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WinTErfliTs

De BVL laat zich zien en horen:
Voor de BVL in ieder geval een positief jaar, waarin  
veel is gedaan door het bestuur.
• Een terugblik naar goed bezochte businessborrels 
die onderling best tot juiste netwerkresultaten leiden.
Voor 2012 zijn we zo goed als volgeboekt voor  
businessborrels, waarvoor dank aan de leden die dit 
hebben toegezegd.
• Contacten met de VEBAN om de samenwerking wat 
te concretiseren, en belangen van BVL-leden met hun 
bedrijf in Amsterdam Noord te kunnen behartigen.
• De ondernemer-van-het-jaar-verkiezing, die tijdens 
de nieuwjaarsreceptie voor een drukke geslaagde  
bijeenkomst leidde.
• In mei de traditionele Op Locatiemiddag, samen  
met vertegenwoordigers van de Gemeente Landsmeer.
Diverse bedrijven werden op de scooter bezocht, en 
dan blijkt maar weer dat Landsmeer een bijzonder 
ondernemend klimaat kent. Voor menigeen was dit 
bezoek een openbaring, dat Landsmeer zulke mooie 
bedrijven in zijn Gemeente huisvest.
• In november werd een bezoek gebracht aan het  
2de Coentunnel project. Een 35 tal leden maakte  

 
gebruik om als een schoolreisje met de bus een  
rondtoer te maken langs werkzaamheden aan de 
Tweede Coentunnel. Bij een drankje en hapje werd 
nog stilgestaan bij de indrukken van dit mooie project.
• Met de Gemeente Landsmeer, specifiek de wet-
houder, werden diverse overleggen gevoerd over  
allerlei zaken die Landsmeer en de leden aangaan.
 
Landsmeer staat weer op de kaart, een gerenoveerd 
winkelcentrum en omliggende structuurverbetering 
(bestratingen), een nieuwe burgemeester, nieuwbouw 
van woningen, allemaal zaken om de crisis een po-
sitieve spiraal te geven.
 
Samen met Gemeente Landsmeer, ondernemers en 
BVL gaan we 2012 een positieve drive geven.
Daarom wens ik u allen zeer fijne Kerstdagen en voor 
straks een gezond en goed ondernemersjaar.
Zie u graag op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 
2012 bij “Cafe de Driesprong”.
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 Een Kerst- en Nieuwjaarsgroet  
                  aan alle leden van de BVL

door: Tiny Kuiper

Zijn het de donkere dagen voor  
Kerst met nog steeds een crisis?

Of zien we licht schijnen  
aan de horizon.

niEUWjaarsrECEPTiE
Zaterdag 7 januari 20.00-01.00 uur

Locatie: Café De Driesprong
Dorpsstraat 40, Landsmeer

fons HUijErman
voorzitter



Een zoekopdracht 
op google op “te-
rugblik 2011 ac-
tualiteiten” levert 
231.000 hits op. 
Het jaar is alweer 
bijna over; wat is 
het snel gegaan. En 
wat is er veel ge-
beurd. Het was een 
jaar met bijvoorbeeld Griekenland en sprookjespaar 
William en Kate. Voor ondernemers was het belang-
rijkste nieuws waarschijnlijk dat onze economie helaas 
nog niet herstellende is. Bij de BVL willen we daarom 
2012 gebruiken om te bezien hoe we de leden nog 
beter kunnen bedienen. Bedoeling is dat we bij de  
algemene ledenvergadering in maart een (eerste) idee 
lanceren. Vanuit het bestuur blijven we dus graag  
bezig. Bij deze wens ik iedereen mooie feestdagen  
en een heel goed en succesvol 2012!

Andrea van der Giezen

Ik hou ervan om vooruit te kijken. Of 2011 nou  
zakelijk of privé een succesvol of een ‘helaas’ jaar 
is geweest, daar valt niets meer aan te veranderen. 
Een succesvol 2011 is geen garantie voor een suc-
cesvol 2012. Evenmin dat een wat minder gelukkig 
2011 hoeft te resulteren in een evenzo slecht 2012.  
Ieder jaar kun je als ondernemer je doelen stellen, 
een frisse balans opmaken en kijken waar je zake-
lijk (en persoonlijk) wilt staan aan het einde van het 
jaar. Wat wil ik in 2013 hebben bereikt? (In 2015? 
In 2020?) We gaan spannende tijden tegemoet: als 
goede ondernemer moet je altijd een window of op-
portunity vinden om ook in deze tijden succesvol te 
kunnen ondernemen. Wat wordt uw window of op-
portunity dit jaar? Waar wilt u in excelleren? Wat wilt 
u nu eindelijk eens aanpakken in uw bedrijf? Kortom, 
waar liggen uw kansen en uitdagingen in 2012? 

Als er problemen zijn 
waar de De BVL u in 
kan helpen dan hel-
pen wij u graag.
Ik wens u zakelijk en 
privé een heel voor-
spoedig 2012!      

Johan Plemp

2011 bijna voorbij en 2012 voor de deur!
Een roerig jaar voor menig ondernemer, voor sommige 
positief en voor andere juist niet en ik verwacht dat 
2012 voor velen van ons ook weer spannend zal zijn. 
Ook een tijd om kansen te pakken en dat maakt het 
ondernemerschap wel interessant. 
Een tijd om alle puntjes weer op de i te zetten en er 
vol energie tegen aan te gaan. Als bestuurslid van de 
BVL hoop ik daar mijn steentje aan bij te dragen, voor 
mijzelf en mijn bedrijf maar ook zeker voor alle leden. 
Ook in 2012 zal ik me daar voor inzetten.
Ik wens een ieder een succesvol jaar vol 
uitdagingen en op 
persoonlijk vlak, 
vooral gezond-
heid, liefde en 
geluk en uiteraard 
mooie feestdagen 
en hopelijk tot 
ziens op de Nieuw-
jaarsreceptie.

Ingrid Eeken
 

Kijkend naar het 
8-uur journaal de 
laatste weken, denk 
ik, dat wordt nog erg 
lastig met onze eco-
nomie en ook met 
name de Europese 
economie. Echter als 
ondernemer zie ik 
ook weer kansen en 

die zijn talrijk. Als BVL kunnen we van meerwaarde 
zijn voor onze leden, getuige de gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar, waarin wij een bemiddelende rol 
hebben gespeeld. Dit kan dus ook van toepassing zijn 
voor het komend jaar. Daarbij zijn er meer kansen voor 
de BVL, om wat moois mee te doen, in welke vorm 
dan ook. Dat de tijden veranderen, dat is zeker en het 
is aan ons, om deze veranderende omstandigheden 
vorm te geven en er een positieve impuls aan te ge-
ven naar de leden toe. Kortom een uitdaging die ik 
met m’n medebestuurders van de BVL graag aan wil 
gaan voor 2012 en er zullen ongetwijfeld hobbels 
te nemen zijn, maar dat is dan ook het mooie van 
het besturen.
Ik wens dan ook alle leden een heel mooi en suc-
cesvol 2012 met uiteraard veel gezondheid en voor-
spoed.  Aan de BVL zal het niet liggen…

Gerard Bakker

Voor 2012 hoop ik dat 
wij als BVL bestuur ook 
op commercieel gebied 
van meerwaarde voor 
onze leden kunnen 
zijn. Ik denk hierbij aan  
het toegankelijk maken 
van de ledenlijst, zodat 
leden elkaar gemak-
kelijker (commerciële) 
boodschappen kunnen sturen. Uiteraard dient men el-
kaar hiervoor toestemming te geven, maar dit zou voor 
de onderlinge business een belangrijke stimulans kun-
nen zijn. En dus voor het bestuur een uitdaging! Immers 
dat is toch ook een reden om lid te zijn (of worden) van 
de BVL? Uiteraard zorgen de BusinessBorrels voor veel, 
vaak zeer goed verzorgde, gezelligheid,  maar een wat 
grotere focus op onderlinge handel kan wat mij betreft 
geen kwaad. Ik wens alle leden en hun naasten nog 
even sterkte met de laatste loodjes van 2011, en veel 
geluk en gezondheid voor 2012! 

Otto van Haarlem

Ik zit al wat jaartjes in het bestuur van de BVL en voel 
me daar prima thuis. Deze ploeg is samengesteld uit 
mensen met uiteenlopende werkdisciplines en leeftij-
den. Het vertegenwoordigt in dat opzicht de vereniging 
prima. Het is een enthousiast team en iedereen weet 
van aanpakken. De laatste verjonging heeft niet alleen 
in het bestuur plaatsgevonden maar je ziet ook steeds 
meer jonge leden. Dat is verheugend, want dat geeft 
aan dat men het belang van de vereniging onderkent. 
Uiteindelijk kunnen de leden als ondernemers hun net-
werk op een informele manier uitbreiden. Daar geven 
de business borrels ruimschoots de gelegenheid voor. 
Het volgend jaar gaat een bijzonder jaar worden, dat 
is een ding dat vast staat. Zoals ondernemers betaamt, 
kijken wij niet naar waar de problemen liggen, maar 
vooral naar waar de kansen liggen. We verliezen de 
risico’s uiteraard niet uit het oog, maar we moeten ze 
beheersen. Nederlanders zijn creatieve mensen en zul-
len er beter uitkomen, daar ben ik van overtuigd. 
Ik wens een ieder een gezond 2012 (want dat is het 

belangrijkste) en ui-
teraard goede zaken.

Harold van  
Leeuwen
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