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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 13 mei 2015, Van Noord Accountants

1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 8 april en de
ledenvergadering van 20 april
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering
van 8 april
De notulen worden goedgekeurd.
4.
Ingekomen stukken
- Opzegging Taxi Soomer.
- Uitnodiging van VNO-NCW voor 20 mei, 15.30 uur in de Rabobank Gorinchem. Guus
Boogaard zal hierbij aanwezig zijn.
5.
Lustrum 2016
Mark Versteegh is afwezig. Dit onderwerp wordt de volgende keer besproken.
6.
Gemeente overleg
Voor 21 mei is het volgende overleg gepland.
7.
Aanbestedingsbeleid
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden
8.
KVO
De vergadering is niet doorgegaan. Er wordt een nieuwe datum gepland, Guus Boogaard
stuurt een e-mail naar Dick Admiraal

9.
SBBL
De camera’s zijn geïnstalleerd. Kop Beveiliging heeft een meerjaren onderhoudsplan
aangeboden. Dit moet nog door het bestuur en de gemeente goedgekeurd worden.
Rens Krijgsman is officieel bestuurslid, van Gert Krijgsman is officieel afscheid genomen.
De jaarcijfers van 2014 zijn goedgekeurd.
10.
Lingebrug
Guus Boogaard hoopt volgende week meer over dit onderwerp te vernemen.
11.
Wandelroute industrieterrein
Eergisteren heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. De begroting is hoger dan gepland. Er zijn
offertes van Puper en Kwadraat ontvangen. De plannen moeten worden aangepast, want een
brug kost op dit moment € 14.000,00. Dat is boven het (BKL)-budget.
Pieter Terlouw heeft ook een uitnodiging voor de volgende vergadering ontvangen. Jos van
Daalen heeft begrepen dat een aantal bewoners van de Schaikseweg zich als comité verenigd
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hebben om bezwaar tegen de wandelroute-plannen te maken. Dit onderwerp zal ook tijdens
het gemeente overleg besproken worden
12.
Financiële status
De contributiefacturen voor 2015 zijn gestuurd. Na vijf weken mag er aangemaand worden.
13.
Activiteiten 2015
Maandag 18 mei 2015, 17.00 uur – 20.00 uur, Een rondvaarttocht, met partners, over de
Linge via Rederij Leerdam. Tijdens deze rondvaart wordt een diner in buffetvorm verzorgd.
Tot nu toe hebben we 30 aanmeldingen (17 bedrijven). Dit is niet veel, maar de activiteit gaat
wel door.
Donderdag 25 juni, 17.00 uur, Tennis Club Leerdam
Een tennisclinic bij de Tennisclub in Leerdam.
Het programma wordt door Bastiaan ingevuld. Arthur, Grand Athina, regelt de catering.
Het is een algemene tendens dat het aantal deelnemers voor activiteiten afneemt. Is dit voor
het bestuur reden om het beleid aan te passen? Waarom zijn bedrijven lid van de BKL?
Belangenbehartiging en netwerken? Hoe kunnen we opkomst verhogen zodat het netwerken
beter uitvoerbaar is.
Geïnventariseerd dient te worden waarom een groot deel niet naar de bijeenkomsten komt. Of
waarom bedrijven geen lid (willen) zijn.
Pieter Terlouw meldt over het organiseren van bijeenkomsten bij de ondernemersvereniging
IJsselstein
14.
Onderwijs
Omdat Mark Versteegh er niet is, kan dit onderwerp niet behandel worden.
15.
Rondvraag/Sluiting
Mark Timmer is benaderd door de firma Van Uden (van de locatieborden) omdat ze namens
de BKL bedrijven willen benaderen. Gezien het BKL-beleid kan hieraan geen medewerking
worden verleend.
Mark Timmer is als jurylid van Business Event gestopt.
De volgende vergadering is op woensdag 24 juni bij Mark Timmer.
Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg: evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen: J.Daalen@Vijfheerenlanden.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, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

