
  

 

We mogen weer! 
 

 

Het is alweer een flinke tijd geleden dat we voor het laatst via deze nieuwsbrief 

iets van ons lieten horen. De situatie rondom COVID-19 heeft het land flink in 

zijn greep gehouden. Maar nu de maatregelen steeds verder versoepeld 

worden, zijn er langzamerhand weer wat lichtpuntjes op dit vlak. In elk geval 

voor ons als organisatie en hopelijk ook voor jou en je onderneming. 

 

We zijn voorzichtig aan weer begonnen met het plannen van nieuwe 

activiteiten. De eerste is al deze maand. Hieronder lees je er meer over. 

 

Daarnaast in deze nieuwsbrief een organisatorische noodkreet. We hebben je 

hulp hard nodig. Ook hierover lees je verderop in dit bericht meer. 

 

We wensen je veel leesplezier!  

 

 

 

Erop of eronder? 
Een aantal BVL-bestuursleden heeft helaas te kennen gegeven er na de 

aankomende Algemene Ledenvergadering (die later dit jaar moet gaan 

plaatsvinden) mee te willen stoppen als bestuurslid. 

 

Dit maakt het voor de overblijvende bestuursleden lastig om op een goede 



 

manier de activiteiten van de vereniging voort te zetten. (Het is helaas 

bijvoorbeeld geen optie om de statuten zodanig aan te passen dat het bestuur 

ook uit veel minder bestuursleden mag bestaan.) Anders gezegd: als er geen 

nieuwe aanwas voor het bestuur te vinden is, komt het voortbestaan van de 

BVL in gevaar. 

 

Noodkreet 

De beste garantie voor continuïteit van de BVL is het toetreden van een aantal 

nieuwe bestuursleden. We doen daarom een dringend beroep op eenieder van 

onze leden, om zich aan te melden voor het bestuur. De ervaring leert dat de 

werkzaamheden per maand gemiddeld ongeveer 4 uur van je tijd kosten. Lukt 

het jou deze tijd vrij te maken, meld je dan gauw aan als kandidaat-bestuurslid! 

 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bestuur@bvl-landsmeer.nl.   

 

 

 

Haringparty 
Op vrijdag 12 juni start officieel het haringseizoen in Nederland. 

Traditiegetrouw wordt de dag ervóór, donderdag 11 juni 2020, het eerste 

vaatje Hollandse Nieuwe geveild in Visafslag Scheveningen. 

https://bvl-landsmeer.us20.list-manage.com/track/click?u=f2123f8bf9c367054f126fedc&id=185938e9c7&e=8b4d9f6df0


 

 

Trouw BVL-lid Ferry Prud'homme de Lodder van IMMO Beheer BV 

organiseerde vorig jaar een heuse haringparty om de start van het 

haringseizoen samen met BVL-leden te vieren. En dit jaar wil hij dat heel graag 

wéér doen - en wel op vrijdag 12 juni aanstaande. 

 

Rekening houden met coronamaatregelen 

Tijdens de haringparty moet uiteraard rekening gehouden worden met de 

maatregelen die gelden in verband met COVID-19. Daarom zijn we op dit 

moment in onderhandeling over de juiste locatie voor deze eerste borrel sinds 

maanden. Uiteraard zullen we je op de hoogte brengen zodra de locatie 

definitief is en we er zeker van zijn dat we aan alle eisen kunnen voldoen voor 

onze leden. 

 

Alle bekende feiten alvast even voor je op een rijtje: 

Datum: vrijdag 12 juni 2020 

Tijd: van 17:30 tot ongeveer 19:30 uur 

Locatie: nog nader te bepalen (volgt zo spoedig mogelijk). 

 

Laat je ons weten of je komt of niet komt? Aanmelden of afmelden voor de 

haringparty kan via onderstaande knop.  

Aan- of afmelden borrel  

 

 

Nieuwsbrief MKB-Servicedesk 
Leden van de BVL zijn automatisch lid van MKB-Nederland. MKB Servicedesk 

werkt nauw samen met MKB-Nederland in het ondersteunen van 

ondernemerschap. MKB Servicedesk is met name online te raadplegen "door 

ondernemers die op zoek zijn naar praktische, relevante informatie en 

oplossingen". 

 

https://bvl-landsmeer.us20.list-manage.com/track/click?u=f2123f8bf9c367054f126fedc&id=83f98c1a36&e=8b4d9f6df0


 

Lees hier en hier de laatste nieuwsbrieven van MKB-Servicedesk.  

 

 

 

 

Activiteiten 2020 
 

 

 

vrijdag 12 juni 2020 

Haringparty (locatie volgt) 

 

tweede helft 2020 

Algemene Ledenvergadering BVL  
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