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Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
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Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 28 juli 2021
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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  

 

28 juli 2021 

 

Zomer 2021 
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Deze zomermaand zullen we niet snel vergeten, geen hittegolf maar een extreme 

watervloed werd ons deel. Vooral in Limburg is de situatie nijpend en we hopen dat onze 

zuidelijke leden niet te hard getroffen zijn. Verder is het momenteel min of meer “rustig 

aan het front” daar vele leden een welverdiende vakantie genieten. Want wat is er hard 

gewerkt tot nu toe! En volgens velen zal het ook de komende maanden buitengewoon 

druk blijven. De sector onderwijs geeft bovendien nu extra veel werk gedurende de 

schoolvakanties. Maar vooral de spanning tussen de hoeveelheid werk, beschikbare 

vakmensen en schaarste aan materiaal is bij de meesten een zorg van iedere dag. Ook 

zien we dat de prijzen onder druk staan en het eind is zeker nog niet in zicht. Even 

uitblazen als het kan is daarom van belang om straks weer volop aan de race deel te 

kunnen nemen. 

 

Milieuverslagen. 

Het bestuur is bezig met het voorbereiden van een BVP namiddag op 23 september waar 

hieronder ook melding van wordt gemaakt. We denken hierbij aan een verslag van ons 

bestuur, zeg maar bijpraten over de BVP in de vorm van een algemene ledenvergadering 

en een actueel item zoals bijvoorbeeld de circulariteit in onze branche. We komen hierop 

nog nader terug. 

Overigens wat circulariteit betreft zijn er steeds meer jaarverslagen van onze leden. Niet 

alleen de fabrikanten en leveranciers maar bijvoorbeeld Boerhof Projectinrichters is op dit 

terrein al jaren actief en ProLance Projecten en Interieurs heeft dit jaar ook een fraai MVO 

jaarverslag het licht doen zien. Als u ook via onze nieuwsbrief hierover de BVP 

medeleden wilt informeren, dan is uw bericht aan ons met verwijzing naar bijv. de website 

of direct naar het verslag welkom. Het is goed om te zien dat, ondanks de drukke tijden, 

ook aan dit dringende onderwerp steeds meer aandacht wordt besteed. 

 

Rest me u een prettige zomertijd te wensen, tank even bij, en eind augustus kom ik via de 

nieuwsbrief graag weer bij u terug. 

 

Voor vragen en andere zaken staat ook in deze periode ons secretariaat voor onze leden 

paraat!  

http://info@bvprojectinrichting.nl 
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We gaan elkaar weer "in het echt" ontmoeten 

 

Laten we hopen dat verdere beperkingen achterwege blijven. Dan hebben wij als 

vereniging weer de mogelijkheid om elkaar te gaan ontmoeten. Het bestuur bereidt een 

algemene ledenvergadering voor als een "hallo hoe gaat het"-bijeenkomst. Voor zover het 

programma nu bekend is zal er op donderdag 23 september een vergadering gehouden 

worden vanaf 15:30 uur. Het inhoudelijke programma begint om 16:00 uur, de 

aansluitende algemene ledenvergadering om 17:00 uur, waarna omstreeks 18:00 uur 

wordt afgesloten met een uitgebreide hapje en drankje. 

Het programma is nog niet helemaal rond, maar het is in ontwikkeling. 

 

Houd dus s.v.p. de tweede helft van de middag van donderdag 23 september vast 

vrij.  
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Ons nieuw lid Gooiland stelt zich voor: 

 

Beste mede BVP-leden, hierbij stel ik mijzelf voor als nieuwe lid. Ik ben Corné Willers, 

sinds 1 januari 2021 heb ik het stokje mogen overnemen van Wim Braam van ABC 

Design B.V.. Gooiland Projectstoffering was voorheen bekend als ABC Design B.V. Bij de 

overname van ABC Design is er gekozen om te verhuizen naar een nieuwe locatie en is 

er gekozen voor een nieuwe frisse naam. Vanuit Gooiland Projectstoffering werken wij 

veel samen met vaste zelfstandige stoffeerders voor vaste opdrachtgevers en zijn wij 

gespecialiseerd in vloer- en raambekleding van woningen, bedrijfspanden, scholen, 

zorginstellingen en cleanrooms. 

 

http://www.gooilandprojectstoffering.nl 



6

 

 

 
 

 

   

 

Inspiratiebijeenkomst op 14 september 
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Zoals al eerder gemeld is de BVP samenwerkingspartner van Incoda; deze beurs zal 

worden gehouden van zondag 12 tot en met dinsdag 14 september te Gorinchem. Het ligt 

in het voornemen om op dinsdag 14 september een zgn. inspiratiesessie te organiseren. 

Dat houdt in dat enkele exposanten, tevens lid van de BVP, een aantal inspirerende 

projecten zullen belichten om de projectinrichters nieuwe ideeën mee te geven. Er worden 

nieuwe manieren van werken toegepast en de kantoren krijgen ook nieuwe functies. 

Facilitaire managers staan voor de uitdaging om de toekomst van een gebouw “in te 

richten”. Uiteraard zal ook circulariteit een thema tijdens de sessie zijn. Deze 

inspiratiesessie wordt dus gehouden op dinsdag 14 september vanaf 11:00 uur op de 

beursvloer te Gorinchem. Houdt deze datum s.v.p. vrij. Nadere informatie volgt! 

 

PS: uiteraard worden de berichten en eventuele voorschriften van de overheid over 

corona gevolgd; het blijven onzekere tijden.   

   
 

 

   

Jaarrekening BVP 2020  

 

Ook langs deze weg de mededeling dat de accountant jaarrekening 2020 van onze 

Branchevereniging heeft afgerond. Zoals de accountant het verwoordt: Ingevolge  uw 

opdracht  hebben wij de jaarrekening 2020 van de vereniging waarin begrepen de balans 

met tellingen van € 57.713 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van 

€ 17.193 samengesteld. 
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De gedetailleerde balans vindt men 

hier:  https://www.dropbox.com/s/xobyz8zi31f2r24/Uittreksel%20jaarrekening.pdf?dl=0  
 

 

 

Van het bestuur van de BVP 

 

We laten de tweewekelijkse frequentie van onze Nieuwsbrief in de lopende 

vakantieperiode even los. De eerstvolgende BVP Nieuwsbrief zal verschijnen op 

woensdag 25 augustus. Daarna zal de Nieuwsbrief weer gewoon om de twee weken 

verschijnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Als het goed ontvingen de leden van de BVP onlangs een presentje als groet voor de 

zomer.  

We herinneren ook aan het fotowedstrijdje, dat aan het presentje verbonden is.  

 

Wie maakt de mooiste foto van iemand of iets met onze zonneklep op? Inzenden 

voor 10 september 2021 op info@bvprojectinrichting.nl. Het dagelijks bestuur is de 

jury. Prijs: afgedrukte foto in lijstje + cadeaubon bol.com. En vooral publiciteit en 

roem! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indien nog van toepassing een fijne vakantie gewenst! 
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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. 

 

 

   

  

 


