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5 augustus 2020
Voorzichtig zijn we weer begonnen om elkaar ook "lijfelijk" te ontmoeten. Zowel tijdens de
bestuursvergadering als in het bezoeken van zowel bestaande als potentiële leden. De
maatschappij komt weer wat los en hopelijk kunnen we de situatie in de hand houden.
Wat betreft de potentiële leden ligt hier ook een mooie taak voor onze leden zelf. Tenslotte
werkt de BVP voor de leden en dankzij de leden. Als u een gelegenheid ziet om ondernemers
in onze branche te motiveren om lid van de BVP te worden wordt dat op hoge prijs gesteld. Ik
ben graag bereid om uw leads op te volgen en zal zelf ook graag bijdragen aan de verdere
groei van de BVP.
We kunnen alleen onze branche verstevigen door in breed verband na te denken over onze
missie en visie en hierop ons beleid richten. We moeten zorgen voor duidelijke doelstellingen.
Natuurlijk zullen zich talrijke verrassingen voordoen, maar een koers uitzetten betekent dat we
ook de flexibiliteit moeten hebben om de koers te wijzigen, waarbij we onze doelen niet uit het
oog mogen verliezen en, indien nodig, deze bijstellen aan de situatie. Wij zullen hiertoe een
aanzet geven. Er is in ons bestuur in ieder geval de wil, de kennis en het enthousiasme om aan
een concept te werken om onze branchevereniging nog meer toekomstbestendig te maken.
Ongetwijfeld zult u hierover eind 2020 en begin 2021 een eerste terugkoppeling van ons
krijgen.
Ik wens u allen een goede augustusmaand toe!
Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl

Van het BVP-bestuur
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De bestuurders waren op 13 juli sinds lang weer in persoon aanwezig op een
bestuursvergadering. Een paar punten, die aan de orde kwamen.
Er is vlak voor de vakantie een speciale Nieuwsbrief uitgegaan naar de bij ons bekende
projectinrichtingsbedrijven die nog geen lid zijn van de BVP. Dat zijn er ongeveer 240. Eén van
de aangeschreven bedrijven vroeg onmiddellijk om een bezoekje van Lieuwe en werd lid. Het
betreft de firma PMR Projectstoffering te Rotterdam. PMR stelt zich in de Nieuwsbrief van 2
september aan jullie voor.
In de vergadering werd aandacht geschonken aan de social media. Het is de bedoeling dat de
BVP daarop in de toekomst meer aanwezig zal zijn. Al gelijk drong zich de vraag op: wat
brengen we dan naar buiten en waar staat de BVP voor? Er is afgesproken dat het bestuur zich
eind augustus gaat buigen over de missie en de visie van de vereniging en wellicht over zaken
die daarmee samenhangen.
Na de vakantie zal extra inspanning worden gericht op het PPI-keur. Een aantal
projectinrichters zal persoonlijk worden bezocht om hen hierover in te lichten en ze te vragen
om ook voor het keurmerk op te gaan.
We hopen dat we op donderdag 19 november weer een “echte ledenvergadering” kunnen
organiseren. Dat zal dan gebeuren in Woerden. Op het moment van schrijven is alles natuurlijk
nog onzeker, maar de voorbereidingen gaan wel door.
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De corona-monitor

De corona-monitor is rond 17 juni aan alle leden toegezonden. Het resultaat is in zoverre
teleurstellend dat slechts 27 van de 110 leden de moeite namen om deze in te vullen. De
onderstaande infographic geeft de resultaten duidelijk en zeer overzichtelijk weer.
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Het is de bedoeling dat er half september weer een verzoek aan de leden wordt gericht om de
monitor ten tweede maal in te vullen, zodat er gezien kan worden of er verschuivingen zijn
opgetreden. We nemen zogezegd de temperatuur op van de branche.
Zoals al eerder geschreven is dit belangrijk om eventueel later te kunnen aantonen dat
overheidssteun al dan niet noodzakelijk is.

Financieel jaarverslag 2019
De accountant rondde de afgelopen maand de werkzaamheden aan het financieel jaarverslag
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van de Branchevereniging Projectinrichting af. We sloten het financiële jaar af met een tekort
van € 8.187. In de begroting was al rekening gehouden met een klein tekort; het is door
verschillende oorzaken wat groter geworden dan geschat. Het bestuur besloot dat dit tekort uit
de (vrij geringe) reserve kan worden gedekt.
Wanneer je over het gehele financiële jaarverslag wilt beschikken, kan je dat aangeven
via info@bvprojectinrichting.nl.

Nieuws van MKB Nederland

Het coronavirus zelf neemt geen vakantie. Dat blijkt wel uit de stijging van het aantal
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bevestigde besmettingen in Nederland. Daarom is het goed dat er ook in de zomer hard wordt
doorgewerkt aan maatregelen om het virus in te dammen en de dramatische economische
gevolgen op te vangen.
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen, zowel ondernemers als consumenten, op om
zich aan de RIVM-regels en alle vastgestelde sectorprotocollen te houden. Ook zou iedereen
zich zo snel mogelijk moeten laten testen bij klachten. Zo kan een nieuwe opleving van het
coronavirus worden voorkomen.

Brandhaarden opsporen
Door zich te laten testen kunnen brandhaarden snel worden opgespoord. Uit de laatste
gegevens lijkt dat dit nog te weinig gebeurt, terijwijl de testcapaciteit er is. Daarnaast blijft het
van belang om zich aan de regels te houden, zoals het 1,5 meter afstand houden, handen
wassen en het thuisblijven bij klachten.

Regen in de drup
‘Een nieuwe opleving van het virus en eventuele nieuwe maatregelen helpen zowel
ondernemers als hun klanten nog verder van de regen in de drup. En dit terwijl we al in een
crisis zitten’, aldus de ondernemingsorganisaties.
Wie de gehele corona-update van MKB Nederland wil lezen, klik hier:
https://www.dropbox.com/s/3utid1rarjgsrmp/Corona-update%202020%200729.docx?dl=0
De voorzitter van MKB Nederland deed op 25 juli in verband met het bovenstaande nog eens
een dringend beroep op eenieder om de basisregels in acht te nemen nu het coronavirus weer
de kop opsteekt. Deze brief is aan alle BVP-leden verzonden. Je kunt hem hier nog nalezen:
https://www.dropbox.com/s/2aolh3m2uoy2jbz/Brief%20aan%20alle%20leden%20van%20VNONCW%20en%20MKB-NL.pdf?dl=0
En tot slot voor al onze BVP-leden, let op: Er komen nog steeds nieuwe informatiebronnen
bij voor ondernemers. Voor een goed overzicht: ga naar www.mkb.nl/corona
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Shaw Contract voegt zich bij de BVP
Enkele dagen terug meldde Shaw Contract te Oosterhout dat deze onderneming lid wil worden
van onze Branchevereniging. Contactpersoon is de Account Manager van Shaw, mevrouw
Elisabeth Korenhof. Uiteraard een hartelijk welkom in onze vereniging.
Ook Shaw Contract zal zich in de Nieuwsbrief van 2 september nader voorstellen aan de
overige leden.

Vakantie
We zijn zo halverwege de vakantieperiode. Sommige leden zijn al weer net teruggekeerd,
anderen staan op het punt te vertrekken. Voor de eerste categorie hopen we dat ze met
herwonnen energie de werkzaamheden weer op zullen pakken. En degenen, die nog
onderweg zijn of het nog tegoed hebben wensen we natuurlijk een goede, ontspannen tijd
toe. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de thuisblijvers onder ons.
Op woensdag 2 september zal weer een verse Nieuwsbrief verschijnen. Daarna weer gewoon
om de 14 dagen. Waar het nodig of nuttig wordt geacht worden natuurlijk wel tussentijdse
berichten met jullie gedeeld.
Voorzitter en secretaris zijn gedurende de vakantieperiode aanwezig.
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Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden.
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Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af.
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