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INLEIDING
De tijd vliegt

Het is altijd een goed teken als de tijd vliegt. Je bent dan volledig gefocust op de dingen die 
je aandacht hebben, waardoor de verstrijkt zonder dat je het in de gaten hebt. Zo werd ik in 
november 2013 voorzitter van BV Leiden, en begin 2020 draag ik mijn voorzitterschap alweer 
over aan mijn opvolgers. Voor mijn gevoel zijn de jaren voorbij gevlogen omdat het altijd 
boeiend en leuk was om bezig te zijn met BV Leiden. In het bestuur hebben we heel prettig 
met elkaar samengewerkt, mede dankzij de prima voorbereiding van Irene. De onderwerpen 
die ons bezighouden raken ons allemaal zodat het geen enkele moeite kost om je ervoor in 
te zetten. 

Het afgelopen jaar is druk geweest voor BVL 
met inspirerende en goedbezochte bijeenkom-
sten.  Ook zijn we in 2019 actief betrokken ge-
weest bij ‘Ondernemend Leiden’ en volgen we 
de voor ondernemers belangrijke dossiers op 
de voet, zoals ruimte voor bedrijventerreinen 
en het parkeerbeleid van de gemeente. Onze 
Leidse regio is energiek en constant in bewe-
ging, en daarom is het superbelangrijk dat wij 
als ondernemers onze krachten bundelen om 
ervoor te zorgen dat het ondernemersklimaat 
aantrekkelijk blijft. 

Ik weet zeker dat ik BV Leiden zal missen en ik 
wil iedereen met wie ik in de afgelopen jaren 
heb samengewerkt bedanken: mede-bestuurs-
leden, commissie-leden, en natuurlijk ook u. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgers en ik 
wens hen succes en vooral heel veel plezier toe bij het mogen vertegenwoordigen van BV 
Leiden.    

Erna Kortlang 
Voorzitter BVL
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BELANGENBEHARTIGING
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Leiden op weg naar 2025
‘Visie Ondernemend Leiden om de stad economisch vitaal te houden’

Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden 
Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden en het Onderne-
mersfonds Leiden. Ze zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede 
belangen van ondernemers te borgen in zowel bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De 
partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor een gezamenlijke agenda. Het gaat 
dan vooral om randvoorwaardelijke zaken waarbij de overheid een belangrijke rol speelt, 
zoals: 

• ruimte voor bedrijven; 
• aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;
• bereikbaarheid van stad en regio; 
• parkeren; 
• ondernemersklimaat. 

Bedrijventerreinenstrategie
Dat Ondernemend Leiden een succesvolle lobby voert is inmiddels  gebleken. Bij de ont-
wikkeling van de bedrijventerreinenstrategie heeft Ondernemend Leiden zich ingezet om de 
Leidse lokale belangen te borgen. Er ligt nu een concept op tafel waarin afspraken worden 
gemaakt voor de transformatie en herontwikkeling van bestaande terreinen en ruimte te cre-
eren voor nieuwe terreinen. Er is echter nog veel werk te verzetten: de plannen voor de ruimte 
die nodig is om de transformatie op te vangen zijn nog zeer zacht. Er ligt nog een behoorlijk 
zware opgave voor de politiek. Ondernemend Leiden heeft afgesproken dat we met elkaar 
aan tafel blijven.

Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit ziet Ondernemend Leiden enorme kansen. Bij grote gemeente-
lijke dossiers als de mobiliteitsvisie, parkeervisie, concessie, zero emissie stadsdistributie, 
parkeren van fietsen en een autoluwe binnenstad, zit Ondernemend Leiden aan tafel om mee 
te praten.



Leiden Groen Bereikbaar 
Deze campagne is een initiatief van Onder-
nemend Leiden en de aangesloten partners. 
Doel is aanscherping van de Mobiliteitsnota 
2020-2030. De al jaren onder druk staande 
bereikbaarheid van Leiden vraagt om een 
nieuwe integrale aanpak van de mobiliteit. 
De verstedelijking (8.500 huishoudens erbij) 
en de milieu- en klimaatopgaven verhogen de 
noodzaak van scherpe keuzes. Leiden Groen 
Bereikbaar begrijpt dat deze vaak gepaard 
gaan met een hoeveelheid (economische) 
pijn, en neemt de rol aan van constructieve 
tegenspeler van het gemeentebestuur. 

Shireen van Cassel is namens BV Leiden bestuurslid in Ondernemend Leiden.
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ONDERNEMERSFONDS
Het Ondernemers Fonds (OFL) Leiden is in 2005 opgericht en bedoeld om 
collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden financieel te onder-
steunen. Wanneer zogenaamde ‘trekkingsgerechtigden’ (zij die een opslag op de OZB 
betalen en ondernemer of een vereniging zijn) iets willen organiseren of iets willen aan-
kopen (met een maatschappelijk doel) dan kunnen zij een donatie aanvragen bij het 
Ondernemers Fonds Leiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bijdrage voor de buurtbor-
rel van de wijkvereniging, een groot sporttoernooi, of een ander gemeenschappelijk doel. 

In het bestuur van OFL zijn Centrummanagement, bedrijventerreinen, universiteit, win-
kelgebieden (ook buiten het centrum), onderwijssector, hoteloverleg en BV Leiden 
vertegenwoordigd. De rol van BV Leiden binnen het OFL richt zich op het verder ontwikkelen 
van het OFL waarbij transparantie naar alle trekkingsgerechtigden een belangrijk punt is. 
Andere belangrijke ontwikkelingen binnen het OFL zijn gericht op het samenbrengen van 
slagkracht voor bedrijventerreinen, dit op nadrukkelijk verzoek van meerdere bedrijven-
terreinen. 

Aart van Bochove (Bureau Blaauwberg en medeoprichter van het Ondernemersfonds) 
heeft eind 2019 het voorzittersstokje overgedragen aan Bastiaan de Roo (directeur PLNT 
Leiden). In 2020 hoopt het Ondernemersfonds meer te kunnen betekenen voor innovatie.

Frank Dekkers is namens BV Leiden bestuurslid in Ondernemersfonds Leiden.
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COMMISSIE COMMUNICATIE & PR
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Voor de commissie Communicatie & PR stond 2019 in het teken van meer communicatie 
over belangenbehartiging en samenwerking. Hiermee wil BV Leiden de politieke lobby en 
standpunten beter zichtbaar maken voor de leden. De commissie beschikt sinds de zomer 
van 2019 over een stafmedewerker die relevante politieke ontwikkelingen signaleert en daar-
over communiceert.

Website
De website geeft ook in 2019 in de mooie huisstijl overzichtelijk weer welke evenementen 
er komen en bevat al het nieuws van BV Leiden.  

Nieuwsbrief
Op de mail ontving u zoals gebruikelijk regelmatig onze nieuwsbrief met nieuws over 
politieke ontwikkelingen, evenementen, regionaal nieuws en acties. 

Intobusiness
In 2019 is de samenwerking met ondernemersmagazine IntoBusiness Leiden voortgezet. 
Ieder kwartaal publiceren wij twee pagina’s. Wij richten ons daarbij op belangenbehartiging 
en ledenwerving. Ook dit jaar werd de machtigste Leidenaar van het jaar op de BVL kerst-
bijeenkomst bekendgemaakt. In 2020 zal BV Leiden gaan publiceren in LEVEN. 

Social Media
Franck Fielemon heeft in 2019 een geslaagde kennisbijeenkomst gehouden over het 
nut en bereik van LinkedIn. BV Leiden had in 2019 169 volgers op LI en 2534 vol-
gers op Twitter. Op Facebook hebben wij 717 volgers. Instagram is nieuw voor 2019 
en wij hebben inmiddels 238 volgers.  Op Facebook hebben we een besloten groep 
voor leden (173 leden in deze besloten groep), maar ook een bedrijfspagina waar 
we voor iedereen te vinden zijn. Facebook heeft dit jaar een extra boost gekregen. 
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Van hand tot handel
In 2019 hebben we het aanbrengen van leden beloond met een voucher ter waarde van 
€ 100 (inclusief btw). Deze voucher kan verzilverd worden bij een ander lid. Zowel nieu-
we leden als de aanbrengers ontvangen deze voucher. Op de website www.vanhand-
tothandel.nl staat alles uitgelegd en zijn ook de aanbiedingen van de leden te vinden. 

Maak kennis met
Jasper Camman is de nieuwe rubriek ‘maak kennis met’ gestart, waarin we aan leden een 
aantal originele vragen stellen. Zo kom je achter leuke weetjes van elkaar en dat bevordert 
het onderlinge netwerken. 

Blog
In 2019 zijn we ook weer begonnen met blogs.  
Er worden nog bloggers gezocht zodat wij in 2020 kunnen 
beschikken over een groot aantal bloggers.  

Samenstelling
In 2019 bestond de commissie uit Franck Fielemon, Manon Vonk,  Laura Elshout, Jasper Cam-
man, Irene Slats-van Ommen en mijzelf. Laura is inmiddels gestopt. Helaas is Manon eind 2019 
verhuisd naar verre oorden waardoor ze niet langer deel kan uitmaken van de commissie. We 
hebben dan ook plannen om de commissie weer te versterken. We maken er een mooi jaar van! 

Frank Dekkers BV Leiden 
Voorzitter Commissie PR & Communicatie



COMMISSIE EVENEMENTEN
Wij kijken terug op een mooi netwerkjaar met een grote diversiteit aan activiteiten op 
het programma. Speciale dank gaat dan ook uit naar onze leden (die een event sponso-
ren), de evenementencommissie en uiteraard naar jullie, onze trouwe bezoekers. We heb-
ben gezien dat de opkomst divers geweest is en dat we in staat zijn écht voor iedereen 
wat naar wens te bieden. Daar zijn we trots op en we zetten deze lijn zeker door in 2020.

Niet alles liep dit jaar zoals gepland. Het animo voor de sportievere evenementen is 
dit jaar wat teruggelopen: voor zowel de avond bij de Rijnsburgse Boys als het sup-
pen met Marike.Life ontvingen we niet genoeg aanmeldingen. Ook is de sloepentocht 
dit jaar helaas  niet doorgegaan. Op beide gereserveerde dagen waren de weergo-
den ons niet goed gezind. We kijken daarom extra uit naar de sloepentocht van 2020!

Het bedrijfsbezoek bij JAN (in samenwerking met Cassonade) was een suc-
ces. Als echte Nederlanders blijven we nieuwsgierig hoe het er bij een an-
der uitziet. Reden genoeg om ook in 2020 een bedrijfsbezoek in te plannen.

Ook het running dinner wordt steeds groter. Steeds meer leden waarderen de klein-
schaligheid van dit grootse event. Kennismaken met onze horeca-leden en tege-
lijkertijd in een wisselend gezelschap netwerken. Eten is dus ook net werken. In 
2020 zetten we het running dinner dus ook weer op de kalender. 13 oktober staat!
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Terugkijkend op 2019 kunnen we constate-
ren dat de mooie mix van kennis en netwerk-
events voor iedereen wat moois op de 
agenda heeft gehad. Ik hoop jullie het 
komende jaar allemaal vaak te kun-
nen begroeten, en zeker op het gala 
2020; 28 november 2020 gaan we los!

Jaap van Pampus
Voorzitter Evenementencommissie
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Vanuit het bestuur en de commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben we ons het 
afgelopen jaar weer ingezet voor het verbeteren van de aansluiting tussen opleidin-
gen en werkgevers. Dit doen we voor het 071-gebied in dialoog met de gemeente, de 
onderwijsinstellingen, Economie 071, de Kenniskring en Ondernemend Leiden. Om slag-
vaardiger te kunnen handelen is besloten het onderwerp onderwijs en arbeidsmarkt 
vanaf 2020 rechtstreeks te beleggen bij het bestuur en niet meer bij een commissie.

Het afgelopen jaar hebben we ons met name gericht op het beroepsonderwijs. We heb-
ben op verschillende plaatsen binnen het mbo meegedacht over manieren waarop 
we scholing meer aan laten sluiten op de vraag vanuit werkgevers. Daarnaast denken 
we mee over het anders vormgeven van beroepsoriëntatie en beroepskeuze. Het le-
ren in de praktijk door mogelijkheden te onderzoeken voor scholing in bedrijven was 
eveneens een belangrijk bespreekpunt. In vernieuwde vorm zullen we ons het komen-
de jaar verder inzetten voor onderwijs waarin mensen voldoende en de juiste ken-
nis en vaardigheden leren om binnen onze bedrijven succesvol aan de slag te kunnen.

Ineke Lenssen
Voorzitter commisie Onderwijs & Arbeidsmarkt

ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT
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LEDENWERVING
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Voor een ondernemersorganisatie als BV Leiden is het belangrijk om het ledenaantal
niet alleen op peil te houden, maar ook te te laten groeien. In 2019 zijn er daar-
om diverse acties ondernomen om het ledenaantal te vergroten en ledenbehoud 
te bevorderen. De insteek was in 2019 (en ook voor 2020) dat BVL alle geledingen 
binnen haar ledenbestand wil betrekken bij de vereniging: onze leden zijn tenslotte de 
‘ambassadeurs’ voor BVL. Dit jaar zijn we op de volgende gebieden aan de slag geweest:

•Belrondes met drie mensen uit het bestuur vanuit lijsten met potentiële leden;

• In het netwerk en tijdens netwerkbijeenkomsten zijn er actief mensen aangesproken en       

is er geflyerd;

• De actie ‘draag een lid aan en ontvang een gratis bedrijfsvideo’, is vervangen door de ac-

tie‘van hand tot handel voucher’ en is een succesvolle actie gebleken;

• Er is binnen het bestuur een aanzet gegeven om ledenwerving breder te trekken dan

alleen de acquisities tot nu toe. Een betere zichtbaarheid voor met name niet-leden, denk-

hierbij aan kennissessies voor bestaande leden die hierdoor een meerwaarde ervaren en 

meer als ‘ambassadeur’ naar buiten kunnen treden voor de BVL. 
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• De samenwerking en integratie van werkzaamheden van de commissie Communicatie 
en de portefeuille ledenwerving is in 2019 versterkt;

•    Kennissessies die zijn georganiseerd zijn goed ontvangen en geven ‘verdieping’ voor de   
leden van de BVL. Dit is van toegevoegde waarde gebleken in het kader van ledenbehoud.

Ook in 2020 gaan we natuurlijk door om BVL nog meer en beter op de kaart te zetten en 
daarmee nieuwe leden te werven. Zo zal er een structurele interactie tussen ledenwer-
ving en de commissie communicatie worden uitgebouwd wat zichtbaarheid voor leden en 
vooral ook niet-leden moet verstevigen. Op bijeenkomsten van de BVL wordt er in 2020 
gewerkt aan een betere en meer structurele opvang van introducees en nieuwe leden. 

We nemen een aantal onderwerpen onder de loep in 2020. Zo gaan we kijken hoe we 
grotere bedrijven aan ons kunnen binden, hoe wij start-ups meer podium kunnen bie-
den, zetten we de kennissessies ook door in 2020 en gaan we onderzoeken welke 
acties er op de agenda moeten komen in het kader van ledenwerving. Uiteraard zul-
len we hier de nodige nieuwe en moderne mogelijkheden onderzoeken en inzetten

Bas Fruman
Portefeuille Ledenwerving



ORGANISATIE & SECRETARIAAT
Ledenstand 
In 2019 is het aantal leden licht gedaald: 32 leden zijn er vertrokken en 22 leden zijn erbij 
gekomen. Per januari 2020 staat de teller op 275 leden.

Bezoekersaantallen evenementen

Datum Evenement # bezoekers
09-01-2019 Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 545
13-02-2019 BVL Netwerkborrel 80
21-03-2019 BVL Meet & Greet 73
09-04-2019 BVL spijkert je bij | Pimp your pitch 25
23-04-2019 BVL Pubquiz 77
08-05-2019 BVL spijkert je bij | Big Data 26
13-05-2018 BVLProeverij met de ALV als tussendoortje 65
27-05-2019 BVL kijkje in de keuken bij Pronck 85
28-06-2019 BVL peurbakkentocht 20
05-09-2019 BVL spijkert je bij | Innovation & Creative thinking 75
11-09-2018 BVL La Gro Geelkerken nazomerborrel 67
15-10-2019 BVL Running diner 80
04-11-2019 BVL spijkert je bij | Linkedin for business 57
12-11-2019 BVL kijkje in de keuken bij Jan Accountans en Cassonade 70
21-11-2019 Ondernemersdag071 210
18-12-2018 BVL INTOKerst 170

Bestuurswisselingen
Er hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden in 2019.

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Erna Kortlang
Penningmeester: Eddy Staas
Secretaris en ledenwerving: Bas Fruman 
Vice-voorzitter en voorzitter commissie Communicatie & PR en OFL: Frank Dekkers 
Voorzitter commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt: Ineke Lenssen
Voorzitter commissie Evenementen: Jaap van Pampus 
Ledenwerving en Ondernemend Leiden: Shireen van Cassel
Algemeen bestuurslid en ledenwerving: Lorenzo van Beek
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Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die naar het oordeel van het bestuur zich door middel van 
buitegewone verdiensten hebben ingezet voor de ondernemers in het algemeen of voor BV 
Leiden in het bijzonder.

BVL heeft de volgende ereleden: de heer mr M.P.J. van Hoeken, de heer R. Mantel
(overleden), de heer R. van Leeuwen.

Erepenning:
In 1998 ontving burgemeester Cees Goekoop (overleden) als eerste deze penning. De 
tweede erepenning werd in april 2001 uitgereikt aan Menno Smitsloo. De Stichting 
Stadsparkeerplan Leiden (SSL) ontving op 12 december 2002 de derde erepenning. 

Irene Slats-van Ommen
Office Manager BVL
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FINANCIEN
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Dit jaar mag ik als vertrekkend penningmeester voor de laatste keer een bijdrage le-
veren aan dit jaarverslag. Ik heb de afgelopen jaren trots en met veel plezier deel uitge-
maakt van het bestuur van BV Leiden en u mogen informeren over haar financiën. Daar-
bij past een woord van dank voor uw vertrouwen. BV Leiden is financieel gezond vooral 
dankzij de contributies van haar leden en bijdragen van haar leden en sponsoren. BV 
Leiden ontvangt immers geen subsidies of andere bijdragen uit algemene middelen. 

Over 2019 heeft de BV Leiden een resultaat behaald van € 17.021 (2018 € 275). Begroot was 
een resultaat van negatief € 18.172. 

Wij zien dat de daling van de contributie inkomsten in 2019 vrijwel tot stilstand is gekomen. Dat 
is goed nieuws. Tegelijkertijd zien wij dat ook in 2019 diverse leden zich weer hebben ingespan-
nen om evenementen mogelijk te maken waardoor de kosten voor evenementen beheersbaar 
blijven. In de afgelopen jaren heeft BV Leiden bijdragen ontvangen voor het organiseren van 
de Nieuwjaarsreceptie. Nu duidelijk is dat  er over die jaren geen (nagekomen) kosten meer 
zullen zijn heeft het bestuur besloten om in zoverre de vooruitontvangen bedragen ten gunste 
van het resultaat te laten vrijvallen. Dit resulteert in 2019 in een eenmalige bate van € 15.278

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo over 2019 ad € 17.021 ten gunste van de Algeme-
ne reserve te brengen.

Een woord van dank voor Irene Slats-van Ommen voor het bijhouden van administratie en 
voor Martijn Pranger (BDO Accountants) voor het begeleiden daarvan.

Eddy Staas
Penningmeester
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