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INLEIDING
Van de voorzitter...

Beste Leden,

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar alle leden! Dank voor jullie lidmaatschap en jullie 
aanwezigheid bij de events die wij met zorg organiseren. Jullie komst is voor ons heel be-
langrijk. Jullie zijn de spil van onze vereniging en belangrijker: onze ambassadeurs! 

Wist je dat als je een andere ondernemer lid maakt van BVL, je een voucher t.w.v. € 100,00 
krijgt die je bij je medeleden kunt uitgeven? Zo kun je je lidmaatschap weer gemakkelijk te-
rugverdienen. Daarover gesproken, jouw lidmaatschap is omgerekend sowieso meer waard, 
dan je ervoor betaalt. Als je onze events met gratis maaltijd en/ of hapjes en drankjes regel-
matig bezoekt, bouw je niet alleen een mooi netwerk op, maar ‘verdien’ je ook gemakkelijk je 
lidmaatschap terug. 

Naast onze leden, zet óók de commissie Communicatie zich in voor het vergroten van onze 
mooie vereniging. Meer leden zorgt voor meer interessante connecties en maakt onze ver-
eniging nog meer solide voor de toekomst. Verder heeft de Commissie Events weer een 
mooi programma voor 2023 gepland. Niet alleen zakelijke maar ook maatschappelijke, 
waarvan BVL Doet!, een heel mooi sociaal initiatief is. Vergeet je ook niet aan te melden 
voor de ALV want jouw stem is belangrijk voor ons. Met elkaar zijn we BVL! Om die reden 
hebben we ook een brainstormsessie gehouden met elkaar afgelopen jaar en in 2023 gaan 
we die ook zeker weer organiseren. Kijk voor meer leuke events dus even naar de agenda op 
onze website.
 
Uiteraard blijven we ons ook inzetten voor de stad brede ont-
wikkelingen. Fijn dat we dat samen kunnen doen met 
Ondernemend Leiden (OL), waar wij aan tafel zitten. Met hen 
hebben we een goede partner die ons op de hoogte houdt van 
alles wat er in deze regio gebeurt.

Nogmaals dank voor jullie lidmaatschap!
Tot snel bij één van onze events.

Namens het bestuur, 
Lorenzo van Beek | voorzitter
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BELANGENBEHARTIGING

BV Leiden vindt het belangrijk dat de belangen van onze leden, de ondernemers in Leiden en 
omgeving, goed vertegenwoordigd worden, BV Leiden is daarom partner van Ondernemend 
Leiden en is vertegenwoordigd in het bestuur.

Ondernemend Leiden zet zich in voor huidig en toekomstig gemeentelijk beleid, dat het 
lokale ondernemerschap stimuleert en waarin de stadsbrede belangen van ondernemers 
geborgd zijn. De volgende ondernemersplatforms en werkgeversorganisaties zijn partner 
van Ondernemend Leiden: Leiden Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, Businessplatform 
Schipholweg- Schuttersveld, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Hoteloverleg Leiden, 
Ondernemersfonds Leiden, (Top)sport Leiden, SHOPJA! en het Voortgezet- en Wetenschap-
pelijk Onderwijs. 

In 2022 kregen ondernemers weer van alles voor hun kiezen. Terwijl de effecten van de 
coronamaatregelen nog dagelijks voelbaar waren, stegen energieprijzen en inflatie naar 
recordhoogten. Dit tegen een achtergrond van groeiende personeelstekorten, een stroom-
versnelling in het online shoppen en de algehele noodzaak om te verduurzamen. Kortom, 
meer dan ooit worden ondernemers uitgedaagd om te innoveren; om te kijken naar andere 
manieren van zaken doen. Mag van ondernemers verwacht worden, dat zij deze uitdagingen 
aangaan? Zeker. Tegelijkertijd mag van de gemeentelijke overheid verwacht worden, dat zij 
een verantwoordelijk en stimulerend beleid voert. Een beleid dat de veerkracht van onderne-
mers versterkt.

Daarom is Ondernemend Leiden tijdens de coronacrisis het gesprek aangegaan met ons en 
de andere bestuurders van de aangesloten ondernemers- en brancheverenigingen. Op basis 
van die gesprekken is er gekomen tot het Leids Economisch Programma. In aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar heeft OL hard gelobbyd om de punten uit het 
Leids Economisch Programma deel te laten worden van het beleidsakkoord. Voor 75 pro-
cent is dat gelukt. BV Leiden is daar blij mee, maar er is nog veel werk aan de winkel. Denk 
aan de ondernemers die hulp nodig hebben om uit of door de crises heen te komen. Denk 
ook aan de ondernemers die steun behoeven bij het realiseren van verschillende transities 
met akelig nabije deadlines: de Energietransitie, de Zero Emissie Stadslogistiek, autoluwe 
binnenstad en het realiseren van ruimte voor werken in de stad.
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De impact van de genoemde transities op de huidige economische structuren is groot. Op het 
aanpassingsvermogen van ondernemers wordt een enorm beroep gedaan.
Wat moet ik precies doen? Hoe moet ik dit doen? En wat heb ik nodig... vragen die centraal 
stonden tijdens de werksessie Wat Gaat Goed, Wat Kan Beter. Dit evenement vond in novem-
ber plaats voor alle bestuurders van de Ondernemend Leiden-partners.

De resultaten zijn verwerkt in het 7 punten tellende Speerpuntenplan 2023. Per punt is om-
schreven welk beroep er gedaan moet worden op de overheid, welke inspanningen onderne-
mers leveren en om welke publiek-private samenwerkingsprojecten het gaat. Met dit plan 
in de hand gaat Ondernemend Leiden aan de slag. Doel: de belangen van ondernemers te 
borgen in nieuw en bestaand gemeentelijk beleid.

Uit Het Leids Economisch Programma zijn 10 concrete voorstellen en projecten (het 10-pun-
tenplan) voortgekomen waarvoor Ondernemend Leiden zich met succes in 2022 heeft inge-
zet. Samen met de bestuurders van de aangesloten partners is een Speerpuntenplan voor 
2023 opgesteld. Binnen dit plan staan een aantal uitgangspunten centraal:

1. Houd Leiden bereikbaar 
2. Een haalbare en betaalbare emissievrije bevoorrading van de binnenstad
3. Leiden als leefbare, levendige en ondernemende stad
4. Verandering vraagt om duidelijkheid en een meewerkende overheid
5. Een schone, hele en veilige stad
6. Leiden als stad waar onderwijs en bedrijfs leven elkaar versterken
7. Een lokaal stimulerings pakket voor ondernemers

Weer genoeg te doen in 2023!

Raymond Kerkvliet 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 de collectieve 
bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden financieel te ondersteunen. Door de col-
lectieve aanpak wordt free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld 
de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, 
zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking 
tussen de verschillende ondernemers, organisaties en sectoren in Leiden. Door een heffing 
van 5,3% op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Leiden even-
redig bij aan het fonds. Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen 
aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. 

Het bestuur van het OFL bestaat uit vertegenwoordigers van CentrumManagement Leiden 
(CML), bedrijventerreinen, Universiteit Leiden, winkelgebieden (ook buiten het centrum), On-
derwijssector, Sportsector, 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 trekkings-
gerechtigden een belangrijk punt is. 

In 2022 is er opvolging gegeven aan het in 2020 opgerichte Leids Stimuleringsfonds *. Doel 
van dit Leids Stimuleringsfonds is ondernemers te stimuleren om op veranderingen in te spe-
len om op die manier de weerbaarheid en de veerkracht van de Leidse economie te vergroten. 
Dit gebeurt door financiële middelen ter beschikking te stellen aan groepen van ondernemers 
voor vernieuwend en/of ondersteunende initiatieven die de Leidse economie versterken. 

*Deelnemers van het Leids Stimuleringsfonds zijn: Ondernemersfonds Leiden, Gemeente Lei-
den, OV Bio Science Park, OV Boerhaavedistrict, Business Platform Schipholweg-Schuttersveld, 
BTV Lammenschansdriehoek, Sector Onderwijs, CentumManagement Leiden, Ondernemend 
Leiden, Rabobank Leiden-Katwijk. 

Marco Taag is namens BV Leiden bestuurslid in Ondernemersfonds Leiden



COMMISSIE COMMUNICATIE
De commissie Communicatie heeft een communicatieplan opgesteld met als doelstelling 
voor 2022: nieuwe leden werven en bestaande leden behouden. Door beter te weten wie onze 
leden zijn en wat ze van BVL willen, kunnen we onze communicatiemiddelen beter inzetten.

Qua werving ligt onze focus vooral op het MKB, maar BVL is voor elke ondernemer uit Leiden 
e.o. of met werkgebied Leiden.

Door middel van een promotievideo willen we onze identiteit goed naar voren brengen, deze 
video zal tijdens de ALV worden gelanceerd. Het werk is gedaan voor de video, maar de lan-
cering vindt plaats in 2023.

Ook hopen we ondernemers te inspireren met blogs die worden geschreven. De eerste blog 
‘BVL ’s kijk op’ is ook al geplaatst en er zullen meer volgen.

Verder willen we dat zowel bestaande als nieuwe leden denken: ‘Wat een leuke club, hier wil 
ik bij horen!’. 
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COMMISSIE COMMUNICATIE
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Ook verleent de commissie Communicatie ondersteuning bij de vraag: hoe benaderen we be-
ter de jonge ondernemers? Jonge ondernemers in de zin van jong qua leeftijd, maar ook als  
jong (lees startend) in het ondernemerschap.

BV Leiden is meer dan een middel om je business eventueel te vergroten, maar het gaat veel 
meer over andere zaken zoals bijvoorbeeld het sparren met gelijkgestemden over vraagstuk-
ken die ondernemers bezig houden. Elkaar inspireren en soms ook gewoon even bijkletsen en 
een  beetje ontspanning. Dat is de boodschap die we graag naar voren brengen als commissie 
Communicatie.

Deze boodschap vind je afgelopen jaar, dan ook terug in de BVL advertenties in het LEVEN!  
magazine.

Voor wat betreft de plannen voor 2023 streeft de commissie Communicatie meer samenwer-
king na met de commissie Evenementen om gezamenlijk op te trekken. Denk daarbij aan de 
communicatie rond de ledenwerving events.

Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit: Fabienne Franssen | Sera, Jildou de Vries | TFS, Robin Tamis | 
RWV Advocaten, Brant de Feij | Commandos, Irene Slats-van Ommen | BVL en ondergetekende.  
 
Katinka van Houwelingen | Hotel Nieuw Minerva, heeft afscheid genomen van de commisie.

Shireen van Cassel (isource)
voorzitter commissie Communicatie



PUBLICATIES VAN BVL IN LEVEN!



Ook 2022 begon in een lockdown, waardoor de gezamenlijke nieuwjaarsborrel van Onder-
nemend Leiden (de overkoepelende stichting waarin wij en andere ondernemersplatformen 
zijn verenigd) niet door kon gaan. Maar gelukkig werden eind januari veel maatregelen ver-
soepeld, zodat de evenementencommissie in februari alsnog van start kon met het geplande 
programma. 

En dat we toe waren aan weer eens een netwerkevent, dat bleek wel uit de grote opkomst bij 
de Winterse Borrel in februari, met als extraatje een bezoek aan het voormalige V&D-pand 
met een rondleiding door de nieuwe eigenaar Alexander Van Nimwegen. 

Nieuw dit jaar op het programma was BVL Doet!, waarmee we aansloten bij NL Doet!. 
BVL-leden lieten hun maatschappelijke kant zien en staken de handen uit de mouwen bij 
Hospice Issoria en Lightning Leiden. Ook werkten we mee aan het verkiezingsdebat op 7 
maart van Ondernemend Leiden.

COMMISSIE EVENEMENTEN
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Een aantal evenementen die in coronatijd ‘uit nood’ 
zijn ontstaan – de fietstocht en de puzzelrit - werden 
zo goed ontvangen dat ze ook dit jaar een plek op 
de agenda kregen. 

Andere vaste onderdelen op de agenda waren de 
ALV met proeverij, het running dinner, het kerstevent 
en de La Gro Geelkerken sloepentocht. Hoewel de 
sloepentocht – onderhand ook bijna traditiegetrouw 
– vanwege het slechte weer in juni wederom verzet 
moest worden naar na de zomer. 
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De in 2021 gestarte maandelijkse BVL Luncht met… kreeg dit jaar een vervolg en zorgde 
voor meer verdiepende gesprekken tijdens een heerlijke lunch bij verschillende BVL-leden. 
Die verdieping werd ook opgezocht bij BVL Spijkert je bij met presentaties en workshops 
over ondernemersrisico’s, digitalisering van je bedrijf, pitchen en hoe te handelen in conflict-
situaties.

Samenstelling commissie
Anke van Elteren | Het Idee, Femmy Oldebeuving | Style2Events, Leo Baak | Engiflow, Martine 
Brandt | Brandt for Body & Mind, Pim Rusch | PR Fotografie, Irene Slats-van Ommen | BVL en 
ondergetekende. 

Marline Brink | Juice of Life, is in 2022 toegetreden tot de commissie en inmiddels ook weer 
gestopt.
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Marjolein Hettinga | De CommunicatieHelpdesk
Voorzitter commissie Evenementen



ORGANISATIE & SECRETARIAAT
Ledenstand 
In 2022 is het aantal leden gedaald: 39 leden zijn er vertrokken en 24 leden zijn erbij geko-
men. Per januari 2023 staat de teller op 249 leden.

Bezoekersaantallen evenementen

Datum Evenement # bezoekers
09-02-2022 BVL Winterse borrel met rondleiding oude V&D gebouw 76
11-03-2022 BVL Doet! 10
14-03-2020 BVL Proeverij & ALV 30
29-03-2022 BVL Spijkert je Bij | Ondernemersrisico’s 28
06-04-2022 BVL Spijkert je Bij | Laat Google voor je werken 23
12-05-2022 BVL op de (Easy)fiets 38
23-06-2022 BVL | isource Auto Puzzelrit 28
29-06-2022 BVL Spijkert je Bij | ‘Life’s a PITCH! 12
24-08-2022 BVL | La Gro Geelkerken sloepentocht 66
13-09-2022 BVL Bedrijfsbezoek bij Heemskerk Flowers 45
29-09-2022 BVL Spijkert je Bij | Conflictmanagement 19
12-10-2022 BVL Running Dinner 67
07-11-2022 BVL Bierproeverij 37
14-11-2022 BVL Brainstorm 22
19-12-2022 BVL Crazy Kerst 83

Bestuurswisselingen
Op de ALV van 14 maart zijn Desiree Salentijn | Penningmeester (Grant Thornton) en Bas 
Fruman | voorzitter commissie Communicate (Sera) afgetreden. Marco Taag (JAN© Ac-
countants & Adviseurs) in de functie van Penningmeester en Raymond Kervliet (Fest Invest), 
bestuurslid met de portefeuille Ondernemend Leiden zijn benoemd door de leden.

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Lorenzo van Beek
Vice-voorzitter en voorzitter commissie Evenementen: Marjolein Hettinga
Penningmeester en portefeuillehouder OFL: Marco Taag
Secretaris en voorzitter commissie Communicatie & PR: Shireen van Cassel 
Bestuurslid met portefeuille Ondernemend Leiden: Raymond Kerkvliet
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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 Stich-
ting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) ontving op 12 december 2002 de derde erepenning. 

Irene Slats-van Ommen
Office Manager BVL
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Bestuur v.l.n.r - b.n.b
Marco Taag | JAN© Accountants & Adviseurs, Shireen van Cassel |isource, Raymond Kerkvliet | Fest Invest,  
Lorenzo van Beek | Boutique Hotels van Leyden, Marjolein Hettinga | De CommunicatieHelpdesk en Irene 
Slats-van Ommen (secretariaat BVL)



FINANCIEN
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In maart 2021 werd ik benaderd of ik het stokje over wilde nemen van Desiree Salentijn, de 
vertrekkend penningmeester. Het voeren van het penningmeesterschap voor BV Leiden, de 
grootste en leukste ondernemersvereniging van Leiden, doe ik uiteraard graag.  

BV Leiden is een vereniging die een gezond financieel vermogen laat zien. De vereniging 
ontvangt contributieinkomsten en sponsorbijdragen voor het organiseren van events. 2022 
was eindelijk het eerste jaar na de coronapandemie dat de economie weer meer openging. 
We konden eindelijk weer ondernemen en 100% fysieke bijeenkomsten voor onze leden 
organiseren. 

Over 2022 heeft BV Leiden een positief resultaat behaald van € 5.315 (2021: negatief 
€ 6.138). Het begroot resultaat was negatief 3.850.  Dit 
positieve resultaat is behaald dankzij zorgvuldigheid van 
de vereniging met betrekking tot het uitgeven van gelden 
en het gelukkig op peil kunnen houden van de contribu-
tieinkomsten. Dit laatste komt overigens meer doordat 
er een verschuiving heeft plaatsgevonden bij een aantal 
leden naar een wat hogere contributie categorie. In 2022 
heeft BV Leiden namelijk meer leden zien vertrekken dan 
erbij gekomen zijn. Voor 2023 gaat BV Leiden zich daar-
om extra inzetten op ledenwerving door vernieuwende 
informatiebijeenkomsten met diverse inhoudelijke on-
derwerpen te organiseren met externe sprekers. (houd 
onze socials en de website hiervoor goed in de gaten) 
en door extra marketingcampagnes te houden. 

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat 2022 € 5.315 toe te voegen aan de Algeme-
ne Reserve. Het bestuur stelt verder voor om voor de ledenwervingscampagne twéé bestem-
mingsreserves op te voeren, één reserve gericht op de extra te houden events ad 
€ 10.000 en één reserve gericht op de marketing ad € 9.000. Door het opvoeren van deze 
twéé bestemmingsreserves komen deze extra activiteiten niet ten laste van het reguliere 
budget, maar wordt hiervoor de algemene winstreserve aangewend, welke overigens ruim-
schoots voldoende is, om dit op te kunnen vangen. Als laatste stelt het bestuur voor om 
de vrijgevallen bestemmingsreserve Gala ad € 15.000 (wordt niet meer georganiseerd) ten 
gunste te brengen van een nieuw op te voeren continuïteitsreserve, zodat ook in jaren waar-
in het eventueel minder gaat, de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft.    

Een woord van dank gaat uit naar Irene Slats-van Ommen voor het verwerken van de 
financiële administratie. 

Marco Taag 
Penningmeester
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