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INLEIDING
Een bijzonder jaar..
We kunnen er niet omheen. Het jaar 2020 werd beheerst door corona en zal niet snel vergeten worden. De gevolgen voor ons als ondernemers zijn verschillend maar aanzienlijk.
Ondernemers staan bekend om hun creativiteit,
optimisme
en
doorzettingsvermogen.
Om hun vermogen om te kunnen gaan met zowel succes
als tegenslag. Waar voor sommigen corona juist een
periode van succes is geweest, is voor veel ondernemers de tegenslag helaas bijzonder groot en niet altijd
zonder gevolgen. Als BV Leiden hebben we stadsbreed
meegedacht in het Corona Crisisteam Economie. We
hebben ons hier extra ingezet op informatievoorziening
over de verschillende mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning vanuit de overheden.
Samen met onze partners komen we waar nodig op voor de belangen van ondernemers. We
werken bijvoorbeeld samen met Ondernemend Leiden en leveren hier een actieve bijdrage
aan. Om zichtbaar te maken dat wij als ondernemers midden in de samenleving staan en wat
ons daarbinnen bezighoudt, is in samenwerking met Unity.NU de wekelijkse talkshow ‘Wat
Leiden raakt’ gerealiseerd. In 9 uitzendingen is met inwoners, ondernemers, politici en deskundigen gesproken over tal van actuele onderwerpen.
Vanuit de verschillende commissies zijn er creatieve oplossingen bedacht om de BV Leiden activiteiten zoveel
mogelijk door te kunnen laten gaan. Zo zijn er ook dit jaar
diverse informatieve bijeenkomsten en netwerk activiteiten georganiseerd.
U leest hierover verder in dit jaarverslag.
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Vanuit eenzelfde
spel ontwikkeld.
het jaar zoveel
len van dit spel

creativiteit en enthousiasme is voor onze leden het unieke BVL
Bestuurs- en commissieleden hebben dit spel aan het eind van
mogelijk persoonlijk aan u afgegeven. Wij hopen dat het speu even een moment van plezier en ontspanning heeft gebracht!

Bij het schrijven van deze inleiding voor het jaarverslag is het nog onduidelijk hoe en
wanneer we het ‘normale’ leven weer kunnen oppakken. Wél weten we dat we elkaar
allemaal nodig hebben, en dat we er als BV Leiden ook in 2021 graag voor u willen zijn.
Namens het bestuur, duo-voorzitters
Lorenzo van Beek & Ineke Lenssen
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BELANGENBEHARTIGING
Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden
Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden en het Ondernemersfonds Leiden. Begin 2020 traden Ondernemersvereniging Businessplatform Schipholweg-Schuttersveld en Hoteloverleg toe bij Ondernemend Leiden.
Ondernemend Leiden ging voortvarend van start om de stadsbrede ondernemersbelangen te
behartigen, bijeenkomsten te organiseren en projecten uit te voeren. Totdat Minister President Mark Rutte op 14 maart de lockdown aankondigde en ondernemers hulp nodig hadden.
Om ondernemers direct te steunen heeft Ondernemend Leiden het initiatief genomen om
met de gemeente en branche- & ondernemersverenigingen het Crisisteam Economie op te
richten. Daarnaast heeft Ondernemend Leiden gezamenlijk gewerkt aan het economisch
herstel, waarvoor Ondernemend Leiden met het Leids Stimuleringsfonds zijn gekomen.
Verbinden
Om de branche- & ondernemersverenigingen nog beter te voorzien van informatie is het
platform Chainels opgericht. Het platform biedt informatie over gemeentelijke plannen,
projecten, inspraakmomenten, werkzaamheden en bijeenkomsten. Daarnaast kunnen ondernemers onderling informatie delen. In de talkshow ‘Economie van Morgen’ zijn elk kwartaal
de thema’s behandeld waar we ons op focussen zoals mobiliteit, vestigingsklimaat en onderwijs & arbeidsmarkt.
Projecten
Ondernemers hebben continuïteit en perspectief nodig. Zodoende is in overleg met de gemeente en partners afgesproken om de geplande visies, nota’s en projecten zoveel mogelijk
voort te zetten. Denk hierbij aan het borgen van de ondernemersbelangen in de Bedrijventerreinenstrategie, Zero-Emissie Stadsdistributie, de Mobiliteitsnota’s en onderwijs & arbeidsmarktprojecten. Daarbij heeft Ondernemend Leiden samen met haar partners het volgende
bereikt:
- Behoud van Haagwegterrein en Morspoortgarage;
- Werken aan het economisch herstel met het Stimuleringsfonds;
- Behoud van ruimte voor bedrijven met de Bedrijventerreinenstrategie;
- Als Crisisteam Economie samen met ondernemersverenigingen en de gemeente onderne
mers gesteund, geadviseerd en voorbereid op de toekomst, naar aanleiding van de coronamaatregelen;
- Met Zero Emissie Stadsdistributie inzet op haalbare en betaalbare elektrische vervoersalternatieven voor bedrijven.
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Waar is nog werk aan de winkel?
Vooral op het gebied van mobiliteit ziet Ondernemend Leiden haar wensen nog onvoldoende
terug. Zo heeft de gemeente per 1 januari de parkeertarieven verhoogd zonder voor goede alternatieven te zorgen. Daarom blijft Ondernemend Leiden zich hard maken voor beleid
dat andere vervoersmiddelen aantrekkelijker maakt dan de auto, zoals een beter OV-netwerk.
Op het thema vestigingsklimaat blijft Ondernemend Leiden scherp toekijken of de gemaakte
compensatieafspraken van de Bedrijventerreinenstrategie door de gemeente worden nageleefd.
Tot slot blijft Ondernemend Leiden werken aan een betere aansluiting van onderwijs & arbeidsmarkt, en zorgt Ondernemend Leiden dat het ondernemersbelang wordt meegenomen
in de verkiezingsprogramma’s voor 2022.
Shireen van Cassel is namens BV Leiden bestuurslid in Ondernemend Leiden.
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ONDERNEMERSFONDS
Het Ondernemersfonds Leiden (OFL) bestaat sinds 2005 en heeft als doel om collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden financieel te ondersteunen.
Financiële steun kan worden aangevraagd door ‘trekkingsgerechtigden’. Dat bent u als
u in Leiden OZB betaalt, of als u als ondernemer/ vereniging in Leiden gevestigd bent.
Er kan bijvoorbeeld een donatie worden aangevraagd voor een bijdrage voor de buurtborrel van de wijkvereniging, een groot sporttoernooi, of een ander gemeenschappelijk doel.
Het bestuur van het OFL bestaat uit vertegenwoordigers van Centrummanagement Leiden
(CML), bedrijventerreinen, Universiteit Leiden, winkelgebieden (ook buiten het centrum), onderwijssector, Hoteloverleg Leiden en BV Leiden. 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 bedrijventerreinen.
Het Ondernemersfonds Leiden heeft in samenwerking met Ondernemend Leiden in 2020
een grote bijdrage geleverd aan de oprichting en funding van het Leids Stimuleringsfonds*.
Doel van dit Leids Stimuleringsfonds is ondernemers te stimuleren om op veranderingen in te
spelen om op die manier de weerbaarheid en de veerkracht van de Leidse economie vergroten.
Dit gebeurt door financiële middelen ter beschikking te stellen aan groepen van ondernemers
voor vernieuwende en/of ondersteunende initiatieven die de Leidse economie versterken.
* Deelnemers van het Leids Stimuleringsfonds zijn: Ondernemersfonds Leiden, Gemeente Leiden, OV Bio Science Park, Boerhaavedistrict, Business Platform Schipholweg–Schuttersveld,
BTV Lammenschansdriehoek, Onderwijs, Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden,
Rabobank Leiden – Katwijk.
Frank Dekkers is namens BV Leiden bestuurslid in Ondernemersfonds Leiden.
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COMMISSIE COMMUNICATIE
Voor de commissie Communicatie stond 2020 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. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met
Ondernemend Leiden.
De website geeft ook in 2020 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.
LEVEN!
In 2020 is een samenwerking met lifestyle magazine LEVEN! tot stand gekomen.
Ieder kwartaal publiceren wij twee pagina’s en richten ons daarbij op belangenbehartiging en
ledenwerving.
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Social Media
In december heeft Siona Landveld van SERA Business Design commissieleden een geslaagde
cursus gegeven over het optimaal inzetten van Social media. Het aantal volgers op de diverse
social media-kanalen groeit gestaag. U volgt ons toch ook? Op Facebook is er een besloten
BV Leiden- groep voor leden en daarnaast een voor iedereen openbare bedrijfspagina.

Samenstelling commissie
In 2020 heeft de commissie afscheid genomen van Franck Fielemon en Jasper Camman. Gelukkig hebben wij in 2020 weer een aantal enthousiaste commissieleden mogen toevoegen.
De Commissie bestaat nu uit: Bas Fruman, Marta Klement, Katinka van Houwelingen, Hiske
Faber, Robin Tamis, Irene Slats en ondergetekende.
In 2021 geef ik mijn stokje als Commissievoorzitter en als Bestuurslid over aan Bas Fruman.
We maken er een mooi jaar van in 2021 met hopelijk ook weer offline evenementen!
Frank Dekkers
voorzitter commissie Communicatie
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COMMISSIE EVENEMENTEN
Hoe kan het ook anders….. Ook voor de evenementencommissie is 2020 een bijzonder jaar
geweest. Maar zeker niet minder geslaagd!
De start van 2020 was nog veelbelovend en we hadden een goed gevuld programma klaarstaan. En zelfs ná de eerste lockdown in het voorjaar waren we in staat een 1,5 meter
BBQ-sloepentocht te organiseren. Een geslaagd event! Helaas moesten we al gauw besluiten andere evenementen te annuleren, maar…..
Met onze commissie zijn we er goed in geslaagd de agenda met traditionele events om te
buigen in een agenda met nieuwe, uitdagende online meetings.
Zo hebben we onze leden toch met elkaar in contact gebracht om verbinding te zoeken en
kennis te delen. Voor BV Leiden een nieuwe wereld. Eén die straks niet meer is weg te denken, en gecombineerd gaat worden met onze alom geprezen offline events.
De kennisbijeenkomsten via Zoom, maar ook de Online Pubquiz hebben ons toch nog wat bij
elkaar kunnen brengen. Het jaar hebben we afgesloten met een offline spel! Alle leden hebben wij een geheel eigen spel bezorgd. Uitdagend om samen, vanuit huis, de stad Leiden te
ontdekken. En wat in het vat zit……
2021 zal zeker nog in het teken staan van de online-events en we plannen onze face-to-face
events gewoon alsof 2020 nooit heeft bestaan. We hopen dat we elkaar weer snel en vaak
kunnen zien. Bij een borrel, een bedrijfsbezoek of tijdens het gala!
2020 was voor mij het laatste jaar als voorzitter van de Evenementencommissie.
Na bijna 10 jaar in de commissie, waarvan 9 jaar als voorzitter, is het straks aan
Marjolein Hettinga om het stokje van mij over te nemen. De commissie staat als een huis
en bruist van de ideeën. Ik wens Marjolein veel succes en dank mijn mede commissieleden
voor de fantastische samenwerking. Ik blijf binnen het team aanwezig, dus jullie zijn nog
niet van me af.
Jaap van Pampus
Voorzitter Evenementencommissie
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Rond de kerstdagen hebben de bestuursleden en
commissieleden de leden persoonlijk een kaart en
het BV Leiden bordspel rond gebracht. Het spel
waarbij je aan aan de tand wordt gevoeld over de
kennis van de stad Leiden! Waar komt de naam
Oranjegracht vandaan? Wat is een ballenjatter?
Zomaar een paar vragen uit het spel. En geen zin
in het bordspel, dan gaan we over op kwartetten.
Want het spel bevat ook nog een kwartetspel.
Met het langsbrengen van het spel hebben we
voor de feestdagen toch nog even contact gehad
met onze leden. Normaal gesproken met een kerstevenement, dit jaar met een alternatief waar nog
jaren van genoten kan worden. De reacties die we
hebben ontvangen, van onze leden waren erg positief voor zowel het spel als het persoonlijk contact.
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LEDENWERVING
Voor een ondernemersorganisatie als BV Leiden is het belangrijk om het ledenaantal
niet alleen op peil te houden, maar ook te laten groeien. In 2020 zijn er daarom diverse acties
ondernomen om het ledenaantal te vergroten en ledenbehoud te bevorderen. De insteek was
in 2020 dat BV Leiden alle geledingen binnen haar ledenbestand wil betrekken bij de vereniging: onze leden zijn tenslotte de ‘ambassadeurs’ voor BV Leiden. Dit jaar zijn we gestart op
basis van de eind 2019 gemaakte plannen … En toen kwam corona en hebben we onze plannen aangepast.
Ook in 2020 is de succesvolle actie Van Hand tot Handel doorgezet en is er vol aandacht
geweest op social media. Deelnemende ondernemers zijn in de spotlight gezet en daarmee
werd ook de aandacht gevestigd op ‘Van Hand tot Handel’.

Binnen het bestuur is een aanzet gegeven om ledenwerving breder te trekken dan alleen de
acquisities tot nu toe. Doel is een betere zichtbaarheid voor met name niet-leden. Denkt u
hierbij o.a. aan kennissessies voor bestaande leden die hierdoor een meerwaarde ervaren
en meer als ‘ambassadeur’ naar buiten kunnen treden voor BV Leiden. De kennissessies zijn,
waar mogelijk, online georganiseerd.
In 2020 was het doel om nieuwe leden en introducees beter op te vangen op bijeenkomsten
van BV Leiden. Door corona is dit anders ingevuld. Nieuwe leden worden nu door het secretariaat online opgevangen en wegwijs gemaakt binnen de vereniging. We hopen dat dit in 2021
snel weer persoonlijk op één van onze bijeenkomsten kan!
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Wat Leiden raakt
Eén van de grotere activiteiten in 2020 was de talkshow ‘Wat Leiden raakt’.
Deze talkshow wordt geproduceerd en wekelijks uitgezonden door Unity.Nu Een interessante,
leuke talkshow, voor en door ondernemend Leiden. Het initiatief voor deze talkshow is genomen door het bestuur van BV Leiden. Leden van BVL en inwoners van Leiden zijn door deze
talkshow op een leuke manier geïnformeerd over de meest uiteenlopende zaken die spelen
binnen Leiden op het gebied van politiek, maatschappelijke vraagstukken en uiteraard de rol
van ondernemers daarin. Voor BV Leiden is dit een unieke manier geweest om voor de leden
iets te kunnen betekenen en grotere bekendheid te geven aan BV Leiden. Ondanks de helaas
lastige tijden zullen in 2021 weer nieuwe afleveringen worden gemaakt. Wilt u een keer aan
tafel zitten, meldt u zich dan bij het secretariaat i.slats@bvleiden.nl

Vanaf 2021 is Ledenwerving onderdeel van de commissie Communicatie.
Bas Fruman
Ledenwerving
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BV LEIDEN IN HET NIEUWS

De (landelijke) media wist BV Leiden
ook te vinden. Zo werd er contact gezocht door SBS6 en 1Vandaag en werden er opnames gemaakt van Lorenzo
van Beek, die gevraagd om zijn reactie
te geven op de overtredingen van corona maatregelen door o.a. studenten en
andere inwoners van de stad.
Ook was Lorenzo te beluisteren in het
NPO 1radioprogramma KWESTIES,
samen met 2 andere leden van BVL
waar het onderwerp ‘impact van corona
op hen als ondernemers en hun bedrijf’,
werd besproken.
14

ORGANISATIE & SECRETARIAAT
Ledenstand
In 2020 is het aantal leden licht gedaald: 35 leden zijn er vertrokken en 25 leden zijn erbij
gekomen. Per januari 2021 staat de teller op 265 leden.
Bezoekersaantallen evenementen
Datum
08-01-2020
13-02-2020
21-03-2020
20-04-2020
30-04-2020
14-05-2020
26-05-2020
24-06-2020
08-07-2020
21-09-2020
11-09-2020
18-11-2020

Evenement
Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie
BVL Netwerkborrel
BVL Proeverij & ALV
BVL spijkert je bij | Online vergaderen doe je zo!
BVL Online Meet & Greet
BVL Online Meet & Greet
BVL spijkert je bij | Laat je zien op Social Media
BVL Netwerkborrel (op 2 locaties tegelijk)
BVL op het water met overheerlijke BBQ
BVL spijkert je bij | Erfrecht & Ondernemers
BVL meets Grant Thornton
BVL Online pubquiz met borrelhappen

# bezoekers
580
80
81
13
15
17
25
60
40
32
27
45

Bestuurswisselingen
Op de ALV van 21 maart 2020 zijn voorzitter Erna Kortlang en penningmeester Eddy Staas
afgetreden.
Bestuurssamenstelling
Voorzitters: Ineke Lenssen & Lorenzo van Beek
Penningmeester: Desiree Salentijn
Secretaris en ledenwerving: Bas Fruman
Vice-voorzitter en voorzitter commissie Communicatie & PR en OFL: Frank Dekkers
Voorzitter commissie Evenementen: Jaap van Pampus
Ondernemend Leiden: Shireen van Cassel
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Bestuur v.l.n.r - b.n.b
Desiree Salentijn | Grant Thornton, Shireen van Cassel |isource, Jaap van Pampus | De Leeuw makelaardij,
Frank Dekkers | RWV advocaten, Lorenzo van Beek | Boutique Hotels van Leyden, Ineke Lenssen, JoeWieAi,
Bas Fruman | Sera Business Design en Irene Slats-van Ommen (secretariaat BVL)

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

16

FINANCIEN
Voor het eerste jaar als penningmeester van BVLeiden mag ik mijn bijdrage leveren aan
dit jaarverslag. Er wordt terug geblikt op een bijzonder jaar waarin ondanks Covid-19
de activiteiten online dan wel op de gepaste 1,5 meter afstand hebben plaatsgevonden.
Deze vereniging bestaat door contributie inkomsten en sponsorbijdragen voor het
organiseren van events. Financieel gezien kijken we terug op een jaar waarin, ondanks Covid-19, er nog steeds een solide basis is aan vermogen binnen de vereniging.
Over 2019 heeft BV Leiden een positief resultaat behaald van € 7.397 (2019: € 17.021).
Er was begroot een negatief resultaat van € 25.522.
Helaas heeft 2020 een kleine terugloop van contributie inkomsten. Er zijn diverse acties geweest om nieuwe leden te werven waaronder de Van Handel tot Handel vouchers waar goed
gebruik van is gemaakt en de Talkshow Wat Leiden Raakt. In 2021 blijft het bestuur aandacht
geven aan ledenwerving. Ondanks de pandemie hebben een aantal events plaatsgevonden
zoals de sloepentocht, de nieuwjaarsreceptie en de diverse online events. Voor het kerstevent
is in de plaats gekomen het zelf ontworpen BV Leiden bordspel. Het gala heeft helaas niet
kunnen plaatsvinden. Er is een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van ad. € 15.000
welke € 4.000 hoger ligt dan was begroot in 2020. De verwachting is dat het organiseren van
een event duurder zal zijn na de pandemie.
Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo over 2020 ad € 7.397 ten gunste van de Algemene
Reserve te brengen.
Voor 2021 is een begrotingsverlies gepresenteerd van € 29.734. Dit komt enerzijds door de korting
die het bestuur graag verstrekt over het eerste kwartaal 2021 door de beperkte events die kunnen
plaatsvinden als gevolg van de pandemie. Anderzijds wordt verwacht dat het organiseren van
events na Covid-19 duurder zal uitvallen. De vereniging is in de luxe omstandigheid dat er in de afgelopen jaren voldoende reserves zijn opgebouwd om het begrotingsverlies op te kunnen vangen.
Een woord van dank gaat uit naar Irene Slats- van Ommen
voor het verwerken van de financiële administratie.
Desiree Salentijn
Penningmeester
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