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Algemene Ledenvergadering 

5 juli 2021  

 
 
 

1. Opening 
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend door de vice-voorzitter Heimen van Diest. Vanwege de 
coronamaatregelen is het ruim 1,5 jaar geleden dat we elkaar konden ontmoeten en het is fijn om weer 
bij elkaar te kunnen komen.   
 

2. Vaststellen notulen 
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op de notulen van de vorige ALV-vergadering van 15 april 2019. 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Terugblik 2019/2020 
Secretaris Hans Slagboom blikt terug op de afgelopen coronaperiode. De leden hebben het jaarverslag 
2019/2020 ontvangen met een voorwoord van de voorzitter en vice-voorzitter. Afgelopen periode 
hebben we helaas geen bijeenkomsten kunnen organiseren, waardoor we onze verbindende rol als 
belangenbehartiger, het uitwisselen van informatie en onze netwerkfunctie niet konden vervullen. 
 

4. Visie 2030 
De bestuursleden Heimen van Diest, Roel Oosterhof en Reinald van Ommeren geven d.m.v. eerder 
opgenomen video’s hun visie op het ecopark, de duurzaamheid van de bedrijventerreinen, het 
onderwijs en de NVOO. Belicht wordt dat de gemeente een belangrijke stap heeft gedaan t.a.v. de 
verduurzaming van bedrijventerrein Veldzicht, alle bedrijven worden benaderd voor een scan. Er is een 
klankbordgroep opgericht door een zestal grote bedrijven, die een vinger aan de pols houden. Hier zijn 
we als BKE heel blij mee. Met betrekking tot de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs lopen er 
leuke projecten met Groevenbeek. Roelie Bakker is positief over deelname in het bestuur van de BKE. 
Samen met de gemeente is een ontwikkeling gaande om te komen tot 1 loket, waar ondernemers, 
overheid en onderwijs elkaar weten te vinden. We betreuren het feit dat het NVOO (Noord Veluws 
Ondernemers Overleg) uit elkaar is gevallen. Een nieuw initiatief is de samenwerking tussen Ermelo, 
Zeewolde en Harderwijk (EZH), waarbij ook de samenwerking met Putten wordt gezocht. Het bestuur 
van de BKE denkt graag mee met de totstandkoming van deze regionale samenwerking. 
 

5. Financiën 
Penningmeester Anet Brouwer bespreekt de jaarcijfers en begroting 2020. Corona heeft invloed gehad 
op de uitgaven. Het resultaat is negatief, hoewel veel activiteiten niet door zijn gegaan. Anet licht toe 
dat er verschillende keuzes zijn gemaakt die hogere kosten veroorzaakt hebben (o.a. professionele 
video opnamen, presentjes aan alle leden). De financiële positie van de BKE is gezond te noemen. In de 
begroting van 2021 is een bedrag opgenomen voor evenementen, hoewel onzeker is wat wel en niet 
door kan gaan. Daarnaast is een bedrag van € 5K opgenomen voor de nieuwe website. We gaan ervan 
uit, dat we dit jaar met een positief resultaat zullen afronden.  
 
Benoeming kascommissie 
Vorig jaar is er geen kascommissie benoemd. De penningmeester stelt voor om 2020 en 2021 bij elkaar 
te pakken en in een keer te controleren, er wordt gevraagd of twee mensen zich beschikbaar willen 
stellen.  Op dit moment tellen we 131 leden. Er is een belronde gedaan om te inventariseren waar de 
behoefte van de verschillende ondernemers ligt, hoe we elkaar kunnen versterken en elkaar van dienst 
kunnen zijn. Ledenwerving heeft onze aandacht.  
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6. Vooruitblik 2021 
Dit jaar zal nog in het licht van corona staan en het in goede banen leiden van de problemen die hierdoor 
kunnen zijn ontstaan. De focus ligt op ledenwerving, er zal een andere vorm gezocht worden voor 
bijeenkomsten, we gaan een aantal keren per jaar lunchbijeenkomsten i.c.m. bedrijfs-bezoeken 
organiseren. Het thema huisvesting wordt belangrijk. De nadruk ligt hierbij op zowel bedrijven, 
woningen en werknemers.  
 

7. Voorstellen nieuwe bestuursleden 
De bestuursleden die in 2020 zijn aangetreden stellen zich voor: 
Anet Brouwer (24Telecom) - penningmeester 
Reinald van Ommeren (Loohorst Landscaping) - voorzitter 
Gerco Overweg (Hortipro) - algemeen bestuurslid 
 
Roelie Bakker is door de BKE gevraagd om namens het onderwijs toe te treden tot het bestuur en zij 
heeft hier positief op gereageerd. De BKE wil de samenwerking met Groevenbeek intensiveren. Roelie 
stelt zich voor en vertelt dat Groevenbeek naast stages en organisatie van de bedrijvenroute, inmiddels 
i.s.m. met Loohorst Landscaping een pilot wordt opgezet voor MBO-studenten. 
 
De nieuwe voorzitter richt het woord tot Jolande Combee-Paulus. Hij bedankt haar voor alle inzet en 

betrokkenheid in het bestuur (vanaf 2005). Hij benoemt een aantal highlights, o.a. de Diamant en ONE.  

Ook Heimen van Diest neemt afscheid van het bestuur. Heimen wordt geprezen om zijn eigenschappen 

als netwerker en goede verbinder. Heimen heeft met heel veel plezier zich ingezet voor de BKE, m.n. de 

contacten met de politiek waren waardevol. Beiden zullen betrokken leden van de BKE blijven, maar we 

gaan hen missen in het bestuur. 

 
8. Presentatie en lancering nieuwe website door V1 

De website wordt na afloop van de vergadering getoond aan de aanwezigen. M.n. de prachtige drone- 
beelden van de bedrijventerreinen en strand Horst trekken de aandacht. De website is zodanig opgezet 
dat er, in eigen beheer flexibel en naar behoefte, opgeschaald kan worden om de leden nog beter te 
kunnen bedienen.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

Wethouder Leo van der Velden brengt de subsidieregeling voor tuin en dak vergroenen onder de 
aandacht, deze is ook voor ondernemers. Denk hierbij aan afkoppelen van de regenpijp, groen of 
groen/blauw dak, bestrating weghalen, regenton of speciale regenschutting plaatsen. Er zijn 
substantiële bedragen mee gemoeid.  
 
Om 20:25 sluit de nieuwe voorzitter, Reinald van Ommeren, de vergadering. De aanwezigen worden 
uitgenodigd voor de aansluitende zomerborrel.  
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Presentielijst Algemene Ledenvergadering 5 juli 2021 
 

 

Naam deelnemer Naam bedrijf 

Anet Brouwer 24Telecom, bestuur BKE 

Aschman Gall &Gall 

Bonnie Wopereis Fa. Kamphorst 

Cees de Valk V1 

Christiaan van Zomeren Het Sluisje Holding B.V. 

Dick Bilder Vakschilders Ermelo B.V. 

Elly den Harder 2eBedrijf 

Eric Groot Jebbink GrootJebbink B.V. 

Erik Groeneveld Rabobank 

Gerard Geijtenbeek Roldo Rent BV 

Gerco Overweg HortiPro BV, bestuur BKE 

Gert Poolen Erelid BKE 

Gert Spijker Erelid BKE 

Gert Hofsink Ermelo van Nu 

Hanneke Huurnink-van Zomeren  Het Sluisje Holding B.V. 

Hans Ligtermoet VVV Ermelo Buitenleven 

Hans Slagboom Arbo Select, bestuur BKE 

Heimen van Diest  Licon Holding  

Herma Weerstand secretariaat BKE 

Herman Bolhuis Herman Bolhuis Advies, ambassadeur BKE 

Hugo Weidema PREMER Supply Chain 

Jan Kamphorst Fa. Kamphorst 

Jan Mastenbroek Garagebedrijf G.J. Mastenbroek VOF 

Jan van den Berg Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken  

Jasper de Vos VA-Accountants BV 

Jolande Combee Paulus Electro 

Leo van der Velden Gemeente Ermelo 

Lindeboom Gall &Gall 

Marten Hoekstra Technical Valley 
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Marieke van Boven Technical Valley 

Matthias van der Velden Van der Velden Keukens 

N. Overkamp Ermelo van Nu 

Reinald van Ommeren LooHorst Landscaping, bestuur BKE 

Rene Post Technical Valley 

Marieke van Boven Technical Valley 

Roel Oosterhoff Oosterhoff en Poolen, bestuur BKE 

Roelie Bakker Chr. Coll. Groevenbeek 

Ruben Lievense V1 

 


