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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

15 december 2021 

 

Jaar uit – Jaar in. 

Deze laatste nieuwsbrief van 2021 heeft in ieder geval een bericht dat weer 

een vakgenoot zich heeft aangesloten bij de BVP. Maak hieronder kennis met 

De Grave uit Born. En we kijken ook terug op dit jaar, terwijl we bij de 

verschijning van de volgende nieuwsbrief inmiddels 2022 schrijven! Dan is het 

weer als vanouds: vanuit het niets moeten onze leden weer tot iets zien te 

komen of liever nog iets meer dan vorig jaar. Natuurlijk heeft een ieder al 

startpunten, maar voor de rest is het weer een nieuwe race. Max Verstappen 

weet daarvan natuurlijk mee te praten.  
 

 

Bedankt ook voor jullie bedankjes voor de mini kerstboom en de goede wensen 

aan ons bestuur. 

 

Afgelopen week had de BVP ook de laatste online bestuursvergadering van 

2021 en hebben wij, mede met de raad van toezicht, gekeken naar wat was en 
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wat komen gaat. Dit mede aan de hand van de begroting 2022 en het te 

verwachten eindresultaat van de begroting 2021. Het laatste zal een positiever 

resultaat zijn dan verwacht en wel omdat wij gedwongen door de 

omstandigheden enkele programmaonderdelen hebben moeten laten vervallen. 

 

We zullen in januari ook weer aandacht besteden aan de lopende projecten en 

wat bijeenkomsten betreft blijft het helaas nog koffiedik kijken wat er allemaal 

volgend jaar wel mogelijk is. 

 

We geven u aan het eind van de nieuwsbrief, mede namens het bestuur de 

beste wensen. Ook treft u een overzicht aan van onze activiteiten in dit jaar. 

 

Beste mensen, ook wens ik ons bestuur goede dagen en een gezond en 

voorspoedig 2022 toe, die ik hierbij van harte bedank voor hun inspanningen 

voor de BVP in 2021: Jolanda van der Spiegel, Monique Zuure, Leroy 

Lutterman, Mark Jongkind, Wilco de Ruiter, die vanaf 1 januari onze 

penningmeester is, onze vice-voorzitter William Snoeren en onze secretaris Ab 

Sprong. Tot 2022! 

 

Nog even een tip: kijk de EW lezing van onze voorzitter van het MKB eens 

terug op: https://www.ewmagazine.nl/economie/achtergrond/2021/12/jacco-

vonhof-houdt-ew-economie-lezing-2021-856558/  
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De Grave Woning- en Projectinrichting 

 

De firma De Grave te Born is het nieuwste lid van de BVP. De onderneming 

stelt zich hierbij voor: 

 

De Grave Woning- en Projectinrichting is 20 jaar geleden opgericht door vader 

Jos en zoon Bart de Grave. Nu 20 jaar na het oprichten van het bedrijf is het 

ondertussen uitgegroeid tot een echt familiebedrijf. Een bedrijf met vriendin 

Kirsten op kantoor/showroom, 5 vaste medewerkers die voelen als familie en 2 

zzp'ers die het team compleet maken. Samen met dit team staan wij dagelijks 

klaar voor zowel projectmatige als particuliere klanten. Van raamdecoratie tot 

vloerafwerking. 

Wat niet veranderd is door de jaren heen is de passie en kwaliteit waarmee ze 

hun werk uitvoeren, en de omgebouwde garage die nog steeds dienst doet als 

showroom. Deze passie en eenvoud is wat ons heeft gemaakt tot een mooi 

bedrijf waar de klant op de eerste plaats staat. 

Trots zijn we op het bedrijf wat we tot nu toe hebben opgebouwd en we hopen 

nog jaren zo door te kunnen gaan. 

https://degrave-born.nl/ 

 

De BVP hoopt op een mooie samenwerking. Van harte welkom!  
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De Branchevereniging Projectinrichting in 2021 

 

Helaas een jaar dat in het teken stond van corona. Geen 

Nieuwjaarsbijeenkomst, geen golftoernooi, geen Dag van de Projectinrichting 

en slechts 1 ledenvergadering, op 28 september 2021. Deze laatste was wel 

een succes met 108 aanwezigen. Een goede toespraak van Odette Ex, een 

prima catering en een intensief netwerksamenzijn. De inbreng van Sjoerd van 

der Lelie tijdens de voordracht van Odette leidde tot een nabrander in de vorm 

van een op te richten groep van circulariteits aanhangers. 

 

Ondanks de weinige gezamenlijke activiteiten is er binnen de BVP veel 

aandacht besteed aan de kerntaken van de vereniging: collectieve 

belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten 

bedrijven. 

 

Het werven van vaklieden is een speerpunt; het lukte in een vijver waarin veel 

gevist wordt toch het aantal aanmeldingen bij de Mbo-opleidingen weer 

significant hoger te krijgen dan in vorige jaren. Daarnaast is het door 

inspanningen van met name de BVP in Brabant gelukt een opleiding tot 

interieurvakman te laten starten bij het Summa College te Veldhoven. Ook in 

Groningen zal zeer waarschijnlijk een dergelijke opleiding van start gaan bij het 
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Alfa College. Het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam zal naar we 

verwachten ook in 2022 of 2023 beginnen met zo’n opleiding, analoog aan de 

vestiging in Rotterdam die steeds meer succesvol wordt op dit gebied. 

 

Een tweede doel van de BVP is een overzicht te krijgen van de 

werkzaamheden op gebied van duurzaamheid van de BVP-leden. Zoals 

hierboven al gemeld wordt door de aanzet van Gordijnenatelier Van der Lelie 

met kilometers gordijnrestanten een groep opgestart die zich inzet voor 

circulariteit op welk gebied dan ook in onze branche. Een samenkomst in 

januari is voorzien. In de Nieuwsbrief wordt waar mogelijk iedere veertien 

dagen een artikel gewijd aan de inspanningen van onze leden op dit gebied. 

 

Het aantal leden groeide vrij sterk in 2021. Door opzeggingen in december 

2020 was het ledenaantal per 1 januari 2021 gedaald tot 110; het is nu 

gestegen tot 126, zij het dat per 1 januari twee leden wegvallen. Van die 126 

leden momenteel zijn 76 projectinrichters, 6 vloeronderhoudsbedrijven en 44 

fabrikanten/leveranciers. 

De ledenaanwas komt voor een groot deel door de aanwezigheid van de BVP 

op Open Dagen van de opleidingsinstituten en de presentie van de BVP bij 

InCoDa, waar vele bekenden worden gesproken en geënthousiasmeerd voor 

een lidmaatschap. 

 

De communicatie met de leden wordt in deze benarde tijd voornamelijk 

onderhouden door telefonische contacten en door de veertiendaagse 

Nieuwsbrief. Bezoeken aan leden kunnen helaas nog maar sporadisch plaats 

vinden. 

 

Financieel staat de BVP er niet slecht voor; mede door corona zijn de uitgaven 

wat geremd. Er werd voor 2021 gerekend op een voordelig saldo van ca.  

€ 9.000; dat zal uitkomen in de buurt van het dubbele van dit bedrag. We 

hopen een deel daarvan toch weer in 2022 te kunnen spenderen. 
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Aan het einde van dit jaar 

 

Het was een vreemd jaar; onzekerheid over de gezondheid van onze naasten 

en onszelf, onzekerheid over onze onderneming en nog steeds onzekerheid 

over de toekomst. Zo begon het en zo eindigt het. 

Gelukkig is het algemene beeld dat onze branche dit jaar goed is 

doorgekomen. Er zijn uiteraard verschillen, maar in het algemeen horen we 

gelukkig weinig negatieve geluiden. 

De BVP had meer willen doen in 2021. Geen Nieuwjaarsbijeenkomst en geen 

golftoernooi en slechts één ledenvergadering. Maar heel fijn dat die door kon 

gaan en dat er meer dan 100 personen aanwezig waren. Dat was in ieder geval 

een hoogtepunt waarop we trots terug kunnen kijken. 

 

Wij hopen dat je goede Kerstdagen hebt. Wat het nieuwe jaar 2022 brengt is 

nog meer ongewis dan dat het altijd al is. Namens het bestuur van onze 

Branchevereniging Projectinrichting wens ik je in dat nieuwe jaar het allerbeste; 

veel liefde en geluk! Ik hoop dat we elkaar in 2022 ook weer lijfelijk kunnen 

treffen. 

Namens het bestuur en secretariaat, 

 

 

Lieuwe Steendam, voorzitter. 
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De Nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door 

 

We verheugden ons op een samenzijn op dinsdag 25 januari. Maar we lezen 

allemaal de sombere berichten over de Omikron-variant. Daarnaast weten we 

dat de gedeeltelijke lockdown verlengd is tot tenminste 14 januari. Onder deze 

omstandigheden is het niet verantwoord een Nieuwjaarsbijeenkomst te 

organiseren. Zelfs al worden de maatregelen versoepeld, dan nog zullen velen 

twijfelen om op 25 januari naar Dalfsen af te reizen. 

Met spijt in het hart heeft daarom het Dagelijks Bestuur besloten de 

Nieuwjaarsbijeenkomst te cancelen.  

We hopen TFD Floortile in betere tijden te bezoeken!  
 

 

Spreuk van de maand  
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Elk einde is het begin van iets nieuws 

 

 

 

Nog even dit 

 

Van veel kanten kreeg het bestuur bedankjes voor de originele Kerstgroet, die 

voor sommigen zo uit het programma MindFuck lijkt te komen. 

Namens het bestuur: we deden het met plezier! 

 

Begrijpelijkerwijs zal de Nieuwsbrief over 14 dagen niet verschijnen. U kunt de 

volgende uitgave verwachten op woensdag 12 januari 2022  
 

 

   

 

 

 

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. 

 

 

   

  

 


