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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 8 april 2015, Meesters van Zaken.
1.
Opening
Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.
Bespreking notulen bestuursvergadering 4 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 4 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd.
4.

Ingekomen stukken
 E-mail van gemeente Leerdam i.z. Lingebrug (zie punt 10).
 Uitnodiging van ING voor de ING Roadshow, op 28 mei, Hipper & Kolfbaan,
Torenstraat 1a te Gorinchem om 15.30 uur. Deze uitnodiging is doorgestuurd naar alle
leden.
 Uitnodiging van Mireille Horden (als bestuurslid van School & Bedrijf), zie punt 15..

5.
Lustrum 2016
De oprichtingsdatum is: 19 maart 1981.
Tijdens het laatste lustrum hebben wij € 12.000 euro uitgegeven.
Het budget voor deze keer is € 150 per persoon.
Diverse voorstellen worden besproken.
6.
Gemeente overleg
Er heeft geen overleg plaatsgevonden.
7.
Aanbestedingsbeleid
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden
8.
KVO
Volgende week vindt het overleg plaats.
9.
SBBL
Op dit moment worden de camera’s vervangen. Kop gaat het onderhoud uitvoeren. Er is een
aantal offertes ontvangen, Kop was de goedkoopste.
10.
Lingebrug
Onderzoek heeft uitgewezen dat de brug technisch gezien nog 20 jaar mee kan. Neemt niet
weg dat de gemeente Leerdam en de provincie Gelderland vinden dat de verkeersveiligheid
op de brug en op het kruispunt met de Lingedijk moet worden verbeterd. Gemeente Leerdam
houdt ons op de hoogte hoe ze hiermee verder gaan.
11.
Wandelroute industrieterrein
Mark T meldt dat er een bestek is gemaakt. Het eerste bruggetje komt tussen Middag en
Kwadraat Bouw, een tweede bruggetje bij Van der Leede. De Donkere Kade wordt semiverhard. Er zijn offertes aangevraagd bij Kwadraat Bouw en Puper.
Gaan wij een brug doneren?
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Waarschijnlijk gaat Kwadraat Bouw (ook) een brug doneren.
De uitvoering zal niet lang op zich laten wachten. Mark Timmer gaat klaphekjes aanvragen!
12.
Financiële status
Iedereen heeft de contributie van 2014 betaald.
Deze week komt de kascontrolecommissie.
13.
Website
Er zijn geen ontwikkelingen te melden
14.

Activiteiten 2014

Maandag 20 april 2015, 12.00 uur, Het Oude Posthuys
Ledenvergadering.
Peter Jan Griffioen verzorgt een presentatie over de wetswijzigingen. Leo de Waal van de
brandweer houdt een presentatie over veiligheid.
Pieter maakt foto en schrijft tekst voor de website.
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.
Zij kunnen de vaart inplannen bij 25 personen of meer.
Donderdag 25 juni, 17.00 uur, Tennis Club Leerdam
Een tennisclinic bij de Tennisclub in Leerdam.
Het programma wordt door Bastiaan ingevuld. Grand Athina, regelt de catering.
15.
Onderwijs
Mark Versteegh heeft een brief ontvangen van “School en Bedrijf”, de doelstelling blijft het
onderwijs en bedrijven bij elkaar te brengen. Hiervoor is een organisatie opgericht. Aan de
BKL is gevraagd of we hieraan willen deelnemen om mee te denken en als contact naar
andere bedrijven.
Vanavond gaat Mark Versteegh namens de BKL naar de VIP meeting van Game On.
16.
Rondvraag/Sluiting
Mark Versteegh is bij de eerste bijeenkomst van de Business Event geweest.
Besproken is dat de procedure blijft zoals deze is. Dus geen lokale acties.
De BKL heeft nog geen bedrijven voorgedragen.
Pieter Terlouw gaat de volgende keer, 23/4, Mark Versteegh misschien ook.
Gevraagd wordt om namen van bedrijven die genomineerd kunnen worden naar Pieter
Terlouw te sturen.
Mark Versteegh is benaderd door iemand van ondernemersvereniging Zederik, zij willen in
contact met de BKL komen. De ondernemersvereniging van Zederik bestaat uit bedrijven en
winkeliers van 3 bedrijvenkringen.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herindeling? Onderzocht wordt een fusie
tussen Zederik, Vianen en Leerdam. Lingewaal zal hierbij naar verwachting niet toetreden.
De volgende vergadering is op dinsdag 12 mei bij Pieter Terlouw.
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Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg : evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalenv: J.Daalen@Vijfheerenlanden.rabobank.nl
Pieter Terlouw 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

