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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 14 februari 2018, locatie: O.E.S.  

 

1. Opening 

Guus Bogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering met een speciaal welkom voor gast Rens 

Krijgsman . 

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 9 januari 2018  
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 9 januari 2018 
Een aantal punten blijft staan.  

 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 9 

januari 2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

Guus Bogaard heeft het verslag van het gemeente overleg naar Elfride van der Burg-van Wijk 

gestuurd, dit verslag dient op de BKL site geplaatste te worden.  

 

6.  Bestuurssamenstelling  
Dit punt kan van de agenda af.  

 

7. Beleid 

Jos van Daalen deelt het actieplan uit.  

‘Één 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 kennis delen (informatie over bedrijvigheid in Leerdam in het algemeen en van de 

leden van de BKL in het bijzonder) heeft wat meer aandacht nodig.  

 

• Verslag van overleg met gemeente Leerdam publiceren. Elfride van der Burg-van Wijk krijgt 

van Guus Bogaard de verslagen, zij stuurt de verslagen door om op de site te plaatsten 

• Notulen bestuursvergadering BKL publiceren; dit wordt consequent uitgevoerd.  

• Organiseren van een bijeenkomst met een inhoudelijk thema gericht op het overdragen van 

specifieke kennis. 

 

Aan O.E.S. wordt een offerte gevraagd om sites en facebookpagina’s van de leden in de gaten te 

houden en relevantie informatie op de BKL facebook pagina te plaatsen.  

 

Rens Krijgsman vraagt naar een kopie van het beleidsplan. Jos van Daalen zal het plan naar iedereen 

e-mailen. Tijdens de volgende vergadering wordt dit plan besproken en hierna kan het plan op de BKL 

site geplaatst worden.  

 

8. Gemeente overleg 

Het verslag van het gemeente overleg dient voortaan op de BKL site geplaatst te worden.  

 

Civilion heeft besloten zich niet in Leerdam te vestigen. 
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De zogenaamde STEC-avond was een geslaagde avond met een goede opkomst. Er blijken meer 

uitbreidingsmogelijkheden te zijn dan wij altijd gedacht hebben. De rapportage wordt op dit moment 

afgerond en kan daarna op onze Facebookpagina geplaatst worden.  

 

Volgende week maandag vindt er een bijeenkomst met de andere ondernemersorganisaties uit VHL 

plaats in verband met de beoogde samenwerking. 

 

Bart Bruggeman en Martin Streefkerk waren ook verrast door de geplaatste brug en komen hierop 

terug.  

 

Het project Emmalaan is een slepend proces. De uitvoering van de plannen van de werkgroepen 

strandt op de kosten. Het ligt nu weer bij de gemeente. 

 

De bestuurssamenstelling is uitgelegd. 

 

9.  Fusie van de gemeentes 

Waar de gemeente gaat zetelen, is nog niet bekend.  

 

10. KVO 

Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.  

 

11. SBBL  

De zogenaamde kentekenregistratie-camera is geplaatst. Er komt nog een bord waarop staat dat het 

kenteken geregistreerd wordt. De gegevens worden opgeslagen, over de duur hiervan informeert Rens 

Krijgsman ons nog. De slagboom blijft voortaan open. 

Er is wat ergernis over het gesloten hek aan  Fokkerstraat vanwege wegwerkzaamheden geweest, 

sommige mensen konden de straat niet verlaten.  

 

Peter van Doorenmalen stopt 1 maart a.s. als voorzitter. 

 

12. Wandelroute industrieterrein 

Zie punt 8. 

 

13. Emmalaan/Verkeer  
Zie punt 8. 

 

14. Financiële status  

Iedereen heeft de contributie betaald.  

 

15. Activiteiten 

De volgende data zijn als bestuursvergaderingen gepland: 

 

Woensdag 14 maart 2018  

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.  
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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.  

 

28 juni vindt de Tennis clinic plaats. Guus Bogaard is dit aan het regelen. 

Na onderzoek blijkt dat Grand Athina aan de beurt is om de catering te verzorgen. 

 

Het afscheidsdiner voor de bestuursleden vindt op 16 mei plaats bij Jammo Já in Beesd  

http://www.jammoja.nl/. 

 

16.  Ledenwerving 

Dit onderwerp is niet besproken.  

 

17 Onderwijs 

Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.  

 

18.  Rondvraag-Sluiting 

Er zijn onderwerpen voor de rondvraag. 

De volgende vergadering is op woensdag 14 maart 2018 

 

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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