterberg en Rens
Krijgsman zijn verkiesbaar.
28 juni vindt de Tennis clinic plaats. Guus Boogaard heeft dit geregeld.
Grand Athina wil ( iets) meer budget. Besloten wordt: € 20 in plaats van € 17,50 inclusief b.t.w.
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Het bestuursdiner vindt op 16 mei plaats bij Jammo Já in Beesd
De activiteiten voor de tweede helft van het jaar worden tijdens de volgende vergadering besproken.
14.
Ledenwerving
Dit onderwerp is niet besproken.
15.
Onderwijs
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
16.
Rondvraag-Sluiting
Guus Boogaard vraagt of Jan van Arxx een back-up met betrekking tot de BKL-site heeft.
Theo Achterberg heeft een vraag over de foto’s op de BKL site.
Guus Boogaard vraagt Hans van Vrouwerf naar een offerte voor foto’s op de site en voor de
bestuursleden. Elfride van der Burg-van Wijk informeert bij Arxx naar de grootte van de lus van de
internetfoto’s
Mark Versteegh meldt dat er een finaal rapport voor de Emmalaan is.
Vanwege de financiële middelen gaat het project vooralsnog niet door. Er is alleen vooronderzoek
€ 25.0000 uitgegeven.
De volgende vergadering is op woensdag 11 april om 8.30 uur bij Elfride van der Burg-van Wijk

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
Mark Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl
Mark Versteegh: m.versteegh@mvie.nl
Secretariaat (via Elfride van der Burg -van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

