Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de te Leusden gevestigde
vereniging BEDRIJVENKRING LEUSDEN, gehouden op 16 april 2019 in
Café De Dikke te Leusden
Aanwezig: 46 leden, 6 officiële afmeldingen

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Ron Verhoeve opent om 17.30 uur de vergadering en heet de 46 aanwezige leden
van harte welkom, met dank aan Ralf en Jolanda Wijnen van Café De Dikke voor hun
gastvrijheid. 6 leden hebben zich om verschillende redenen officieel afgemeld voor de
vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken en geen mededelingen.

3. Notulen ALV 2018
Geen op- en/of aanmerkingen op de notulen vanuit de vergadering. De notulen worden
goedgekeurd en als zodanig vastgesteld door de vergadering, met dank aan de notulist.

4. Verslag portefeuillehouders
a. Ron Verhoeve, voorzitter
Het bestuur van de BKL heeft zich het afgelopen jaar met drie hoofdzaken bezig
gehouden. Afstand tot de Arbeidsmarkt, Verduurzaming en Transformatie
ondernemersverenigingen in Leusden en de oprichting van POL (Platform Ondernemend
Leusden). De voorzitter bespreekt de laatste twee onderwerpen en Bert Boeijink
bespreekt de Afstand tot de Arbeidsmarkt.
Verduurzaming
De BKL heeft veel gesprekken gevoerd met de gemeente over dit onderwerp. Er is een
werkgroep opgericht om een slag te kunnen maken in het verduurzamen van de Leusder
bedrijventerreinen. De werkgroep bestaat uit BKL leden Jeroen Bosma en Jeroen ten
Hacken met een afvaardiging vanuit het bestuur. Het doel is ondernemers bewust te
maken van wat ondernemers verplicht zijn te doen ten aanzien van verduurzaming en
energietransitie. Alles wat men nu investeert en wat binnen 5 jaar kan worden
terugverdiend moet nu gedaan worden en daar gaat op gehandhaafd worden. Om extra

nadruk te leggen op het belang en de mogelijkheden van verduurzaming en
energietransitie, heeft de BKL op 5 april 2019 een werkbezoek aan Rotterdam
georganiseerd voor leden van de BKL en de VAB (Vereniging Amersfoortse Bedrijven).
Tevens namen afgevaardigden van de gemeentes Leusden en Amersfoort deel aan dit
bezoek. Het thema van de dag was: Hoe kunnen (lokale) overheid en bedrijfsleven
effectief samenwerken aan de opgave van energie transitie en innovatie.
Eerst werd een bezoek gebracht aan het ICDuBo (Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen)
waar Arie-Willem Bijl, senior adviseur bij Bureau Over Morgen een zeer boeiend verhaal
hield over het thema van de dag. Daarop volgde een rondleiding in de Woonwijzerwinkel
bij ICDuBo en na de lunch een rondleiding bij RDM Innovation Dock. Daarna per boot
naar Katendrecht om de dag af te sluiten met een hapje en een drankje. Een fantastische
dag!. Een foto impressie van deze dag is te vinden op de BKL website.
Ron Verhoeve dankt de beide organisatoren van deze dag, Jeroen Bosma en Jeroen ten
Hacken voor al hun inspanningen met een doosje wijn.
Transformatie ondernemersverenigingen en oprichting POL
Tijdens de laatste BKL bijeenkomst op 12 februari bij Cable Concepts en AV AT Last heeft
Ron Verhoeve dit onderwerp uitvoerig besproken. De werkgroep om te komen tot de
realisatie van een Platform Ondernemend Leusden is inmiddels uitgebreid. Na overleg
met alle belanghebbenden verkeert het project nu in de fase waarin het raamwerk
definitiever gemaakt wordt. Zodra dit klaar is en de toekomst van de BKL daarmee ook
duidelijker wordt zullen de leden uitgebreid geïnformeerd worden en zal mogelijk een
extra ALV ingepland worden om de instemming van de leden voor het plan te vragen.
Bijeenkomsten
3 april 2018: ALV. Locatie Theater De Tuin. 35 leden bezochten de ALV.
22 mei 2018: Politiek Diner. Locatie Eetcafé Plan B. 35 leden van de BKL en 19
vertegenwoordigers van de gemeente. Het was een leuke en nuttige bijeenkomst en
beter bezocht dan vorig jaar. In plaats van een Politiek Diner wordt nu met de gemeente
en de RABO bank gesproken over het organiseren van een ondernemerscongres met alle
ondernemersverenigingen, bij welke gelegenheid ook de jaarlijkse ondernemersprijs
Leusden zal worden uitgereikt. Als gevolg hiervan zal het politiek diner dat dit jaar door
de gemeente georganiseerd zou worden niet doorgaan.
22 juni 2018: BKL Golfdag. Locatie Golfclub Hoogland. 33 deelnemers aan golfwedstrijd
en golfclinic. Het was een heerlijke dag, mooi weer en een goede sfeer. Helaas viel het
aantal golfers wat tegen. Daarom heeft het bestuur besloten het over een andere boeg
te gooien, waarover later meer.
12 oktober 2018: Leusden Jazz. Locatie De Korf. 37 leden hadden hiervoor ingeschreven.
Onze aanwezigheid bij Leusden Jazz was dit jaar een primeur. Een geweldig event, wat
werd afgesloten met een spetterend optreden van Shirma Rouse. Het was een mooi
moment om elkaar wederom in een informele sfeer te treffen in de anders zo rustige
(na)zomer periode.

25 oktober 2018: bijeenkomst ZPoint en BKL ‘Lobbyen in de gemeente’. 43 leden van de
BKL namen hieraan deel. Een mooi vervolg op de gezamenlijke bijeenkomst van ZPoint
en BKL op 6 maart 2018 over het thema AVG. Deze gezamenlijke bijeenkomsten worden
gewaardeerd.
11 december 2018: einde jaar event. Locatie: Culinair Verantwoord, Tapas kookcafé in
Amersfoort. Na het grote feest ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan in De Korf, was
het nu weer een ‘gewone’ einde jaar bijeenkomst. Een ontzettend leuke tapas
kookavond, waar maar liefst 52 leden zich voor hadden opgegeven.
12 februari 2019: BKL netwerkborrel bij Cable Concepts Center en AV AT Last. Een hoge
opkomst van maar liefst 56 leden. Een leuke en interessante bijeenkomst, mede dankzij
de gastvrijheid van 2 van onze leden! Altijd erg leuk om te zien waar de bedrijven achter
de mens zich mee bezig houden.
5 april 2019: Werkbezoek aan Rotterdam met de VAB. Dit jaar was het de beurt aan de
BKL om iets ‘gezamenlijks’ te organiseren voor leden van de BKL en de VAB. Zoals al
onder punt 4.a vermeld, was het een uiterst geslaagde dag. De programma Manager
Werkgebieden van de gemeente Amersfoort en wethouder Kiel, adviseur Duurzaamheid
Bram Commandeur en Accountmanager Caroline Udo van de gemeente Leusden namen
deel namens de beide gemeenten. De bus zat helaas niet vol. Uiteindelijk gingen 19
leden van de BKL en 14 van de VAB mee (helaas 4 afzeggingen van VAB op het laatste
moment!). Maar, we kunnen met recht zeggen dat zij die zich niet hadden opgegeven
echt iets gemist hebben.
Ledenmutaties
Momenteel heeft de BKL 114 leden. We hebben dit verenigingsjaar 7 opzeggingen
gehad. De meeste opzeggingen hielden voornamelijk verband met ofwel verhuizing,
ofwel beëindiging van de bedrijfsvoering. Maar gelukkig hebben we ook 6 nieuwe leden
kunnen verwelkomen:
Succlean (Martijn Jansen
NuBNL (Suzanne Walstein)
Eetcafé Plan B (Bob van den Hengel)
Salesspot (Steef van den Berg)
COKZ (Wim van der Sande)
Multisafe (per 1 juni Heilbron) (Tim Nijland)
Voor zover aanwezig stellen de nieuwe leden zich voor aan de vergadering.
b. Bert Boeijink, penningmeester
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Bert deelt folders uit van het Werkgevers Servicepunt en bespreekt het onderwerp
‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ die goed inzetbaar zijn binnen onze
gemeenschap. Bloemendal heeft zelf 20 van deze mensen in dienst. 33vanLeusden, waar
de leden al eerder over zijn geïnformeerd, willen de hulp bij plaatsing van deze mensen
verder uitbouwen. Ze organiseren bijeenkomsten waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen zien wat het is om te werken en waar bedrijven deze mensen
kunnen ontmoeten. Er is genoeg geld beschikbaar. Een goed voorbeeld van mensen waar

ondernemers veel aan kunnen hebben zijn bijvoorbeeld mensen met een autistische
stoornis, waar heel goed werkzaamheden aan kunnen worden overgelaten waarvoor
hoog opgeleid mensen worden gezocht. Wilt u er meer over weten, neem dan contact op
met Bert Boeijink of via het secretariaat van de BKL.
c. Stan van den Wildenberg en Yvette van der Willik
Het voorlopige programma voor 2019 ziet er als volgt uit:
o 21 juni, vanaf 15.00 uur: BKL Tennistoernooi en Tennis clinic bij LTV Lockhorst te
Leusden.
o Jaren achtereen was het sportmoment van het jaar een golftoernooi met golfclinic.
Het bestuur vond het tijd eens met iets anders te komen. Het tennis evenement is
geschikt voor iedereen. Kun je tennissen, dan doe je mee aan de wedstrijden. Kun je
niet tennissen, geen probleem. Leuk om de eerste beginselen te leren tijdens een
clinic.
o 10 september: gezamenlijke thema bijeenkomst ZPoint en BKL.
o 5 november: BKL netwerkborrel bij Multisafe/Heilbron.
o 10 december: Einde Jaar event
o Zoals eerder aangekondigd komt er waarschijnlijk ook een Ondernemers Congres.
Het is aan te raden de website van de BKL af en toe eens te bezoeken. Daar is alle
relevante informatie en nieuws op te vinden.

5. Financiën
•

Jaarverslag en rekening/verantwoording 2018
De penningmeester geeft een toelichting op enkele zaken. Het lustrumfeest, wat
verplaatst was van 2017 naar 2018, betekende een behoorlijke aanslag op de cashflow.
Er is 600 euro extra uitgegeven aan een diner met de VAB. Het beleid van het bestuur is
dat er te allen tijde een bedrag in kas is voor onvoorziene omstandigheden. Het bedrag
wat we aan lidmaatschapsgelden binnen krijgen wordt gebruikt om interessante en
goede dingen te organiseren.

•

Verslag kascommissie 2018
De kascommissie, bestaande uit Pieter Klaasse en Wim Oeben, heeft op 29 maart 2019
de door de penningmeester opgestelde jaarrekening beoordeeld. De kascommissie heeft
alle stukken doorgenomen en heeft vervolgens zonder op- en/of aanmerkingen een
verklaring van goedkeuring opgesteld en ondertekend. De officiële, door de leden van de
kascommissie ondertekende verklaring is gedeponeerd bij het secretariaat van de BKL.
De kascommissie adviseert de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het verenigingsjaar 2018. Met dank
aan de penningmeester.

•

Begroting van het verenigingsjaar 2019
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd en derhalve vastgesteld zoals door
de penningmeester opgesteld.

•

Benoeming van de kascommissie
Wim Oeben treedt terug uit de kascommissie. Pieter Klaasse vormt samen met Rob
Berendse de kascommissie voor het verenigingsjaar 2019.

6. Bestuurszaken
•

•

•

Bert Boeijink treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar.
Dit houdt in dat we afscheid nemen van Bert, die 8 jaar in het bestuur heeft gezeten. Ron
karakteriseert hem als een zeer betrokken en bevlogen bestuurslid. Zeer gefocust op alle
zaken die van belang zijn voor ondernemend Leusden. Bert heeft aangegeven wel
betrokken te blijven bij het project ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ron
bedankt namens de vergadering Bert heel hartelijk voor al zijn inzet en alle tijd die hij aan
de BKL heeft besteed.
Vorig jaar hebben we helaas Maartje van den Berg moeten laten gaan als bestuurslid,
omdat zij zich met haar praktijk in Amersfoort heeft gevestigd. Het bestuur draagt Cor
den Daas voor als algemeen lid van het bestuur. De vergadering gaat akkoord.
Het bestuur heeft Marcel Magné bereid gevonden de taak van Bert Boeijink als
penningmeester binnen het bestuur over te nemen. Het bestuur draagt hem voor als de
nieuwe penningmeester. De vergadering gaat akkoord. Hiermee is het bestuur weer op
volle sterkte.

7. Rondvraag
Geen van de aanwezigen meldt zich voor de rondvraag.

8. Sluiting
Om 17.45 Ron Verhoeve dankt alle leden voor zijn/haar aanwezigheid, sluit de vergadering
en nodigt iedereen uit voor een drankje en de BBQ.

