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info@bvprojectinrichting.nl

Van: info@pkbn.nl
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 08:54
Aan: BVP secretariaat
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief bestuur BVP 29 juni 2022

 

Toon deze mail in uw browser.  

  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief bestuur Branchevereniging Projectinrichting 

 

29 juni 2022 

  

 

 

Inhoud 

  
29 juni 

 

1.     Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

2.     De wettelijke betalingstermijn gaat formeel naar 30 dagen  

3.     de kruijff b.v. is lid van de BVP geworden 
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4.     Aanpak Covid komende winter 

5.     Ledenvergadering op 20 september met Esther Vergeer 

6.     De Nieuwsbrief in de vakantieperiode 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 27 juli  
 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter Lieuwe Steendam 

  

29 juni 2022 

 

Onze Branchevereniging groeit. 

 

Zowel in aantal, nu 131, waarvan het leeuwendeel projectbedrijven. Maar ook in activiteiten. En dat is 

een goede ontwikkeling. Er zijn recent weer twee projectinrichters bijgekomen die we binnenkort door 

middel van een introductie in onze nieuwsbrieven aan u voorstellen. We zijn blij met deze groei. Een 

goede basis is belangrijk voor de BVP om draagkracht te krijgen gezien de vele problematieken die 

we tegenkomen. Daarbij helpt het om bij onze inspanningen als opleiding, instroom van vakmensen 

en de ontwikkelingen op het vlak van circulariteit, een bijdrage te kunnen leveren vanuit een brede 

branchevereniging. En wel van leverancier, inrichter, onderhoudsbedrijf, gordijnenatelier tot de 

specialist die vloeren, wandbekleding, gordijnen ed. verwijdert. En onze input en expertise wordt 

daarom ook door derden gevraagd op het vlak van opleiding en circulariteit om dit in de toekomst 
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mede vorm te geven. En natuurlijk vraagt een groeiende vereniging extra inzet van ons bestuur, de 

secretaris en voorzitter. Maar een groot deel van onze motivatie krijgen we door een positieve 

achterban. Ook in de toekomst zullen we in meerdere mate ook uw hulp en steun kunnen gebruiken 

om onze gezamenlijke uitdagingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden! 

 

Ontspannen. 

Zoals we verder in deze nieuwsbrief al melden zijn we toegekomen aan de vakantie. Jullie kunnen 

natuurlijk ook in deze periode op ons rekenen. Het secretariaat blijft gewoon bereikbaar. 

 

Hangwerkplek van de voorzitter? 
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Wettelijke betalingstermijn aan MKB -bedrijven wordt 30 dagen 

   

  

Wat verandert er? 

Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun 

mkb-leveranciers moeten betalen, wordt per 1 juli verkort naar 30 dagen. 

Een onderneming is een groot bedrijf als minstens 2 van deze 3 punten kloppen: 

 de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen 

 de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen 

 de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst 

Grote bedrijven mogen nu nog een maximale periode van 60 dagen gebruiken voor hun mkb-

leveranciers. De overheid moet binnen 30 dagen betalen. Dat gaat nu dus ook gelden voor grote 

bedrijven. 

 

Voor wie? 

 mkb-ondernemers die producten of diensten leveren aan grote bedrijven 

 zzp’ers die ingehuurd worden door grote bedrijven 

 grote bedrijven die zaken doen met mkb-ondernemers 

Wanneer? 

De wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gaat in op 1 juli 2022. 
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de kruijff b.v. werd lid van de BVP 

 

Afgelopen week werd de firma de kruijff b.v. lid van de BVP.  Men stelt zich hier graag voor. 

 

Het familiebedrijf, de kruijff b.v. streeft al meer dan 100 jaar naar het leveren van hoogwaardige 

kwaliteit vloerbedekking, zonwering en gordijnen. Samen met ons team van deskundige 

medewerkers leveren wij al jarenlang oplossingen op maat om een prettige omgeving te creëren voor 

onze klanten. 

Door de jarenlange ervaring in projectstoffering heeft de kruijff b.v. een vaste kring met partners voor 

zowel de vloerbedekking, als de zonwering & gordijnen. Wij kunnen met onze expertise een 

totaalconcept aanbieden wat volledig op elkaar aansluit en uw interieuruitstraling compleet maken.  

Elk project begeleiden wij met evenveel aandacht en de nodige ervaring. Het project wordt door één 

van de ervaren projectbegeleiders begeleid. Dit om te zorgen dat alles geheel naar wens van de klant 

verloopt, en het aan de verwachtingen voldoet. 

Wil je kennismaken met één van onze projectleiders? Of benieuwd naar de mogelijkheden van ons 

bedrijf? Zie onze website: https://dekruijff.nl/ 
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Reactie MKB-Nederland op Covid aanpak komende winter 

 

Afgelopen week reageerde MKB-Nederland op de Kabinetsbrief over de Covid-aanpak richting het 

najaar / de winter. Het bestuur van de BVP is van mening dat deze reactie van MKB-Nederland voor 

alle leden van belang is. Vandaar hieronder wat hoofdpunten en uiteraard een link naar de gehele 

brief. 

 

De basis op orde  

Zodra iedereen terugkomt van vakantie weten we van de afgelopen twee jaar dat de 

besmettingscijfers weer oplopen. Door het toegenomen reisgedrag en de verminderde aandacht voor 

COVID-19 en de basismaatregelen is dat effect zelfs nu al zichtbaar, met een reproductiegetal van al 

weer 1,13. Belangrijk is daarom (ook gelet op de huidige krapte en het voorkomen van extra verzuim) 

aandacht te blijven besteden aan het belang van zaken als handen wassen, ontsmetten, goed 

ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. Dit klinkt misschien overdreven, maar 

hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een 

verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen.  

 

Ventilatie 

Steeds duidelijker is de afgelopen jaren geworden dat het goed benutten van (bestaande) 
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ventilatiesystemen belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding van virusdeeltjes. De 

rijksoverheid heeft hiervoor samen met TNO de handreiking ‘ventileren zo gedaan’ opgesteld.  

 

Vaccineren en terugdringen ziekteverzuim  

Door een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen (ernstig) ziek en verspreidt het virus zich ook 

minder snel. Een hoge vaccinatiegraad helpt verder ook bewezen bij het terugdringen van het 

ziekteverzuim. Iets wat in deze tijd van grote personeelstekorten belangrijk is en zeker als COVID-19 

komend najaar weer toeslaat (al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een griepgolf) 

 

Leren van elkaar 

In veel sectoren is de afgelopen twee jaar succesvol ervaring opgedaan met maatregelen die helpen 

verspreiding van het virus tegen te gaan. 

 

Een goede voorbereiding 

Nieuwe beperkende maatregelen kunnen nooit worden uitgesloten, hoe hard wij daar ook voor zullen 

knokken om dat te voorkomen. Daarom is het handig zelf ook alvast na te gaan wat je als 

ondernemer in die (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te 

minimaliseren (personeelsbeleid, bezorgen, website alvast op orde brengen, afspraken met 

leveranciers en partners maken, etc.). 

 

De gehele brief vindt men hier:  

https://www.dropbox.com/s/agluce9sq5s5d49/Covid-brief.pdf?dl=0  
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Het ligt nog wat verder weg, maar de agenda's lopen snel vol. 

Reserveer a.u.b. de volgende data voor onze BVP-ledenvergaderingen 

 

Dinsdag 20 september, Algemene ledenvergadering 

Locatie: Plinten en Profielen Centrale te Wijk bij Duurstede 

Aanvang: 15:00 uur 

Thema: Doorzetten, ook bij tegenslag 

Spreker: Esther Vergeer, rolstoeltennister 

 

Dinsdag 22 november 

 

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen van deze samenkomsten. U hoort zo spoedig mogelijk 

verdere details. Maar: save the date!   
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Net als in vorige jaren gaat het tempo van de Nieuwsbrieven er in de zomermaanden een beetje uit. 

De eerstvolgende Nieuwsbrief wordt verwacht op woensdag 27 juli; de Nieuwsbrief in augustus 

verschijnt op woensdag 24 augustus. Daarna wordt weer de veertiendaagse frequentie opgepakt. 

Bestuur en secretariaat van de BVP wensen alle leden die in de maand juli met vakantie gaan een 

heel prettige tijd toe. Wij hopen dat je de zorgen even los kan laten en kan genieten van je naasten 

en van wellicht een andere omgeving.  

Zoals Lieuwe al schreef, het secretariaat past deze zomer op de winkel en blijft dus bereikbaar. 

Tot de volgende Nieuwsbrief!  
 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

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. 
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