BUSINESS BORREL
Vrijdag 29 november a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: BVL Landsmeer
Locatie: Eetcafé Juffrouw TokTok
Zuideinde 48, Landsmeer
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Ondernemers
ontmoeten ondernemers

Tekst: Fons Huijerman

Niet zoals gebruikelijk een Netwerk BusinessBorrel van een ondernemer, maar
deze keer vanuit de BVL door/voor ondernemers. Wij nodigen jullie van harte uit,
om op vrijdag 29 november, een jullie bekende ondernemer/ster mee te nemen,
die nog geen lid is van de BVL. Een vrijblijvende kennismaking met wat de BVL
doet, kennismaken met allerlei takken van ondernemen en vooral met
ondernemers/sters uit Landsmeer, en daarnaast ook kennismaken met de politiek
uit Landsmeer. Het kunnen uitwisselen van ideeën hoe uit de crisis te komen.
Het lijkt ons ook een leuk idee als u deze nieuwsflits doorstuurt aan hen, nog
geen lid zijnde ondernemer/ster.
Graag willen wij als bestuur van de BVL, het jaar - Onderwerpen die het belang van ondernemend
2013 de revue laten passeren en welke inspanningen Landsmeer onderschrijven. Veiligheid, bereikbaarheid,
zijn geleverd. Als voorzitter kan ik opmerken dat de aanbestedingsbeleid, bestemmingsplan en meer.
BVL niet stil heeft gezeten. Achter de schermen is er Als voorzitter houd ik me bezig met het coördineren
druk vergaderd over allerlei onderwerpen die onder- van allerlei zaken, zorg voor de externe contacten met
nemers aangaan.
andere Bedrijfsbelangen Verenigingen in de nabijheid
Ik stip ze toch even aan:
van Landsmeer en bezoek bijeenkomsten van MKB.
- Bespreking met Goudappel Coffeng, in samenwerking met de KvK, over parkeren binnen Landsmeer en Maar ik laat graag het woord aan diverse bestuurslemogelijk opening bussluis. De rapporten zijn op een den, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen porteaantal details bijna klaar en hopelijk eind november feuille zoals dat binnen het bestuur is afgesproken.
geheel klaar.
- Ons 2-maandelijks overleg met de Gemeente
Landsmeer, in casu de wethouder Franke Doting.

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2357
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl

Aan het woord:

Ingrid en Gerard
Afgelopen jaar druk geweest met het organiseren van
de Businessborrels, het netwerken dichtbij uw onderneming. De Businessborrel blijft, behalve een gezellige borrel, een moment waar u misschien wel direct
zaken kunt doen met uw collega ondernemer, maar
het is ook zeker een goede en zinvolle manier om
met andere ondernemers te communiceren over het
ondernemerschap in Landsmeer en daarbuiten. Wat
gebeurt er in uw dorp/stad in uw branche en ook in
andere branches. Waarin kunnen we ons verbeteren,
uitbreiden en vernieuwen. Ook daarin doet de BVL op
heel veel terreinen zijn best zijn steentje bij te dragen.
De samenwerking met de gemeente Landsmeer blijft
daarin een essentieel onderdeel en daar wordt ook de
gemeente Amsterdam bij betrokken.
Afgelopen mei organiseerden wij weer onze “op
Locatie dag” en daarin konden B en W en de raadsleden van Landsmeer kennis maken met de ondernemers en hun bedrijf, in Amsterdam Noord en Den
Ilp, dus dit keer wat verder op pad geweest. Dit was
wederom een zeer succesvolle dag en we hebben een
aantal bedrijven weer beter leren kennen.
In april hebben we alle nieuwe ondernemingen in
Landsmeer opgeroepen langs te komen op onze
Startersbijeenkomst, waar een platform was voor
vragen en problemen waar een startende ondernemer zoal tegen aanloopt, maar ook gewoon een goed
gesprek met de ervaren en al langer zittende leden/
ondernemers. Ook een succesvolle avond!

Aan het woord:

Harold

Dat een gemeente als Landsmeer zo’n grote bedrijfsvereniging heeft, geeft aan dat deze zijn bestaansrecht heeft. In de tien jaar dat ik in het bestuur zit,
heb ik gezien dat we door consequent aan te kloppen
een steeds belangrijkere gesprekspartner voor de
gemeente zijn geworden. Mijn taak in het bestuur
is communicatie, dwz dat de inhoud en onderhoud
van de website mijn verantwoordelijkheid is. Ook het
digitaal versturen van de Flits en de Update verzorg
ik. Gebleken is dat een aantal leden deze communicatie wel ontvangt, maar er nog niets mee doet. Ik zie
het als een taak om daar nog een slag in te maken en
deze leden nog sterker bij de vereniging te betrekken.
De huidige ploeg, die het bestuur vormt, bruist van
energie en is bezig om volgend jaar weer de nodige
activiteiten te ontplooien, een nieuw meerjarige
beleidsnota te presenteren, borrels te organiseren
en met de Gemeente in gesprek gaan om algemene
zaken voor onze leden regelen.

Aan het woord:

Johan

Al is het geen dagtaak, maar de financiële administratie is een onderdeel wat gedegen moet worden
bijgehouden. Begroting technisch moet de zaak op de
rit gehouden worden. Het kost best veel tijd maar als
bestuurslid heb ik dat er zeker voor over. Daarnaast
houd ik me bezig met het Gemeenteoverleg (samen
met Otto en Fons) en ben nauw betrokken bij de
opmaak van de rapporten over parkeren en opening
bussluis.

Aan het woord:

en samen met mijn twee collega’s Etienne Bode van
Restaurant Bistrot Chez Etienne en Hans van der Haar
van Grand Café de Driesprong hebben we inmiddels
al een bijeenkomst gehad omdat er een beleidsnota
horeca is die wel wat aanpassingen kon gebruiken.
Dat was een zeer goed en constructief overleg wat
ons zeker vertrouwen geeft voor de toekomst en
waarin een goede samenwerking belangrijk blijkt en
ook werkt.
We streven daarbij naar een eerste vereenvoudigde
stap van het BIBOB beleid, zeker voor bestaande
bedrijven waar eigenlijk nooit problemen voorkomen.
Dat geldt ook voor het ondernemingsdossier!
Het ondernemingsdossier is een digitaal dossier
waarin de onderneming transparant al zijn gegevens
kan opslaan en de ondernemer geeft zelf toestemming aan vergunninggevers, gemeente en overheid
om dit in te zien. Dit bespaart beide partijen een
hoop werk. Het ondernemingsdossier past in de
nieuwe manier van samenwerken tussen branches en
overheden en in het beleid van de regering om de
regeldruk van bedrijven te verminderen. Zo houdt de
ondernemer meer tijd over om te ondernemen en dat
is waar het ons om gaat! (meer info op www. ondernemingsdossier.nl)
Wij als BVL en de werkgroep Horeca Landsmeer gaan
streven bij de gemeente voor de invoering van dit
ondernemingsdossier, waarmee de gemeente ook
zeker qua werkdruk, lasten en kosten haar voordeel
kan doen. We hopen dat er op korte termijn een
presentatie kan plaatsvinden voor de betreffende
ambtenaren en B en W zodat zij hier bekend mee
raken en hopelijk gaan voor de invoering hiervan in
onze gemeente. Veel gemeentes ook in de nabijheid
zijn ons al voor gegaan. Zo blijft de BVL begaan met
uw belangen in onze mooie dorp!

Ingrid

Als horecaonderneemster ben ik zelf aangesloten bij
het horecaconvenant, zoals veel van mijn Landsmeerse horeca collega’s. Al een aantal jaren hebben wij
tweemaal per jaar een overleg met de gemeente,
dit staat los van het gemeenteoverleg wat de BVL
maandelijks heeft met de gemeente.

V

Onze burgemeester Astrid Nienhuis heeft op goede
wijze dit overleg opgepakt en het laatste overleg was
dan ook een zeer transparant en duidelijk overleg
waarin iedere partij zijn standpunten kon uiten. Het
heeft geleid tot o.a. het samenstellen van een kleine
werkgroep die vaker per jaar samenkomt en overlegt
met de betreffende ambtenaar en de burgemeester.
We hebben een goede adviseur gevonden in de heer
Berkhoff van KHN en Otto van Haarlem van de BVL

Aan het woord:

Otto

Hierbij een overzicht van wat ik zoal voor de BVL doe:
Als mensen mij vragen wat ik eigenlijk doe bij de BVL,
zeg ik steeds vaker dat het verdacht veel op werken
begint te lijken. Nu heb ik nooit een hekel aan werken
gehad, dus dat scheelt… Als ik terugkijk naar het
afgelopen jaar zijn er een aantal activiteiten die structureel voor mij op de agenda staan. Uiteraard zijn dit
de bijna maandelijkse bestuurvergaderingen, met de
nodige voorbereiding. Daarnaast zit het Gemeente
overleg, elke 6 a 7 weken, bij mij in het takenpakket.
Ook hier voorbereiding (vaak voorbespreking) en het
schrijven van een verslag tbv de site. Om het
Gemeenteoverleg goed te kunnen doen, hoort het af
en toe bijwonen van een raadsvergadering daarbij.

Dit verstevigt tevens de banden met de lokale politiek.
Ook ben ik betrokken bij het traject van de rapporten bussluis, en parkeren/blauwe zone. Na een aantal
interne besprekingen, en overleggen met betrokkenen, zijn beide rapporten voor het eind van deze
maand gereed.
Binnen het bestuur werken we sinds de “heidag” in
februari ook met een aantal werkgroepjes/commissies. Voor mij hield dit in dat ik mij dit jaar ook bezig
heb gehouden met de Startersdag; een nieuw BVL
initiatief. Met die werkgroep, (Fons, Andrea, Ellen)
hebben we een succesvolle dag georganiseerd,
waarbij kennisoverdracht naar, en kennismaking met
nieuwe ondernemers centraal stond. Verder heb ik,
als ondersteuning van de horecadeelnemers (allen
BVL leden) zitting in het kleine comité van het Horeca
overleg. Er gebeurt momenteel veel positiefs op dit
gebied, zie verslag van Ingrid. Tevens heb ik, samen
met Fons, kennisgemaakt met de nieuwe wijkagent.
Belangrijk, om elkaar te leren kennen. Belangrijk om
te bepalen wat we van elkaar (kunnen) verwachten.
Tot slot, ik zou het bijna vergeten, is er natuurlijk nog
de Business borrel; het contactmoment met onze
leden, waarbij gezelligheid en netwerken, hand in
hand gaan.

Aan het woord:

Andrea

Het jaar is omgevlogen. We hebben veel opgepakt
dit afgelopen jaar. Onder andere zijn we, conform de
wens op de algemene ledenvergadering, afgestapt
van de geprinte Nieuwsflits en zijn we overgegaan
op de digitale verspreiding van ons –bijna- maandelijkse blad Nieuwsflits. De opstart ging gepaard met
wat kinderziektes, maar we verwachten dat inmiddels iedereen gewend is aan de nieuwe manier van
verzending.
Het bestuur stelt eens in de vier jaar een zogenaamde
beleidsnota op. De huidige nota (die te lezen is op
onze site) loopt eind dit jaar af. We zijn daarom nu
druk bezig met de beleidsnota voor de periode 2014
tot en met 2017. Hierin zullen we doelstellingen en
activiteiten voor een aantal jaren vastleggen. We
zullen onze nieuwe beleidsnota op de aanstaande
ledenvergadering in maart 2014 communiceren aan
u als lid. Als u input hiervoor hebt, horen we het
graag. We houden ons aanbevolen. Wij zijn er in ieder
geval met veel energie en ideeën mee bezig!

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

