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Notulen van de on-line Algemene Ledenvergadering van de te Leusden 

gevestigde vereniging BEDRIJVENKRING LEUSDEN, gehouden op 27 mei 2021 

via een ZOOM sessie.  
 

Aanwezig: 24 leden on-line, 5 officiële afzeggingen  
 

 

1. Opening door de voorzitter 

Tim de Bondt opent de vergadering om 15.45 uur. Een speciaal welkom voor erelid Ronald de 

Kimpe.  

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

o 5 officiële afmeldingen voor de ALV van Yvette van der Willik (Het PakHuys), Stan van de 

Wildenberg (Wildenberg Interieurarchitectuur), Roald Herbrink (Herbrink Makelaardij), 

Tom van der Valk (Hotel Van der Valk), Egbert Kielstra (Kielstra Architect)  

 

o Mail van Coos Koster over het feit dat de Leusdense politiek (te) weinig gebruik maakt 

van de kennis en expertise van het Leusdens bedrijfsleven. (deze brief wordt 

meegenomen bij de bespreking van de enquête onder agendapunt 5). 

  

 

3. Notulen ALV 2020 

De notulen van de ALV van 25 juni 2020 over het verenigingsjaar 2019 worden met enkele 

tekstuele niet-inhoudelijke aanpassingen aangenomen. Met dank aan de notulist. 

 

 

4. Verslag portefeuillehouders 

 

a. Voorzitter Tim de Bondt 

 

Corona 

Veel ondernemers zijn door de coronamaatregelen getroffen. In Leusden, afgezien van 

horeca en startende ondernemers, gelukkig niet heel veel bedrijven.  

 

Alle geplande activiteiten van de BKL moesten helaas gecanceld worden. De ALV over het 

verenigingsjaar 2019 werd noodzakelijkerwijs op 27 juni 2020 via ZOOM online 

gehouden en op 22 april is een ‘livestream’ georganiseerd vanuit Fort 33 over ‘Besturen 

in Coronatijd’.  
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In coronatijd heeft wel regelmatig overleg plaatsgevonden tussen bestuur en wethouder 

Patrick Kiel en accountmanagers Caroline Peeters en Alma Tukker van de gemeente 

Leusden. Bij deze overleggen kwam ook regelmatig de stand van zaken rond corona aan 

bod. De BKL heeft tijdens die overleggen met name aandacht van de gemeente gevraagd 

voor startende ondernemers die tussen wal en schip vielen bij de steunmaatregelen.   

 

Bestuurszaken 

 

• Het bestuur van de BKL vergaderde om de 6 weken via ZOOM. Voor de laatste 

vergadering konden we gelukkig weer fysiek bij elkaar komen.  

• Als voorzitter van de BKL zit Tim ook in het bestuur van het POL (Platform 

Ondernemend Leusden), waarin BKL, ZPoint, Horeca Leusden, Leusdense 

Ondernemers Federatie (LOF), de Bedrijvenvereniging Leusden Noord (BVLN) en 

adviseur oud-wethouder/gemeenteraadslid Albert Dragt zitting hebben. Het POL 

staat onder voorzitterschap van Ronald de Kimpe. Ook deze vergaderingen 

hebben online plaatsgevonden en er werd overlegd over de gemeenschappelijke 

ondernemersbelangen, zoals bijvoorbeeld: 

o Coronamaatregelen 

o Vestigingsmogelijkheden binnen Leusden voor bedrijven 

o Hoe kunnen we de politiek beïnvloeden (o.a. op het gebied van 

energietransitie) 

o Hoe kunnen we elkaar en de gemeente ons als bedrijven beter bereiken. 

Hiertoe wordt er binnen het POL gewerkt aan het opzetten van een 

bedrijvenregister waarmee alle kennis en ervaring die er in Leusden is 

inzichtelijk wordt gemaakt.  

• De BVLN heeft aangekondigd dat zij zichzelf opheft. Hun doelen (duurzaamheid, 

bereikbaarheid, leegstand) zijn deels bereikt of gaan anders ingevuld worden. Ze 

hebben maar 8 leden en de continuïteit van het bestuur levert problemen op. Na 

overleg is besloten dat de BVLN, nadat ze zichzelf heeft opgeheven, binnen de 

BKL wordt opgenomen in de vorm van een commissie. Ook andere 

bedrijventerreinen kunnen op die manier vertegenwoordiging binnen de BKL 

zoeken. 

• Chantal Beens, oud bestuurslid van de BVLN, wordt voorgedragen als bestuurslid 

van de BKL. Tim benadrukt dat deze voordracht niets te maken heeft met het 

opnemen van de commissie BVLN binnen de BKL, maar puur met het feit dat de 

BKL op zoek was naar een nieuw bestuurslid BKL als opvolg(st)er van Yvette van 

der Willik.  

• Tim is het afgelopen jaar als voorzitter van de BKL aanwezig geweest bij de 

overleggen van de Federatie Bedrijvenkringen Regio Amersfoort (FBK). De FBK 

wordt een formele vereniging, met 7 aangesloten bedrijvenverenigingen uit de 

regio Amersfoort en VNO-NCW Midden Nederland. Tim wordt 

secretaris/penningmeester en Marc Nieuwland, voorzitter van de VAB, wordt 

voorzitter van de FBK. Het is verstandig en efficiënt om zaken die in regionaal 

verband spelen, in gezamenlijk overleg aan te pakken. Er is inmiddels een 

intentieverklaring opgesteld waarin de doelstellingen staan: 
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o Een effectievere belangenbehartiging van ondernemers op regionaal en 

provinciaal niveau voor het verbeteren van het ondernemersklimaat. 

o Een hechtere verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheden 

in de regio Amersfoort.  

o Concrete doelen:  

▪ Ruimtelijke ontwikkeling. 

▪ Bereikbaarheid. 

▪ Samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en het 

onderwijs in de regio. 

▪ Duurzaamheid. 

▪ ROM Utrecht.   

• Eenmaal per kwartaal vindt bestuurlijk overleg met de gemeente plaats. Tim de 

Bondt  en Cor den Daas spreken dan met wethouder Patrick Kiel en accountmanager 

Caroline Peeters volgens een vaste agenda van te  bespreken onderwerpen: 

o Energietransitie. 

o Ontwikkelingen op kantoren- en bedrijvenlocaties (transformatie kantoren; 

de mogelijkheden op de Plantage).  

o Accountmanagement bedrijven van de gemeente Leusden. 

o Regio/provincie (omgevingsvisie, ontwikkelbeeld). 

o Leusden werkt samen (arbeidsmarkt). Doel: mensen uit de bijstand halen 

door een werkplek voor ze te regelen. Er vindt regelmatig overleg plaats met 

Werkgevers Servicepunt Amersfoort, Integratiewerk, Bloemendal Bouw, 

AFAS, Succlean en de gemeente (Patrick Kiel en Max de Kloe).  

 

 

b. Cor den Daas: ledental BKL en Activiteiten 2020 en 2021  

 

Bij afwezigheid van Stan van den Wildenberg neemt Cor den Daas de toehoorders mee in 

het ledenbeleid en de activiteiten 2020 en de agenda voor 2021.  

 

Ledental 

Per 1 januari 2021 hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd. Te weten: Grape 

Holding, W.A. Prinsen Bouw en Onderhoud, Suez Recycling, MediPraction, AV AT Last, 

Restaurant Bavoort en Rode Wolk. Ziezzo (Edwin Koelewijn) hebben we als nieuw lid 

kunnen verwelkomen. 

Het aantal leden per heden bedraagt 96.  

 

Activiteiten verenigingsjaar 2020 v.a. 25 juni 2020: 

Slechts 2 van de 7 in 2020 geplande activiteiten kon doorgang vinden: 

• Gezamenlijk bezoek BKL en VAB aan Provinciehuis in Utrecht op 9 maart 2020, 

waaraan 20 BKL leden deelnamen en 24 van de VAB. 

• Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2020 via ZOOM, aantal deelnemers 23. 
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Alle andere geplande activiteiten, waaronder het tennistoernooi en het einde jaar event, 

moesten vanwege Corona helaas gecanceld worden 

Om toch iets voor de leden te doen, ontvingen zij allemaal voor de kerst een fruitmand, 

ingekocht bij Peter Aarsman uit Leusden. 

 

In 2020 zijn 4 nieuwsbrieven verschenen.  

 

Activiteiten verenigingsjaar 2021 

 

Ondanks corona heeft het bestuur toch een activiteiten agenda opgesteld voor het 

verenigingsjaar 2021. De geplande activiteiten zien er als volgt uit: 

22 april 2021: livestream met als thema ‘Besturen in coronatijd’, ingelogd 22 leden 

27 mei 2021: ALV via ZOOM, ingelogd 23 leden 

18 juni 2021: Zomer BBQ bij Monet Bar & Grill 

14 september 2021: Bedrijfsbezoek AFAS met netwerkborrel 

12 oktober 2021: themabijeenkomst/netwerkbijeenkost bij Green Recovery, thema 

Energietransitie 

9 november 2021: themabijeenkomst/netwekborrel bij Umefa, thema Arbeidsmarkt 

Ergens in november het tweede Leusdens Ondernemerscongres 

14 december 2021: BKL einde jaar event 

 

In 2021 zijn tot 27 februari 2 nieuwsbrieven verschenen 

 

Begin 2021 heeft de BKL online en via social media de campagne ‘Maak werk van zon’ 

uitgerold. 

 

In februari heeft de BKL in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een 

enquête uitgezet onder alle leden van de BKL en ZPoint. Deze wordt separaat behandeld 

onder agendapunt 5.  

 

 

5. Uitkomsten enquête gemeenteraadsverkiezingen 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de BKL een enquête uitgezet 

bij drie ondernemersverenigingen in Leusden. Tim de Bondt geeft een uitleg over de opzet 

en uitkomsten van deze enquête. De response was goed, in totaal waren er 44 

respondenten. In de PPT vind je de input van de leden en de conclusies n.a.v. de uitkomsten 

van de enquête. Tim heeft de uitkomsten van de enquête al gedeeld met wethouder Kiel en 

gaat nog in gesprek met vertegenwoordigers van de diverse fracties uit de gemeenteraad. 

  

De mail van Coos Koster (zie ingekomen stukken) sluit direct aan op wat ook uit de enquête 

komt: De gemeente moet veel meer gebruik maken van de binnen Leusden beschikbare 

kennis en expertise. Tim wijst er op dat er in POL verband wordt gewerkt aan een 

bedrijvenregister, waardoor bedrijven onderling elkaar gemakkelijker kunnen vinden en ook  
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de gemeente beter inzicht krijgt in wat ze in Leusden zelf allemaal kunnen uitbesteden. Cor 

den Daas gaat met Coos Koster over dit onderwerp in gesprek.  

 

Vragen n.a.v. de enquete:  

Ton Voortman: interessante uitslagen van de enquête. In het verleden is de BKL diverse 

malen met een urgentielijst richting politiek gegaan. Is het de bedoeling dat de punten uit de 

enquete in de programma’s van de politieke partijen komen?  

Antwoord: ja, daarom hebben we met behulp van deze enquête eerst onderzoek gedaan 

naar welke thema’s momenteel leven bij ondernemers zodat we die onder de aandacht 

kunnen brengen van de politiek. Eind vorig jaar hebben we al contacten proberen te leggen 

met de politiek over het mogelijk organiseren van een politiek diner, waar bedrijfsleven en 

politiek met elkaar in discussie kunnen gaan, maar daar is vanuit de politiek tot op heden nog 

niet gereageerd. Ook via de griffie lukte het niet de contacten hierover te leggen. Nu gaat de 

BKL met de uitslagen van de enquête in de hand opnieuw rechtstreeks proberen de 

contacten met de politieke fracties te leggen. 

 

Hilde van den Heuvel: Zij erkent als raadslid van het CDA dat er verzoeken zijn 

binnengekomen vanuit het bedrijfsleven (BKL en POL) om met partijen in discussie te gaan 

over hun partijprogramma’s. Zij wijst er echter op dat de politieke partijen nu nog niet bezig 

zijn met hun programma’s. Het is wellicht te vroeg om nu met de conclusies van de enquête 

naar de politiek te gaan.  

Tim wijst er op dat de BKL juist het advies heeft gekregen in het voorjaar de politiek te 

benaderen om op tijd de input te kunnen leveren vanuit het bedrijfsleven.  

Hilde: voor de meeste partijen zal gelden dat ze dit soort gesprekken pas einde jaar zullen 

gaan voeren omdat ze niet eerder hun partijprogramma’s gaan maken. Ze zijn nu met heel 

andere zaken bezig.  

Tim: we willen er niet te laat mee zijn. We gaan de fractievoorzitters zelf benaderen. Tim 

wijst er op dat hij al een keer is uitgenodigd door de fractie van de VVD voor een gesprek.  

 

Martijn Jansen: komt met een voorbeeld van het  beleid van de gemeente. Het Leusdense 

schoonmaakbedrijf Succlean kreeg ruim voor de verkiezingen de vraag van de gemeente om 

in alle stemlokalen infectiezuilen neer te zetten. Ze hebben een mooie offerte gemaakt, de 

gemeente kon de zuilen van Succlean huren en verder zou Succlean alles verzorgen. 

Uiteindelijk koos de gemeente ervoor zelf 171 zuilen te kopen à € 250 p/st. Daar is dus heel 

veel geld aan uitgegeven, terwijl het veel efficiënter en goedkoper had gekund via het 

Leusdens bedrijf Succlean. Een gemiste kans, niet in de laatste plaats voor de 

belastingbetaler! Dit is een duidelijk voorbeeld van slecht inkoopbeleid, zeker niet gericht op 

wat lokale bedrijven te bieden hebben.  

 

Richard Klaassen: vraagt zich af wat de gemeente heeft gedaan met alle aanbevelingen die 

de afgelopen jaren vanuit de BKL richting gemeente zijn gedaan t.a.v. het onderwerp 

inkoopbeleid. Kennelijk niets, want het werkt dus nog steeds niet goed 
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6. Website, social media 

• De BKL heeft een nieuw logo gekregen in het afgelopen jaar. Een krachtig logo, wat 

verbinding en dynamiek uitstraalt.  

• De nieuwe huisstijl is doorgevoerd op de website van de BKL.  

• De privacy statement is AGV proof gemaakt. Deze staat op de website en is ook naar 

alle leden gestuurd. 

• Op de website staan de leden vermeld met hun foto. In het verleden is al gevraagd of 

men er bezwaar tegen had. Deze vraag wordt nogmaals gesteld. Heb je hier bezwaar 

tegen, laat het dan weten aan het secretariaat via info@bkleusden.nl. Aan nieuwe 

leden wordt deze vraag al een aantal jaren automatisch gesteld. 

• In het afgelopen jaar zijn alle social media, te weten LinkedIn, Facebook, Instagram 

en Twitter, weer actief in (her)gebruik genomen. Tim doet een dringend beroep op 

de leden om berichten van de BKL vooral te delen, zodat ze meer impact krijgen. 

• De in het voorjaar gevoerde campagne ‘Maak werk van zon’, bestaande uit 8 filmpjes 

over zonnepanelen (een initiatief van de BKL, in samenwerking met de gemeente) 

met de oproep: Bel Jeroen voor gratis advies! is gedeeld met de leden via de 

nieuwsbrief en verspreid via de website en de social media. We willen de urgentie 

van dit onderwerp goed onder de aandacht brengen. Het Klimaatakkoord van Parijs 

moet worden nageleefd en ook ondernemers worden gewoon gedwongen 

maatregelen te nemen. Momenteel wordt de campagne nog een keer herhaald via 

de social media. Ook is er een compilatie gemaakt van de 8 filmpjes, die ook via de 

social media is verspreid. Ook hiervoor geldt: graag ‘liken’ en delen met je netwerk!  

• De website wordt uitgebreid met een ‘energie portal’, waar informatie op komt te 

staan over aan energietransitie gerelateerde onderwerpen die relevant/interessant 

zijn voor de BKL leden. Het betreft brede informatie over energietransitie. Iedereen 

die meer wil weten over een onderwerp kan straks op een gemakkelijk manier via de 

website zijn of haar weg vinden en uitvinden waar ze moeten zijn voor meer 

informatie over bepaalde onderwerpen. 

  

 

7. Financiën (penningmeester Marcel Magnée) 

a. Jaarverslag en rekening en verantwoording 2020 

Penningmeester Marcel Magnée geeft een toelichting op de cijfers, die voorafgaand aan 

de ALV aan alle leden zijn verstuurd. Het is een raar jaar geweest in financieel opzicht. 

Alle contributies zijn binnengekomen, maar in verband met corona zijn er weinig tot 

geen activiteiten geweest. Dit heeft geleid tot een positief resultaat met een eigen 

vermogen dat met € 4.500 is toegenomen tot ruim € 10.000.  

De enige extra kosten die zijn gemaakt betreffen de fruitmand die alle leden ontvingen 

rondom de kerst, het lidmaatschap van POL en nog wat bankkosten.  

Niemand van de online aanwezige leden heeft vragen over het gevoerde financiële 

beleid. 

 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Gert Drost en Robin Brinksma, heeft op 20 mei de door 

de penningmeester opgestelde jaarrekening beoordeeld. De kascommissie heeft alle  

mailto:info@bkleusden.nl
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stukken doorgenomen en heeft vervolgens een verklaring van goedkeuring opgesteld en 

ondertekend. Deze is bij het secretariaat van de BKL gedeponeerd voor het archief. De 

kascommissie adviseert de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het verenigingsjaar 2020. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. Met dank aan de penningmeester.  

 

c. Begroting van het verenigingsjaar 2021 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2021. Er is al extra geld 

uitgegeven aan de restyling van de website. Er staat € 8.000 gereserveerd voor 

ledenactiviteiten, onder voorbehoud dat we ze wel kunnen organiseren (corona). Er is 

voldoende geld om de normale activiteiten te organiseren. Ten opzichte van 2020 wordt 

er in 2021 meer geld uitgegeven aan activiteiten. Dat kan vanwege het toegenomen 

eigen vermogen.  

Richard Klaassen vraagt naar aanleiding van de begroting waarom deze niet jaarlijks in 

november aan de ALV voorgelegd kan worden. Tim antwoordt dat twee keer per jaar een 

ALV houden niet wenselijk is. Normaal gesproken wordt de ALV in april georganiseerd, 

met een reguliere begroting die nooit ingrijpend afwijkt ten opzichte van voorgaande 

jaren, maar alles is door corona nu anders gegaan. Volgend jaar vindt de ALV hopelijk 

weer zoals gewoonlijk in april plaats.  

 

Contributie 

Vanwege de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis op het bedrijfsleven, heeft het 

bestuur besloten de contributie over 2021 eenmalig met € 25,- te verlagen naar € 125,-. 

Omdat er over 2020 geld is overgebleven heeft dat geen nadelige gevolgen voor de 

financiële situatie van de BKL. Het bestuur heeft het besluit over de contributie 

aangehouden tot deze ALV omdat ze eerst wilde zien hoe de corona situatie zich zou 

ontwikkelen. Nu de eenmalige contributieverlaging door de ALV is bekrachtigd, worden 

de facturen voor de contributie 2021 zo snel mogelijk na de ALV verstuurd. 

 

De begroting wordt door de ALV vastgesteld en goedgekeurd.  

 

d. Benoeming van de kascommissie 

Gert Drost verklaart zich bereid nogmaals in de kascommissie plaats te nemen. Hij zal 

vragen of Robin Brinksma hiertoe ook bereid is. Is hij dat niet, dan biedt Paul Bloemendal 

zich aan om in zijn plaats zitting te nemen in de kascommissie. 

 

 

8. Bestuurszaken 

Algemeen bestuurslid Yvette van der Willik treedt af als bestuurslid en is wegens het 

bereiken van de maximale benoemingstermijn niet herkiesbaar. Met pijn in het hart neemt  

het bestuur afscheid van Yvette. Tim spreekt, mede namens de leden, ons aller hartelijke 

dank uit voor alles wat Yvette in de afgelopen 9 jaar voor de BKL gedaan heeft. 

 

Het bestuur doet een bindende voordracht om Chantal Beens te benoemen als algemeen 

bestuurslid. Chantal werkt fulltime als advocaat Bouw, Huur en Verzekeringsrecht bij Assum  
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Delft Advocaten in  Leusden. Chantal woont in Barneveld en vindt het een eer zitting te 

nemen in het bestuur van de BKL. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Chantal 

wordt tijdens de ALV bij acclamatie benoemd tot nieuw bestuurslid van de BKL. Tim heet 

haar van harte welkom in het bestuur.  

 

 

9. Beantwoording van de per mail vooraf ingediende vragen 

Er is voorafgaand aan de ALV 1 vraag binnengekomen van Coos Koster over het in gebreke 

blijven van met name de gemeente om voor uitvragen ook op zoek te gaan naar kennis en 

expertise binnen Leusden. De vraag van Coos is meegenomen in de besprekingen van de 

conclusies en uitkomsten  van de enquête onder agendapunt 5. De strekking van zijn vraag 

kwam ook duidelijk terug in de response van veel ondernemers die hetzelfde gevoel delen. Er 

moet ook gekeken worden naar kennis en expertise bij private personen. Het inkoopbeleid 

onderwerp. 

 

 

10. Rondvraag 

Arjanne Boon:  

Stelt een vraag over hun zonnepanelenplan. Jeroen is bij hen op bezoek geweest om hen te 

adviseren over de aanleg van zonnepanelen. Wat haar verbaasde is dat het 

zonnepanelenproject van BKL/Gemeente voornamelijk op grootgebruikers is gericht. Er zijn 

ook veel kleine bedrijven die stappen willen zetten, maar die, omdat ze niet genoeg 

verbruiken, niet in aanmerking komen voor subsidie.  

Tim raadt haar aan weer contact op te nemen met Jeroen. Hij kan je wegwijs maken in 

subsidieland. Vraag hem wat wel en wat niet mogelijk is.  

Arianne vraagt zich af of de gemeente Leusden niet het initiatief zou moeten nemen om uit 

te zoeken wat de mogelijkheden voor kleingebruikers zijn.  

Tim: de gemeente is er vooral voor om je wegwijs te maken.  

Paul Bloemendal bevestigt: bij subsidies op kleinverbruik moet je je niets voorstellen.  

 

 

11. Sluiting 

Tim sluit de vergadering en nodigt iedereen uit fysiek naar het terras van Café De Dikke te 

komen voor een ‘coronaproof’ borrel met happen. Cor zal daar de honneurs voor hem 

waarnemen. Tim kan zelf niet naar de borrel komen, omdat hij in quarantaine zit. 

 

Tijdens de borrel wordt uitgebreid afscheid genomen van Yvette als bestuurslid. Cor spreekt 

haar toe en overhandigt namens bestuur en leden van de BKL een aantal cadeaus om haar te 

bedanken voor haar enorme inzet voor de BKL gedurende haar 9 jarig bestuurslidmaatschap.  

 

 

 

 

  

 


