Notulen van de on-line Algemene Ledenvergadering van de te Leusden
gevestigde vereniging BEDRIJVENKRING LEUSDEN, gehouden op 25 juni 2020
via een ZOOM sessie.
Aanwezig: 21 leden on-line, 3 officiële afzeggingen en 2 op het laatste moment

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Ron Verhoeve opent, nadat 21 leden hebben ingelogd, om 19.30 uur de on-line
vergadering en heet iedereen van harte welkom. 23 Leden hebben zich aangemeld voor deze
vergadering en 3 leden hebben zich van te voren afgemeld en 2 op het laatste moment.
Er wordt een stukje BKL geschiedenis geschreven nu we de ALV digitaal, via ZOOM, laten
plaatsvinden. De huidige omstandigheden i.v.m. het coronavirus lieten ons geen andere
keuze, maar hopelijk kunnen de leden elkaar wellicht in de tweede helft van het jaar weer
‘live’ tijdens een van de BKL bijeenkomsten ontmoeten. De vooruitzichten zijn na de
persconferentie van premier Rutte van gisteravond een stuk beter geworden!
De afgelopen periode is zwaar geweest en voor de meesten geldt dat ook voor de komende
periode. De economie heeft een behoorlijke tik gehad en dat zal nog wel even na-ijlen. Wel is
het verheugend om te zien dat creativiteit en ondernemersgeest hoogtij vieren.
Complimenten daarvoor aan een ieder. Het bestuur wenst de leden veel wijsheid en sterkte
toe en geeft aan dat de BKL waar dat ook maar kan, bijvoorbeeld in contacten met de
gemeente, de leden zeker zal ondersteunen.
Ook voor de BKL was het laatste stuk van het seizoen vreemd. De laatste bijeenkomsten waren
de opening van het nieuwe kantoor van Wildenberg Interieurarchitectuur en het gezamenlijk
bezoek van VAB en BKL aan het Provinciehuis in Utrecht. Daar was het nog gekscherend
‘ellebogen’ in plaats van handen schudden, maar al heel snel daarna ging Nederland in de
intelligente lockdown. Tijd om ons voor te bereiden was er niet of nauwelijks. We hebben onze
overleggen met de gemeente en onze vergaderingen doorgezet via Skype en ZOOM, maar
sommige zaken hebben toch vertraging opgelopen.
De oprichting van het POL (Platform Ondernemend Leusden) bijvoorbeeld. Inmiddels liggen
alle stukken bij de notaris en zal de oprichtingsakte binnenkort getekend worden. Hopelijk een
mooie stap voor het Leusdense bedrijfsleven en voor de onderlinge samenwerking.
Ook het traject Energietransitie/Duurzaamheid loopt achter op schema. We zullen, wanneer
de mogelijkheden het weer toelaten, dit traject snel weer oppakken.

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

3. Notulen ALV 2019
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
Communicatie met de gemeente over Covid 19
We hebben zeer regelmatig contact met de gemeente om de temperatuur in de
samenleving te meten. Zowel één op één, alsook met alle ondernemersverenigingen
samen. Hier zijn acties uit ontstaan, zoals het uitstellen van gemeentelijke belastingen,
het plaatsen van borden in Leusden met de aanmoediging ‘koop lokaal’ en verschillende
bedrijfsbezoeken en telefoontjes naar leden die in de problemen dreigden te komen.
Ook de (on)mogelijkheden na versoepeling van de maatregelen zijn vaak ter sprake
gekomen. Denk aan verruiming van terrassen en gerichte inzet van boa’s. De houding
van de gemeente was immer meedenkend en positief. Daar zijn we blij mee.
Transformatie ondernemersverenigingen en oprichting POL
Het Platform Ondernemend Leusden heeft daadwerkelijk vorm gekregen. De
openingsvergadering moet nog plaatsvinden, maar zodra dat fysiek kan zal de voorzitter
van het POL, Ronald de Kimpe, dit in gang zetten.
Zoals gezegd, alle stukken liggen bij de notaris en het bestuur bestaat uit de volgende
personen:
• Ronald de Kimpe, voorzitter
• Ron Verhoeve, secretaris
• Erik-Jan Schipper (BVLN)
• Karel Jan van Hoven (LOF)
• Alessandro Sciortino (KHN)
• Tim de Bondt (BKL)
Bijeenkomsten
16 april 2019: ALV. 46 leden bezochten de ALV.
21 juni 2019: BKL tennistoernooi. 21 leden schreven zich in.
Omdat de deelnemersaantallen bij onze jaarlijkse golfdag elk jaar terugliepen, hebben
we besloten dit jaar eens iets anders te organiseren. Op een zonovergoten dag waren we
te gast bij tennisvereniging Lockhorst voor een tennistoernooi en een -clinic. Los van de

tegenvallende opkomst, was het een geweldig succes. Fanatieke spelletjes en als
afsluiting een heerlijke borrel en BBQ. Aangezien dit de eerste keer was en de opkomst
dan doorgaans wat lager is, gaan we voor de kracht van de herhaling en hopen we op
een grotere opkomst voor het toernooi in 2021 (de 2020 versie ging helaas niet door
i.v.m. corona).
12 september 2019: Netwerkbijeenkomst ‘De FIOD belt aan”, 34 deelnemers.
Dit was een gezamenlijke bijeenkomst van BKL, ZPoint en LOF. We hebben een inkijkje
gekregen in de werkwijze van de FIOD, omlijst met vele anekdotes. In maart heeft ZPoint
een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd, maar deze bijeenkomst werd om de
bekende redenen helaas afgelast.
29 oktober 2019: het 1e Leusder Ondernemerscongres. 180 leden van de diverse clubs
hadden zich hiervoor ingeschreven.
In het kader van de samenwerking tussen de verschillende belangenverenigingen (POL)
en de gemeente is in november het eerste congres georganiseerd bij ISVW. Spreker Bjôrn
Kuipers wist de aandacht te trekken. Ook werd tijdens het congres de Leusder
Ondernemersprijs 2019 uitgereikt. Er is nog veel over dit congres nagepraat…
5 november 2019: Netwerkbijeenkomst bij Heilbron’. 36 leden aanwezig.
Ons nieuwe lid Heilbron had zich opgeworpen als gastheer van deze bijeenkomst. We
hebben in hun eigen auditorium kunnen genieten van de hapjes en drankjes en zijn
bijgepraat over de activiteiten van Heilbron.
10 december: einde jaar event. Locatie: Kontakt der Kontinenten. 41 leden
Ontvangst in een indrukwekkende ambiance! We hebben er heerlijk gegeten en
gedronken. Maar het hoogtepunt van toch de ‘Escape Box’. Vooraf hadden we in het
bestuur nog wat discussie of je doorgewinterde ondernemers wel een uur vast kon
ketenen aan een handboei. Niets was minder waar! Bij de meesten droop het fanatisme
ervan af. We hebben een heerlijk feest gehad met zijn allen. Toch weer een hoogtepunt!
9 maart 2020: Werkbezoek aan het Provinciehuis in Utrecht. 20 leden van de BKL en 34
van de VAB.
De laatste …. Geen handen schudden meer en aparte protocollen.
Zeer interessant om te zien wat nu eigenlijk de functie van de provincie is en hoe men
daar werkt. Ieder heeft hier zijn of haar eigen gedachten bij. Is het een zinloze
bestuurslaag of is het toch nuttig om provinciebestuurders te hebben.
Na deze laatste meeting zag de wereld er ineens anders uit. Veel projecten kwamen stil
te liggen, online vergaderen met de BKL en onduidelijkheid en onzekerheid bij
ondernemers.
Ledenmutaties
Momenteel heeft de BKL 102 leden. We hebben dit verenigingsjaar 12 opzeggingen
gehad. De meeste opzeggingen hielden voornamelijk verband met ofwel verhuizing,
ofwel beëindiging van de bedrijfsvoering. Ook hebben we het lidmaatschap van een

aantal leden moeten beëindigen vanwege het niet nakomen van de financiële
verplichtingen. Maar gelukkig hebben we ook twee nieuwe leden kunnen verwelkomen:
•
•

Interly (Maarten van Heugten)
Green Recovery (Bart Willem Smink)

Ron sluit af met de woorden: ‘bedankt dat ik drie jaar uw voorzitter mocht zijn. Ik heb
zelf besloten om te stoppen, ik vond het na drie jaar wel genoeg. Ik blijf nog wel
betrokken bij het POL’.

b. Stan van den Wildenburg en Yvette van der Willik: Activiteiten 2020
Helaas moesten de laatste twee bijeenkomsten van het afgelopen verenigingsjaar
worden afgelast in verband met de coronacrisis. 7 april de lezing door Gerhard Hormann
in Theater De Tuin, georganiseerd door ZPoint. 21 april de ALV die bij Café De Dikke zou
plaatsvinden, welke om dezelfde redenen werd afgelast en nu vandaag online gehouden
wordt.
Het programma voor 2020 ziet er als volgt uit:
• 12 mei: netwerkbijeenkomst bij Wildenberg Interieurarchitectuur.
Deze bijeenkomst is helaas gecanceld i.v.m. de coronacrisis
• 1 juni: tennistoernooi op Lockhorst.
Het toernooi en de clinic moesten om dezelfde reden worden afgelast.
• 25 juni: Algemene Ledenvergadering
Hier zitten we dan, bijeen via een scherm, ook vanwege corona
• 6 oktober: Netwerkbijeenkomst bij Umefa
• 3 november: 2e Leusder Ondernemerscongres bij AFAS
• 8 december: Einde Jaar event
• We proberen ook nog een rondleiding in het nieuwe gebouw van AFAS te
regelen. Datum nog niet bekend.
Uiteraard hopen we dat de bijeenkomsten vanaf oktober door kunnen gaan. We moeten
nog wel een slag om de arm houden. Via de website, nieuwsbrief en correspondentie
houden we u op de hoogte! Het is aan te raden de website van de BKL sowieso af en toe
eens te bezoeken voor relevante informatie en nieuws.

5. Financiën
•

Jaarverslag en rekening en verantwoording 2019
Penningmeester Marcel Magnée geeft een toelichting op de cijfers, die voorafgaand aan
de ALV aan alle leden zijn verstuurd. We hebben in 2019 per saldo ongeveer € 3.000
ingeteerd op het eigen vermogen, omdat we teveel eigen vermogen hadden. 5 leden
hebben hun contributie over 2019 nog niet betaald. De BKL heeft volgens afspraak

€ 1.000 bijgedragen aan het 1e Leusder Ondernemerscongres. In het financiële boekjaar
2019 heeft de BKL het werkbezoek van VAB en BKL georganiseerd (VAB en BKL doen dit
bij toerbeurt).
Niemand van de ‘aanwezige’ leden heeft vragen over het gevoerde financiële beleid.
•

Verslag kascommissie 2019
De kascommissie, bestaande uit Pieter Klaasse en Rob Berendse, heeft op 3 juni 2020 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 voorafgaand aan de ALV aan de leden
opgestuurd en 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 2019. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Met dank aan de penningmeester.

•

Begroting van het verenigingsjaar 2020
Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2020 niet te verhogen. De
penningmeester geeft aan dat het voor het opmaken van een begroting een wat raar jaar
is met veel onzekerheden. De kas zal dit jaar minder belast worden. Economisch ziet het
er gezond uit. De ingediende begroting wordt door de vergadering goedgekeurd en
derhalve vastgesteld zoals door de penningmeester opgesteld.

•

Benoeming van de kascommissie
Pieter Klaasse en Rob Berendse treden terug uit de kascommissie. Gert Drost en Robin
Brinksma bieden zich aan de kascommissie voor het verenigingsjaar 2020 te vormen.

6. Bestuurszaken
Ron Verhoeve treedt af als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur doet een
bindende voordracht om Tim de Bondt als voorzitter te benoemen. Ook doet het bestuur een
bindende voordracht om algemeen bestuurslid Cor den Daas te benoemen als secretaris.
Deze functie was vacant i.v.m. het vertrek van Maartje van den Berg. Het dagelijks bestuur
dient te bestaan uit voorzitter, penningmeester en secretaris.
De vergadering gaat akkoord met beide voordrachten.
Oud-voorzitter Ron Verhoeve overhandigt voor de ogen van de aan het scherm gekluisterde
leden de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Tim de Bondt, die direct het woord
neemt en Ron Verhoeve namens alle leden als volgt toespreekt:
‘Drie jaar voorzitter, sinds 10 april 2017 waarin je je met je bestuur hebt ingezet voor
de collectieve belangen van het Leusdense bedrijfsleven. In die drie jaar heb je veel
zaken opgepakt en bereikt. Je was het gezicht van de BKL in de externe contacten
met de gemeente, de Kamer van Koophandel, de Federatie Bedrijvenkringen. Ook
was je betrokken bij de oprichting van de Bedrijfsvereniging Leusden Noord (BVLN)
en het Platform Ondernemend Leusden (POL).

Je was een drijvende kracht in het initiatief om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dat deed je niet alleen omdat je voorzitter van
de BKL was, maar ook omdat je intrinsiek gemotiveerd bent om die inclusieve
samenleving te bereiken. Ik denk dat we je op dat gebied nog vaak zullen
tegenkomen, bijvoorbeeld via de Stichting Downtown.
Er werden vele leuke inloopborrels bij de leden georganiseerd, een lustrumfeest,
themabijeenkomsten (vaak ook samen met ZPoint), einde jaar events, maar ook
geslaagde bezoeken samen met de VAB aan het Europees parlement, de stad
Rotterdam en recentelijk nog aan de provincie Utrecht.
Het afgelopen jaar was er voor het eerst een Leusdens Ondernemerscongres, dat ook
door de BKL enthousiast met inzet vanuit het bestuur en financiële steun is
georganiseerd. Onder jouw voorzitterschap is een tennistoernooi en -clinic
geïntroduceerd, om zo meer BKL leden te trekken naar de informele bijeenkomsten.
Een succes dat na de coronatijd vast een vervolg gaat krijgen, wellicht naast een
golfevent, want dat is toch meer mijn sport.
Ik mocht de laatste maanden aanschuiven aan de bestuursvergaderingen en zag daar
een goed functionerend team waar jij met enthousiasme en inzet de voorzittersrol in
nam. Je hebt oog voor wat er speelt bij de individuele bedrijven en nam de afgelopen
tijd tijdens de coronacrisis ook contact op met leden om te vragen hoe het ze gaat en
toonde daarmee oprecht interesse in het wel en wee van ondernemers.
En natuurlijk, al die activiteiten werden mede met de inzet van andere bestuursleden
en leden van de BKL georganiseerd, maar het was wel jij die de mensen
enthousiasmeerde, steunde of de eerste aanzet er toe deed. En je deed dit allemaal
naast je werk en andere activiteiten. Kortom, je hield veel ballen in de lucht om het
zo maar te zeggen.
Het zijn grote schoenen waar ik in mag gaan staan. Ik ga er mijn stinkende best voor
doen. Maar niet eerder dan dat ik jou van harte namens alle leden van de BKL
bedank voor je voorzitterschap’.
Tim de Bont overhandigt vervolgens Ron Verhoeve namens alle leden van de BKL een cadeau
en een bos bloemen. Een daverend virtueel applaus volgt, voor zowel de scheidend als de
nieuwe voorzitter!
Vervolgens spreekt de nieuwe voorzitter zijn inauguratiespeech uit:
Beste leden van de BKL,
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb er zin in om de komende
tijd uw voorzitter van de BKL te zijn en samen met mijn medebestuursleden en Yteke
Köllner (de steun en toeverlaat van het bestuur) de collectieve belangen van het
Leusdense bedrijfsleven te behartigen.
De belangenbehartiging strekt zich als vanouds uit over drie thema’s:

1. De relatie met de gemeentelijke overheid; die relatie is op dit moment,
mede dankzij mijn voorgangers, prima en we blijven daar op inzetten. Niet
alleen op die goede relatie, maar ook op concrete inhoudelijke zaken die van
belang zijn voor een gezond Leusdens bedrijfsleven zoals vestigingszaken,
bereikbaarheid en OV en lokale lastendruk (en die gaan we natuurlijk met de
coronacrisis extra scherp in de gaten houden).
2. We hebben als BKL oog voor mens en maatschappij. We blijven onze leden
informeren over ontwikkelingen als energietransitie, verduurzaming,
inclusieve arbeidsmarkt, maatschappelijk betrokken ondernemen en
proberen waar dat kan ook ondernemers te verleiden op deze punten actie
te ondernemen.
3. We blijven netwerken. Als vanouds heeft de BKL een netwerkfunctie voor de
leden. Dat blijven we met volle inzet doen, ook in het coronatijdperk, dus
met inloopborrels, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, einde jaar
evenement, tennis en wellicht ook weer golf.
Natuurlijk houden we ook de contacten met het andere georganiseerde bedrijfsleven
in Leusden warm, zoals het LOF, ZPoint, de horeca en de Bedrijfsvereniging Leusden
Noord BVLN. In het Platform Ondernemend Leusden (POL), onder voorzitterschap
van ons erelid Ronald de Kimpe, komen al die organisaties regelmatig bij elkaar en
we blijven nadenken hoe we als BKL onze rol daarin moeten spelen.
Ik ga daar samen met mijn medebestuursleden van harte mee aan de slag. Maar wij
kunnen dat natuurlijk alleen met de input van onze leden. Dus wij horen graag van
jullie. Dat mag natuurlijk als jullie gastheer of -vrouw willen zijn voor een
netwerkborrel. Maar trek ook aan de bel als er iets speelt waarvan je denkt, dat geldt
toch voor meer ondernemers in Leusden. Want de BKL is er voor die collectieve
belangenbehartiging. We denken graag mee of willen waar dat zinvol is een actieve
bijdrage leveren om het Leusdense ondernemersklimaat nog beter en leuker te
maken.
Normaal zou ik nu verwachtingsvol de zaal in kijken voor een daverend applaus,
maar ja, nu probeer ik me maar een beetje voor te stellen hoe dat zou zijn geweest.
Vragen graag via de chat.

7. Beantwoording van de per mail vooraf ingediende vragen
Er zijn voorafgaand aan de ALV geen vragen van leden ontvangen bij het secretariaat.

8. Rondvraag
Ronald de Kimpe: bedankt en complimenteert de penningmeester voor prima gevoerd
financieel beleid. Hij vindt het knap om zo’n beladen jaar toch nog zo te beëindigen. De
middelen van de BKL staan er aanzienlijk beter voor dan die van de gemeente, merkt hij op.

Tim de Bondt: de gemeente financiën zijn op dit moment nog niet deplorabel, maar voor de
toekomst ziet het er slecht uit. We moeten alert zijn op de plannen van de gemeente. Corona
heeft uiteraard ook consequenties voor de gemeente.
De gemeente moet adequater reageren op verzoeken vanuit de bouw. We zullen dit bij de
gemeente aan de orde stellen.
Bert Boeijink: Op 27 november wordt de jaarlijkse matchbeurs georganiseerd. Deze gaat
door. Bert doet een dringend verzoek op de leden van de BKL daar als bedrijfsleven vooral
aan mee te doen en hoopt op een grote opkomst

9. Sluiting
Om 20.25 uur, na slechts 1 onderbreking van de ZOOM sessie die daarna weer succesvol
werd opgestart, sluit Tim de Bondt de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar virtuele
aanwezigheid. Hij nodigt de deelnemers aan deze ALV uit voor een drankje ‘van de
penningmeester’ op het ‘1,5 m van elkaar terras’ van Monet.

