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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de te Leusden gevestigde 

vereniging BEDRIJVENKRING LEUSDEN, gehouden op 21 april 2022  
 

 

Locatie: Restaurant Four Seasons Leusden 

Aanwezig:  39 leden 
 

 

1. Opening door de voorzitter 

Tim de Bondt opent de vergadering om 17.40 uur. Een speciaal welkom voor erelid Ronald de 

Kimpe en felicitaties voor Martijn Jansen van Succlean voor het feit dat dit bedrijf tijdens het 

Ondernemerscongres Leusden op 11 april 2022 is uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 

2021.   

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

o 5 officiële afmeldingen voor de ALV van Stan van den Wildenberg, Ton Voortman, Gert 

Drost, Richard Klaasen en Talitha Boogaard 

o Een enquête van Netwerk Onderwijs Amersfoort om met de leden te delen. 

 

 

3. Notulen ALV 2020 

De notulen van de ALV van 23 mei 2021 over het verenigingsjaar 2020 worden zonder op- 

en/of aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de notulist.  

 

 

4. Verslag portefeuillehouders 

 

1) Voorzitter Tim de Bondt 

a. De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) is nu formeel opgericht en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De aangesloten bedrijvenkringen uit 

de regio (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, 

Woudenberg-Scherpenzeel) trekken in regioverband op om de belangen van 

ondernemers in de regio Amersfoort te behartigen.  

b. De brief die Coos Koster die tijdens de ALV van 23 mei werd genoemd als 

ingezonden stuk, is met hem besproken. De uitkomsten van het gesprek en het 

rapport dat Coos heeft gemaakt (eindrapportage 2017), zijn meegenomen in een 

mail die naar de gemeente gestuurd gaat worden met de vraag om een overzicht 

te verstrekken van de inkoop van de gemeente. Daarmee hopen we inzicht te 

krijgen over hoe de inkoop bij de gemeente gedaan wordt en waar mogelijk 

bijgestuurd kan worden en ook om te zien of er voldoende rekening gehouden 

wordt met lokale partijen en met name de lokale MKB’ers. De BKL spreekt ook  
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regelmatig over dit onderwerp met de wethouder. De bedoeling is het lokale 

belang structureel in het inkoopbeleid van de gemeente te incorporeren.  

c. De BKL heeft begin vorig jaar een enquête gehouden onder de leden van de BKL 

en ZPoint. De resultaten van de enquête zijn met alle (potentiële) fracties in de 

gemeenteraad van Leusden besproken in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

d. Op 23 maart 2022 heeft POL (Platform Ondernemend Leusden) een politiek 

ontbijt georganiseerd voor ondernemers en politiek. De resultaten van dit 

politiek debat zijn samengevat en samen met de resultaten van de enquete in 

een brief gestuurd naar de coalitieonderhandelaars. 

e. Het project Maak werk van zon gaat ook in 2022 nog door. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen is duurzaamheid wel een heikel punt geworden in 

Leusden.  

f. De BKL doet mee aan het project Duurzame Mobiliteit Leusden. Meer dan 29 

bedrijven (3000 medewerkers) doen nu mee. Er wordt veel van dit project 

verwacht. Deelname is voor elk bedrijf aan te raden, omdat het een uitstekend 

inzicht geeft in de mobiliteit van het personeel en data waarmee je kunt 

bijsturen om de kosten voor mobiliteit en je footprint naar beneden te brengen. 

Deelname aan dit project is gratis en wordt uitgevoerd door Goedopweg. 

Binnenkort wordt de eerste rapportage verwacht.  

g. De BKL is lid geworden van het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt Amersfoort, 

dat heel actief is in de regio Amersfoort. Doel van Netwerk Onderwijs & 

Arbeidsmarkt Amersfoort is om bedrijven en onderwijs kennis met elkaar te 

laten maken. 

h. De situatie rondom Oekraïense vluchtelingen in Leusden. Er zijn allerlei acties 

opgestart in Leusden. De BKL heeft een oproep voor laptops voor vluchtelingen 

doorgestuurd aan de leden, met goed gevolg. Werkgevers Servicepunt 

Amersfoort is op zoek naar leer- en arbeidsplekken voor Oekraïners. Heb je een 

plek, meld je dan! De oproep van WSP zal worden doorgezet naar de leden van 

de BKL.  

 

 

2) Cor den Daas, secretaris 

a. Ledental 

In 2021 heeft niemand zijn lidmaatschap van de BKL opgezegd. Tot op heden 

hebben we in de afgelopen periode 12 nieuwe leden mogen verwelkomen, te 

weten Meet me Coaching (Judith Willems), Schreuder-Ruitenbeek BV (John 

Hulsenboom), Beweging 3.0/Lisidunahof (Christi Held), &Sandker (Jan Sandker), 

Wolbert Sportscars BV (Eric Wolbert), VCM Medical (Albert Kramer), RHO 

Producties (Talitha Boogaard), Railwaysafe bv (Jenne Rispens), Schmidt 

Communicatie (Daan Schmidt), Stichting Toeristische informatieverstrekking 

Leusden (Peter van Breugel), Concepteurs (Mark van der Kooi) en Helder bij 

Letselschade (Jan van den Berg).  

Het totale ledental staat per 21 april 2022 op 107. 
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b. In 2021 hebben 9 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarvan 5 digitaal via 

ZOOM i.v.m. corona. Tevens is het bestuur 3x bijeen geweest voor speciale 

brainstormsessies over verschillende onderwerpen. 

c. Er zijn in 2021 vier BKL nieuwsbrieven gepubliceerd. 

d. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de BOL (Borrel Ondernemend Leusden). 

Deze wordt momenteel nieuw leven ingeblazen. De borrel wordt iedere 1e 

vrijdag van de maand gehouden bij Van der Valk Leusden en staat open voor alle 

ondernemers in Leusden. Een ideale gelegenheid om in ontspannen sfeer te 

netwerken.  

e. Nieuw leden stellen zich voor 

De op de ALV aanwezige nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld zich 

voor te stellen: 

 

Railway Safe, Jenne Rispens 

Jenne Rispens heeft al 16 jaar een bedrijf in Leusden. Sinds 2 jaar heeft hij er 

twee partners bij. Railway Safe is een Advies en Ingenieursbureau. Zij adviseren 

aan en maken ontwerpen voor ProRail en andere infra ondernemers. 

 

VCM Medical, Albert Kramer 

Albert had vanaf 1987 een eigen bedrijf met op een gegeven moment ook 

vestigingen in Denemarken en België. Dat ging fout, maar daarna heeft hij een 

doorstart gemaakt met zijn huidige bedrijf VCM Medical. Dit bedrijf levert, 

installeert en onderhoudt medisch-diagnostische apparatuur en exporteert over 

de hele wereld.  

 

Concepteurs B.V., Mark van der Kooi 

Concepteurs B.V. heeft in 2013 De BouwApp gelanceerd. In de loop van de jaren 

is de BouwApp doorontwikkeld en is hij inmiddels ingezet voor 

omgevingscommunicatie bij ruim 1500 projecten in heel Nederland en inmiddels 

ook in Engeland.  

 

Stichting toeristische informatieverstrekking Leusden, Peter van Breugel 

Deze stichting is een jaar geleden opgericht en is eigenlijk de oude VVV. Het is 

een driehoek concept: cadeaus, VVV en informatieverstrekking. Het hogere doel 

is ervoor te zorgen dat een plek als De Hamershof aantrekkelijker gemaakt 

wordt. Het moet een beleving worden, ‘the place to be’. De Stichting wil ervoor 

zorgen dat toeristen naar Leusden komen en  blijven komen. Fun shopper 

trekken en dit alles in het lokaal economisch belang.  

 

&Sandker, Jan Sandker 

Vastgoedbeheer en projectmanagement voor kleinschalige projecten. Zowel 

commercieel vastgoed als woningen. Ze verzorgen dagelijks en langdurig 

onderhoud. Ook verricht het bedrijf 2D en 3D tekenwerk. Jan biedt de 

aanwezigen een gratis quickscan voor hun bedrijfspand aan. 
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Beweging 3.0/Lisidunahof, Christi Held 

Lisidunahof is een van de grootste werkgevers in Leusden en een van de grootste 

zorgverleners. Lisidunahof telt 350 bewoners met dementie. Tevens is er een 

afdeling dagbehandeling. Christi nodigt de BKL leden uit voor een rondleiding. 

Lisidunahof is expertisecentrum voor jonge mensen met dementie. 

 

3) Chantal Beens, algemeen bestuurslid 

Activiteiten verenigingsjaar 2021 v.a. 27 mei 2021 

• ALV, 27 mei 2021 > online via ZOOM, 23 deelnemers. Aansluitend een borrel op 

het terras van Café De Dikke 

• 18 juni, Zomer BBQ bij restaurant Monet, 36 deelnemers 

• 14 september, bedrijfsbezoek aan AFAS, 53 deelnemers 

• 12 oktober, themabijeenkomst bij Green Recovery, 26 deelnemers 

• 8 maart 2022, lustrumreceptie t.g.v. 40 jarig bestaan van de BKL, 74 deelnemers 

De volgende activiteiten werden gecanceld vanwege corona: 16 november, 

themabijeenkomst bij UMEFA, 29 november, 2e ondernemerscongres Leusden, 14 

december, einde jaar event BKL 

 

 

5. Financiën 

 

a. Jaarverslag en rekening en verantwoording 2021 

Penningmeester Marcel Magnée geeft waar nodig een extra toelichting bij de jaarcijfers 

van de Bedrijvenkring Leusden over 2021, die voorafgaand aan de ALV aan alle leden zijn 

toegestuurd.  

Opvallend bedrag in de resultatenrekening is de uitgave voor de website. Deze is in het 

afgelopen jaar uitgebreid en opgeknapt. Er is ongeveer € 4.000 ingeteerd op het eigen 

vermogen. Ronald de Kimpe vraagt naar de reden van balansbedrag van de FBK Regio 

Amersfoort. Antwoord: dit geld staat tijdelijk op de rekening van de BKL, totdat de FBK 

zelf een bankrekening heeft.  

 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Gert Drost en Robin Brinksma, heeft op 18 april 2022 de 

door de penningmeester opgestelde jaarrekening 2021 beoordeeld. De kascommissie 

heeft alle 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 2021. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. Met dank aan de penningmeester. 

 

c. Begroting van het verenigingsjaar 2022 

In de begroting is een post noodhulp van € 500,- opgenomen. Het bestuur wil graag de 

mogelijkheid hebben om als er een vraag om echte noodhulp vanuit de maatschappij 

komt, waarvan zij het idee hebben dat de leden het ermee eens zullen zijn dat ze op die  
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vraag in te gaan, daar daadwerkelijk actie op kunnen nemen. Komt er geen noodhulp 

vraag binnen, dan vervalt de post gewoon.  

 

Er is geen lidmaatschapsgeld voor de FBK Regio Amersfoort begroot voor dit jaar. Hoeft 

dit jaar niet betaald te worden.  

 

Tijdens de lustrumreceptie heeft wethouder Kiel namens de gemeente een cadeau van  

€ 400 aangeboden vanwege het jubileum van de BKL. Cees Floor vraagt of er al 

nagedacht is over de besteding van dit bedrag, bijvoorbeeld aan een goed doel. Er is nog 

geen concreet plan voor.  

 

Contributie 

De contributie voor 2022 is weer op het oude niveau van voor corona teruggebracht  

(€ 150,-). Aangezien de contributie al jaren € 150,- bedraagt en het financieel toch steeds 

moeilijker wordt genoeg goede activiteiten voor de leden te organiseren, stelt het 

bestuur de vergadering voor de contributie per 1 januari 2023 te verhogen naar € 200,-, 

zodat we meer voor de leden kunnen doen. 

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.  

 

De begroting 2022 wordt door de ALV vastgesteld en goedgekeurd.  

 

d. Benoeming van de kascommissie 

Robin Brinksma verklaart zich bereid nogmaals in de kascommissie plaats te nemen. 

Albert Kramer biedt aan de plaats naast Robin Brinksma in de kascommissie in te nemen. 

De ALV verklaart zich akkoord met de samenstelling van de nieuwe kascommissie.  

 

 

6. Jaaragenda BKL 2022 

 

Chantal Beens geeft een overzicht van de voor 2022 geplande activiteiten: 

 

• 8 maart, lustrumreceptie in Hoeve Groot Zandbrink (heeft reeds plaatsgevonden) 

• 11 april, 2e Ondernemerscongres Leusden bij ECI (heeft reeds plaatsgevonden) 

• 21 april, Algemene Ledenvergadering in restaurant Four Seasons 

• 26 april, bezoek aan ROM Utrecht, met VAB en andere bedrijvenkringen 

• 7 juni, themabijeenkomst/netwerkborrel bij Succlean 

• Augustus: evenement, thematisch gekoppeld aan de Vuelta 

• 15 september, tennis/padel toernooi op tennisclub Lockhorst 

• 8 november, themabijeenkomst/netwerkborrel bij UMEFA 

• 13 december, BKL lustrumfeest ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan 

 

 

7. Rondvraag 

Hilde van den Heuvel vraagt aandacht voor de Matchbeurs. Bert Boeijink, die jaren namens 

de BKL in het bestuur van de Matchbeurs heeft gezeten, stopt ermee. Het is wenselijk dat er  
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weer een lid van de BKL in het bestuur komt. Gegadigden kunnen zich melden (liefst zo snel 

mogelijk) bij Hilde van den Heuvel of bij Bert Boeijink. De Matchbeurs wordt dit jaar 

gehouden op 23 september.  

 

Nils Zelle deelt een compliment uit voor het ‘nieuw leven inblazen’ van de BOL borrel. Tevens 

laat hij weten dat het feit dat de BKL vorig jaar heeft moeten betalen voor een bedrijfsbezoek 

bij een BKL lid, hem tegen de borst heeft gestoten. Dat is niet gebruikelijk en volgens hem 

ook zeker niet wenselijk. Bedrijven die de leden van de BKL ontvangen, vragen daar geen 

bijdrage voor.  

 

Ronald de Kimpe complimenteert het bestuur en laat weten dat hij zeer gecharmeerd is van 

het lauwerkransje in het speciale lustrumlogo.  

 

 

8. Sluiting 

 

Om 18.30 sluit voorzitter Tim de Bondt de vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel 

en het diner.  

 

 

 

  

 


