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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de te Leusden gevestigde vereniging: 

BEDRIJVENKRING LEUSDEN, gehouden te Leusden op 3 april 2018 in Theater De Tuin 

 

 

1. Opening en terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter 

 

Voorzitter Ron Verhoeve opent om 17.10 uur de vergadering en heet de 33 aanwezige leden van 

harte welkom, met dank aan Theater De Tuin voor de gastvrijheid. 4 leden hebben zich om ver-

schillende redenen officieel afgemeld voor de vergadering. Ron meldt dat hij voor het eerst als 

voorzitter een ALV van de BKL opent. Hij wist vorig jaar nog niet wat het inhield, maar 6 verga-

deringen, 42 besprekingen met externe partijen, 252 mailtjes en ongeveer even zoveel telefoon-

tjes later, weet hij inmiddels waar hij aan begonnen is. ‘Het valt niet mee om Ronald te vervan-

gen, maar gelukkig kon ik verder met een ongewijzigd bestuur, wat mij enorm gesteund heeft’, 

aldus Ron.  

Vooral het contact met politiek Leusden vond hij spannend. Voor hem een nieuw terrein met 

ambtenaren en wethouders. Anders dan hij als ondernemer gewend was. ‘Maar, het bleken 

toch best aardige mensen te zijn’.  

 

Een aantal zaken waar het bestuur mee bezig is geweest: 

 

• Het eerste waar Ron mee geconfronteerd werd na zijn aantreden was de onduidelijke 

scheiding tussen ZPoint en de BKL. BKL had veel ZP’ers in haar ledenbestand en er kwa-

men steeds meer aanvragen van ZP’ers voor het lidmaatschap van de BKL. Om duide-

lijkheid te krijgen is met Nils Zelle van ZPoint gesproken en is afgesproken dat de BKL 

geen ZP’ers meer toelaat, maar nieuwe aanmelders doorverwijst naar ZPoint. ZP’ers die 

al lid waren van de BKL kunnen lid blijven.  

• Gebleken is dat er twee organisaties zijn die zich bezighouden met mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt, 33vanLeusden en Stichting Downtown Leusden. Een punt 

waar de BKL zich ook sterk voor maakt. Beiden zijn zeer succesvol op hun terrein. De 

BKL blijft zich voor dit onderwerp inzetten.  

• Het inkoopbeleid van de gemeente Leusden werd scherp beoordeeld door de BKL en er 

zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. Er is ook gesproken met de gemeente 

Soest die een heel goed werkend systeem hanteert t.a.v. haar inkoop. Binnenkort volgt 

een afspraak met de Soester Zakenkring om hierover nader te spreken. Ook staat een 

afspraak tussen inkopers en budgethouders bij de gemeente Leusden met de Leusder 

ondernemers op de planning. 

• Afgelopen jaar is de samenwerking tussen BKL met ZPoint en de LOF op gang gekomen. 

Mede door de recente oprichting van Business Vereniging Leusden Noord worden ge-

sprekken gevoerd te bekijken hoe meer cohesie tussen de verschillende partijen be-

werkstelligd kan worden en hoe taken en strategische plannen binnen Leusden samen- 

gevoegd kunnen worden. Uiteraard zonder de belangen van de leden van de verschil-

lende organisaties uit het oog te verliezen. Er wordt gedacht in de richting van één koe-

pelorganisatie voor Leusdense bedrijven om een nog sterker geluid richting gemeente 

te laten horen.  
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• De gemeente heeft een concept Energieakkoord 2040 geschreven. De gemeente wilt 

een projectbureau opzetten wat dat concept verder uit gaat werken met als doel om 

Leusden energiebewust en gasloos te maken. Twee BKL leden hebben zich op verzoek 

van de gemeente voor het projectbureau aangemeld, te weten Jeroen Bosma en Jeroen 

ten Hacken. Op die manier blijven we als BKL nauw betrokken bij de verdere ontwikke-

lingen. ‘Per slot van rekening gaat de gaskraan in Groningen over twaalf jaar helemaal 

dicht. En of we dan gas van de Russen krijgen is nog maar de vraag….!’, aldus Ron. 

  

Het huidige ledental bedraagt 112. Er zijn in het afgelopen jaar 4 nieuwe leden bijgekomen en 9 

leden hebben hun lidmaatschap om verschillende redenen opgezegd (faillissementen, vertrek 

uit Leusden, BKL niet meer relevant voor hen, etc.). De 4 nieuwe leden zijn: The VOIP Company – 

Rob Berendse; Jack Mensinga Bloemstylist – Jack Mensinga; Appel & Eelman – Willem Eelman; 

Re-Tech – Herman van Ruitenbeek. Twee nieuwe leden zijn aanwezig en stellen zichzelf in het 

kort aan de vergadering voor. Het bestuur blijft zich inzetten om nieuwe leden te werven en 

houdt zich aanbevolen voor leads!  

 

Bijeenkomsten 2017-2018 

 

ALV 10 april 2017. 46 officiële aanmeldingen. Een gezellige ambiance in Bavoort met aansluitend 

diner. 

 

2 mei 2017, Politiek Diner bij Van der Valk met de gemeenteraad, dit jaar georganiseerd door de 

gemeente. Doel van het politiek diner: de afstand tussen politiek en bedrijfsleven verkleinen. 28 

BKL leden en 20 raadsleden c.s. waren aanwezig. Onderwerpen die behandeld werden waren 

‘Toekomst van Leusden’, ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en ‘Een actueel onder-

werp’. Bij dit laatste onderwerp kwamen o.a. de renovatie van de Hamershof en de bouw van 

woningen voor jongeren ter sprake. Daar blijkt maar weer uit dat de leden van de BKL verder 

denken!  

 

23 juni 2017, BKL Golfmiddag op de golfbaan van Dutchgolf Putten. We troffen goed weer, de 

baan werd door de deelnemers beoordeeld van ‘vervelend’ tot ‘juist daardoor toch uitdagend’.  

36 deelnemers aan de golfwedstrijd en 7 deelnemers aan de golfclinic. Daarna borrel en barbe-

cue op het gezellige terras waar nog eens 5 leden zich bij het gezelschap voegden. Een zeer ge-

zellig event met een hele mooie opkomst, volgend jaar wel naar een andere baan.  

 

26 september 2017, reis naar Brussel met VAB en BKL. Dit jaar was VAB de organisator en zij re-

gelden een geweldige en ook wel unieke reis naar Brussel. Van beide clubs konden 25 leden 

mee. Om 06.30 uur vertrokken met de bus uit Amersfoort. Het werd een hele lange dag, met 

een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging, het Europees Parlement (waar we ontvan-

gen en toegesproken werden door Europarlementariërs Wim van de Camp en Annie Schreijer-

Pierik) en als laatste een bezoek aan het Provinciehuis. Tussendoor werd nog geluncht en na af-

loop van het programma geborreld en gegeten in Brussel. Het was een buitengewoon geslaagde 

dag!  

 

7 november 2017, inloopborrel bij PON. Een enorm groot aantal mensen had zich hiervoor inge-

schreven, 62 leden! Iedereen was kennelijk heel nieuwsgierig naar dit prachtige bedrijf in Leus-

den. We kregen een prachtig kijkje achter de schermen en werden bijzonder hartelijk ontvan-

gen.  

 

Uiteindelijk 16 februari 2018, Lustrumfeest t.g.v. het 35 jarig bestaan van de BKL in De Korf.  
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Aanvankelijk was het plan het feest in december te organiseren, maar dat bleek geen goed plan. 

Daarom werd het verplaatst naar 16 februari 2018. 84 leden (en partners) schreven zich in. Stan 

van de Wildenberg heeft bewezen hoe je zelfs van een grote zaal in De Korf nog een perfecte 

locatie kunt maken. Er werd een goed buffet geserveerd en een 12 koppige band o.l.v. Clement 

Keyzer speelde het dak bijkans van De Korf. Het werd een knalfeest.  

 

6 maart 2018, Themabijeenkomst bij Brandweer Leusden. Een zeer nuttige en aangename bij-

eenkomst zoals het bestuur dat vaker wil organiseren. Er waren drie presentaties waarin de vol-

gende thema’s werden behandeld: 

1. Stichting Collectieve Beveiliging Leusden. Een presentatie door Securitas. 

2. Stichting DownTown Leusden, gepresenteerd door Ilse Vasterman. 

3. Brandweer Leusden, gepresenteerd door commandant van het Leusdense Brandweerkorps, 

Herbert Kolkman. 

 

15 maart 2018, gezamenlijke bijeenkomst ZPoint en BKL over AVG, de nieuwe (Europese) Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming in Business Center Leusden. Er waren 24 BKL leden 

aanwezig bij deze belangrijke  bijeenkomst, waarin uitleg werd gegeven over de werking van 

deze nieuwe (verplichte) gegevensbescherming.  

 

Tot slot meldt Ron dat op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden. De 

BKL heeft middels brieven en diverse gesprekken haar punten op laten nemen in de partijpro-

gramma’s en een aantal bestuursleden zijn ook aanwezig geweest bij de meeste debatten en op 

de verkiezingsavond zelf. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur aan alle 

partijen een brief gestuurd met de voor het bedrijfsleven belangrijkste punten. Dit met het oog 

op de coalitieoverleg.  

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken en geen mededelingen 

 

 

3. Notulen ALV 10 april 2017 

Geen op- en/of aanmerkingen op de notulen vanuit de vergadering. De notulen worden goedge-

keurd en als zodanig vastgesteld door de vergadering, met dank aan de notulist. 

 

 

5. Financiën 

  

Jaarverslag en -rekening/verantwoording 2017 

 

Penningmeester Bert Boeijink geeft een korte verklaring bij het jaarverslag. Door de kosten voor 

het jubileumfeest naar 2018 te verplaatsen, is er afgelopen jaar niet zoveel uitgegeven. Bert legt 

uit dat we een beetje een anticyclisch programma hebben. Eens in de twee jaar organiseert de 

BKL het Politiek Diner èn de gezamenlijke bijeenkomst met de VAB en komen deze evenementen 

ten koste van de BKL, het andere jaar worden beide evenementen georganiseerd door respectie-

velijk de gemeente Leusden en de VAB en komen de kosten voor rekening van die partijen. 

Daarom wordt er om het jaar meer uitgegeven dan anders, maar uiteindelijk heft het elkaar qua 

uitgaven ook weer op. Voor BKL jubilea wordt ieder jaar een bedrag gereserveerd in de begroting. 

Voor partners wordt bij dergelijke gelegenheden betaald, en op die manier is er altijd een slui-

tende begroting voor dergelijke partijen.  
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Verslag kascommissie 

De door de penningmeester opgestelde jaarrekening is op 14 maart 2018 beoordeeld door de 

kascommissie. De commissie, bestaande uit Alexander Beets en Wim Oeben, heeft alle stukken 

doorgenomen en heeft vervolgens zonder op- en/of aanmerkingen  een verklaring van goedkeu-

ring opgesteld en ondertekend. De officiële, ondertekende verklaring van de kascommissie is ge-

deponeerd bij het secretariaat van de BKL. De kascommissie adviseert de vergadering de penning-

meester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 

2017.  

 

Begroting van het lopende verenigingsjaar 2017 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2017 

Alexander Beets treedt terug uit de kascommissie. Wim Oeben vormt samen met Pieter Klaasse 

van Finedi de kascommissie voor het verenigingsjaar 2018. 

 

Décharge van het bestuur 

De vergadering gaat akkoord met de door de kascommissie voorgestelde décharge van penning-

meester en bestuur over het gevoerde financiële beleid over het verenigingsjaar 2017. Met dank 

aan de penningmeester.  

 

 

6. Bestuurszaken 

 
• Maartje van den Berg, secretaris, treedt af omdat zij met haar bedrijf niet meer gevestigd is 

in Leusden.  

Ron legt uit dat er nog geen opvolger voor Maartje is. Wel worden gesprekken gevoerd met 

mogelijke kandidaten.  

Maartje was voorzitter van de Matchbeurs. Vanwege haar vertrek bij de BKL heeft zij haar 

taken overgedragen aan Vera Verburgt, die namens de BKL Maartje’s rol bij de Matchbeurs 

gaat overnemen. 

Ook was Maartje binnen het bestuur verantwoordelijk voor de stuurgroep Mobiliteit (met 

name de ontwikkelingen rondom knooppunt Hoevelaken). Deze stuurgroep is inmiddels op-

geheven. Op de website van de BKL is een link naar de website van Rijkswaterstaat over dit 

onderwerp geplaatst. Zo kunnen leden zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

 

Helaas is Maartje wegens ziekte niet aanwezig op de ALV. Het bestuur en de leden van de 

BKL danken haar heel hartelijk voor al haar inzet voor de BKL. Zij heeft 7 jaar deel uitgemaakt 

van het bestuur van de BKL. 

 

• Stan Wildenberg/Yvette van der Willik nemen het programma van volgend jaar door: 

- Politiek Diner op 22 mei bij Plan B. Er worden drie stellingen voorgelegd die tijdens het 

diner behandeld zullen worden.  

- Golfmiddag op 22 juni op Golfclub Hoogland. Die baan is beter dan die in Putten. We ho-

pen weer op een hoge opkomst. 

- VAB/BKL bijeenkomst in september, dit jaar te organiseren door de BKL. De lat ligt heel 

hoog, na de reis naar Brussel die de VAB het afgelopen jaar organiseerde.  

- Inloopborrel op 6 november. Locatie nog niet bekend.   
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- Einde jaar bijeenkomst op dinsdag 11 december. Wat en waar blijft nog een verrassing. 

 

• Bert Boeijink  

- Bert meldt dat de gemeente willens en wetens een einde heeft gemaakt aan IkWilWatt. 

De BKL krijgt er nog een hele dobber aan om het energieakkoord 2040 te helpen realise-

ren en zal haar zorgen daarover bij het nieuwe college inbrengen. 

- Alles wat er tot nu is afgesproken tussen BKL en gemeente t.a.v. het Inkoopbeleid van 

de gemeente is in de daden van de gemeente niet echt terug te zien. Ook daar blijven 

we een grote dobber aan houden.  

- Ruimte  voor bedrijven. De BKL heeft bij Caroline Udo aangegeven dat we de ontwikke-

lingen van de nieuwe bedrijvenclub Noord volgen. De BKL heeft ingebracht dat het inte-

ressant kan zijn om van de verschillende bedrijventerreinen een BIZ te maken. Paul 

Bloemendal stelt dat daar al heel vaak over gesproken is. Er wordt volgens hem bepaald 

niet integraal gedacht. Als je met oplossingen komt worden die direct afgeschoten door 

de gemeente.. Als dit soort zaken spelen, geef dit dan door aan het bestuur van de BKL, 

antwoordt Bert, zodat het bestuur dat mee kan nemen in haar besprekingen met de ge-

meente.  

 

6.  Ingelast agendapunt 6a 

 

Ron Verhoeve: ‘Op 6 maart is de themabijeenkomst bij Brandweer Leusden geweest. Een heel 

bijzondere organisatie, die volledig uit vrijwilligers bestaat. Brandweer Leusden wil graag met be-

drijven in contact blijven om vrijwilligers te werven. Het bestuur stelt de leden van de BKL voor 

Brandweer Leusden zonder betaling (zij worden al aan alle kanten gekort) toe te laten als bijzon-

der lid van de BKL. Uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van een goed functionerende brand-

weer. Volgens de statuten van de BKL kan het bestuur een dergelijk verzoek aan de vergadering 

voorleggen. De vergadering gaat met het voorstel akkoord.  

 

Ingelast agendapunt 6b 

 

Voor zijn bijzondere verdienste voor de BKL van 10 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 9 jaar als 

voorzitter, vraagt het bestuur van de BKL de leden akkoord te gaan met de benoeming van Ronald 

de Kimpe tot eerste ERELID van de BKL. De vergadering stemt met applaus unaniem in met dit 

voorstel. Ron overhandigt Ronald een bos bloemen en een mooie fles champagne, waarna de 

laatste een kort dankwoord uitspreekt. 

 

 

7.  Rondvraag 

 

Geen van de aanwezigen meldt zich voor de rondvraag.  

 

 

8.  Sluiting 

 

Om 17.45 uur dankt Ron Verhoeve iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, sluit de vergadering en 

nodigt iedereen van harte uit voor de borrel.    

 


