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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
  

 

5 mei 2021 

  

We kunnen heel wat……. weten onze klanten dat? 

 

Binnenkort komt er een interview over onze BVP in het vakblad 

BEDRIJFSGOED waarin ook enkele leden van ons adverteren. De strekking 

van het interview is vooral de veelzijdigheid en kennis die binnen onze leden en 

dus in onze vereniging aanwezig is. 

Het gaat over sfeer, inspiratie en vakmanschap. Ook de ontwikkelingen op 
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gebied van modulaire vloeren, de vakopleidingen, de recyclemogelijkheden en 

onderhoud aan vloeren en projectmeubilair spelen in het artikel een belangrijke 

rol. We kunnen, ook in samenwerking met elkaar, heel veel diensten 

aanbieden. En dat is natuurlijk interessant voor eigenaars van vastgoed, of het 

nu een vakantiepark is, een kantoorgebouw, een casino of medische instelling, 

of een eindgebruiker van een gebouw. We kunnen turn Key heel wat bieden, 

kijk maar eens naar ons ledenbestand en hun dienst- en product folio! 

Toch maar even wat mogelijkheden op een rijtje:  

 Stoffen en gordijnen 

 Zonwering binnen en buiten 

 Wandbekleding 

 Vloerbedekking in de breedste zin en plinten 

 Ondervloeren, lijmen, egalisatie, gietvloeren 

 Vloeronderhoudsmiddelen 

 Specialisten voor groot onderhoud van vloer, raambekleding en 

meubilair 

 Entreematten, entreeborstelsystemen  

 Fotobehang, glasfolie, akoestische plafond- en wandoplossingen 

 Projectmeubilair, beschermingsmateriaal van stoelen ten opzichte 

van de vloer 

Vul maar aan, en dat doen onze leden van de BVP, laat maar komen die 

projectvragen! 

 

We hebben al gemeld dat we als vereniging o.a. via social media dit gaan 

“verkopen” en jullie kunnen dat ook individueel doen. Vandaar dat 

bovengenoemd interview één van de middelen is. 

In de nieuwsbrief van 17 maart had ik het al over samenwerken en goede 

afspraken maken. Bovenal telt het kunnen bieden van een heel breed pakket 

aan je relaties. Samenwerking is voor de klant van vandaag vooral bij turn key 

opdrachten een extra verkoopargument voor onze leden want ”wat kunnen we 

veel als leden van de BVP!" 
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Kijk nog maar eens naar onze ledenlijst op de 

website: http://www.bvprojectinrichting.nl 

 

Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl  
 

 

 

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)  

 

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

(Wbtr) in werking. Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van bestuur en toezicht 

van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over 

taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met 

de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 

zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 

verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als “een greep uit 

de kas” en “vriendjespolitiek” vaker voor te komen dan gedacht.  De wet gaat 

dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken 

en vast te leggen. 

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de 
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vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij 

ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de Wbtr 

eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen 

verplichtingen oplegt. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, 

aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig 

stemrecht en belet en ontstentenis.  

 

Voorzitter en secretaris van de BVP volgden een webinar over deze nieuwe 

wet; het blijkt dat deze voor kleine verenigingen als de BVP niet al te veel 

implicaties heeft; toch zullen er enige aanpassingen noodzakelijk zijn en zullen 

t.z.t. de statuten op ondergeschikte punten moeten worden aangepast. Dit 

wordt in de bestuursvergadering van eind mei verder besproken.   
 

 

Geen ondernemer mag aan de coronacrisis kapotgaan. 

 

 

Wees ruimhartig, verleng het steunpakket tot eind van het jaar en strijk nú de 

laatste plooien in dat pakket glad.’ Die oproep doet voorzitter Jacco Vonhof van 

MKB-Nederland in een brief aan het kabinet en in een interview in de 

Telegraaf. Het is een noodkreet namens alle ondernemers die na een ruim jaar 
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corona aan de rand van de afgrond staan en/of vanwege diverse oorzaken nog 

altijd niet of nauwelijks compensatie krijgen. 

Pijnpunten steunpakket oplossen  

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn volop met het kabinet in gesprek over het 

broodnodige herstelpakket om ondernemers ná corona weer uitzicht op een 

toekomst te geven. Om ervoor te zorgen dat ondernemers die eindstreep 

überhaupt halen, is het van het grootste belang dat een aantal pijnpunten in het 

steunpakket nu voor eens en altijd wordt opgelost, aldus Vonhof. 

Hij benoemt in de brief de gevallen en situaties waarin ondernemers nog altijd 

ten onrechte buiten de boot van de generieke steunmaatregelen vallen of er 

zwaar aan tekort komen. Zo is de beloofde regeling voor starters er nog altijd 

niet, krijgen veel kleine specialistische reisagenten geen TVL en geen toegang 

tot het voucherfonds omdat hun bedrijf aan huis geen eigen opgang heeft. Ook 

kan een verbouwing of overname ertoe leiden dat ondernemers veel minder 

steun krijgen dan waar ze eigenlijk recht op hebben. 

Compensatie inkomensverlies 

Vonhof: ‘Maatwerk kan niet worden geleverd, zo krijgen we steeds te horen. 

Dat mag echter nooit de reden zijn om ondernemers dan maar te laten vallen.’ 

Hij pleit daarom voor een loket waar ondernemers met hun specifieke situatie 

terecht kunnen. ‘Wees nu ruimhartig en bepaal pas achteraf of steun terecht 

was. Dat hoeft niet nu.’ 

Ook pleit de voorzitter van MKB-Nederland voor compensatie voor 

inkomensverlies. ‘Werknemers krijgen 100 procent doorbetaald – via de NOW 

en de werkgever zelf die elke maand bijlegt  – maar ondernemers zelf krijgen 

vrijwel niets. De TOZO (bijstandsniveau) is onvoldoende en ook de TONK biedt 

te weinig soelaas.’ 
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Voor directeuren-grootaandeelhouders en familiebedrijven 

 

Graag leiden wij onderstaande uitnodiging aan u door. Voor wie het betreft. 
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Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ons algemene e-mailadres is: 

info@bvprojectinrichting.nl 

 

Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af. 

 

 

   

  

 


