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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
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1. Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 23 februari 2017 en die 
van de ledenvergadering van 7 maart 2017 

Als een kleine aanpassing is verwerkt, zijn de notulen goed. 

3. Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 23 februari 2017 
 Één punt blijft staan. 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering 
23 februari 2017
De notulen worden goedgekeurd. 

5. Ingekomen stukken
E-mail van Peter Baldé, HBO Drechtsteden over een speeddate tussen bedrijven en studenten op 18 
april. 
Email van Floor Vermeulen, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland i.z. aankondiging 
reputatieonderzoek 2017 aan.. 
Guus heeft een antwoord ontvangen naar aanleiding van de onze zienswijze met betrekking tot de 
keuze van de provincie.

6. Beleidsplan/Communicatieplan 
Het beleidsplan is afgerond
Het communicatieplan is in uitvoering.
Jos van Daalen meldt dat er geen planning van de doelstelling voor 2017 is gemaakt. 
De doelstellingen van 2016 zijn gehaald. Op basis daarvan zijn we op schema; een update wordt 
gemaakt

Wel moet het onderwerp social media opgepakt worden. 
Diverse opties voor de uitvoering hiervan worden besproken. 
Artikelen op de website van leden moeten nieuwswaardig zijn, via ons Facebook kan een link naar de 
website van het lid geplaatst worden. Dus nieuws over de leden en voor de leden.

Deze links moeten naar Pieter Terlouw gestuurd worden. 
We zoeken iemand die gezonde nieuwsgierig heeft en Facebook kan beheren. Markt Timmer 
controleert een vrijwilligersbank? 

Mark Timmer kijkt de ledenlijst na. Jos van Daalen zal een tekst (met bijbehorende links) maken om 
de Facebook pagina te promoten. Deze tekst wordt samen met de tekst van Guus Boogaard over traag 
internet en de aankondiging van de tennisclicic gestuurd. 

7. Gemeente overleg
Het onderwerp bewegwijzering kan van de agenda af. Mark Timmer meldt dat de BKL geen 
contractkosten heeft. Het industrieterrein m.b.t. de bewegwijzering wordt geactualiseerd. 
Er heeft geen gemeente overleg plaatsgevonden en er zijn geen ontwikkelingen te vermelden. 

8.  Fusie van de gemeentes
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden. 
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9. KVO
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden. 

10 SBBL 
Het bestuur is op bezoek geweest in Hardinxveld-Giessendam.
Daar functioneert ‘nummerbord herkenning’ heel goed. 

Onze slagbomen worden op andere tijden ingesteld naar aanleiding van een onderzoek bij de bedrijven
met ploegendiensten. Gebleken is dat de lus beschadigd is. Deze lus moet eigenlijk vervangen worden,
maar de kosten zijn te hoog. Er komt een bord waarop duidelijk de nummerborden van passerende 
auto’s worden weergegeven. Dit werkt heel preventief, dat is op andere locaties bewezen. Het gewone 
camerasysteem blijft gehandhaafd

De samenwerking met Sterk gaat goed.

Vrijwilliger Johan den Hartog, oud agent, gaat als aanspreekpunt fungeren én acquisitie voeren. 

11. Wandelroute industrieterrein
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden. 

12. Emmalaan/Verkeer
Vanavond vindt een presentatie van plannen plaats. 

13 Financiële status 
De contributiefacturen worden eind april /begin mei gestuurd. 
 
14. Activiteiten
‘No show’ consequenties: besloten wordt consequent facturen te sturen naar personen die zich wel 
hebben opgegeven, maar zich niet  of te laat hebben afgemeld.

Donderdag 22 juni om 17.00 uur. Tennisclinic bij Tennis Club Leerdam 

Data voor de tweede helft 2017 zullen door Elfride worden voorgesteld. 
Drie bestuursvergaderingen en twee ledenbijeenkomsten waarvan minimaal één bij een lid.

15. Onderwijs
Robert van Brakel verbaast zich over het feit dat er weinig belangstelling vanuit het industrieterrein 
over de  ICT HBO opleiding is. Wat hebben wij gedaan om bedrijven te enthousiasmeren? Mark V 
heeft potentiële bedrijven geïnformeerd over het bestaan van de opleiding (VSI, Da’s IT Services en 
Kop ICT). G14 is niet apart door de organisatie benaderd. Geconcludeerd is dat niet alle bedrijven als  
leerbedrijf kunnen functioneren. Na deze conclusie heeft Mark V gevraagd waarin hij nog iets kon 
beteken, dat kon hij niet. 
Geopperd wordt om een nieuwsbrief te sturen. Dit idee wordt niet aangenomen; de doelgroep is te 
klein om alle leden ‘lastig te vallen’. 
Guus informeert Robert en vraagt of er voor de BKL alsnog een rol is weggelegd.

Er wordt op 18 april een speeddate-bijeenkomst georganiseerd. Bedrijven kunnen dan kennismaken 
met potentiele en enthousiaste kandidaten die én willen studeren op hbo niveau én tegelijk aan de slag 
willen met een baan in de ICT. 

16. Business Event 
Het is nog niet bekend of het Event dit jaar plaatsvindt. De Rabobank Vijfheerenlanden zal dit jaar 
geen sponsor zijn. Toegezegd is wel dat het jaar daarop de Rabobank Vijfheerenlanden wel sponsoort. 
In het vervolg moeten wij de voor te dragen kandidaten stimuleren om zichzelf goed te presenteren. 
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Dit onderwerp mag van de agenda af.

17. Rondvraag/Sluiting

Mark Versteegh zal een link naar Pieter sturen zodat op de BKL-Facebook pagina een link naar de ICT
HBO opleiding komt. 

De volgende vergadering is op: woensdag 17 mei 2017.

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
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