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Inleiding bestuur 

BKA in de regio 

Wij zijn als ondernemersvereniging actief in regio Altena, een prachtig gebied, strategisch gelegen en 

goed bereikbaar. Als regio doen we het economisch gezien best aardig in vergelijking tot de rest van 

Nederland, waar de crisis flinke sporen heeft achtergelaten. Maar dat is geen garantie voor de 

toekomst! Als BKA zetten wij ons in om onze sterke punten te benutten én te behouden; de 

bereikbaarheid, diversiteit in bedrijvigheden en een cultuur van ‘ondernemerschap’. 

Partner in regionale ontwikkeling 

De drie gemeenten in de regio Altena werken samen op gebied van economisch beleid. Ambities, 

visie en doelen worden in één gezamenlijk beleidsplan en actieprogramma geformuleerd. Het 

bedrijfsleven heeft daarbij een belangrijke stem en BKA zet zich in om die stem te laten horen. Wij 

organiseren contacten tussen de ondernemersverenigingen in de regio en zoeken naar gezamenlijke 

belangen en overeenstemmende standpunten. Zodat we een sterker signaal kunnen afgeven richting 

overheid en instanties en zo beleidsvoornemens, besluiten en regelgeving kunnen beïnvloeden. 

Leden-voor-leden 

Als lid van de BKA kunt u uw producten en diensten tegen een gunstig tarief aanbieden aan andere 

leden binnen het BKA. Én u kunt natuurlijk profiteren van aanbiedingen van ieder ander BKA-lid. 

Hiermee maken we het BKA lidmaatschap aantrekkelijk, stimuleren we interactie binnen de BKA en 

het ‘winkelen in eigen regio’. Ieder BKA-lid heeft de mogelijkheid om zijn of haar producten en/of 

diensten tegen een ‘vriendentarief’ aan te bieden binnen het BKA-netwerk en deze aanbieding te 

presenteren op de BKA-website. 

Ontspanning en ontmoeting 

De BKA is een ondernemersvereniging, waar u collega-ondernemers uit de regio ontmoet. Daarvoor 

bieden wij regelmatig gelegenheid, door het organiseren van leuke, gezellige en inspirerende 

bijeenkomsten. Ontspanning en ontmoeting staan centraal, maar we zorgen er ook voor dat u tijdens 

deze gelegenheden iets ‘extra’s’ mee krijgt, waar u uw voordeel mee kunt doen als ondernemer. 

Bijvoorbeeld door een inspirerende spreker uit te nodigen, die in gaat op actuele thema’s of de 

uitdagingen, die u als ondernemer tegenkomt, vanuit een onverwachte hoek te benaderen. 

Met veel enthousiasme kijken wij uit naar het vorm geven aan de in dit plan opgenomen ambities. 

Het Bestuur 



 

 
 

Koers van Bedrijvenkring Altena 

Missie en Visie 

De BKA (Bedrijven Kring Altena) is een ondernemersvereniging met 120 leden in de regio Altena 

waaronder de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem vallen. We zijn een overlegpartner 

voor de regionale economie en een belangenbehartiger voor onze leden. Tegelijk bieden we een plek 

voor ontmoeting, netwerken en samenwerking.  

Richtinggevend kader 

Jaarlijks wordt er een plan opgesteld door het bestuur. Ieder jaar wordt dit via de website aan de 

leden voorgelegd. Belangrijk onderdeel is hierbij de financiële vertaling alsmede de begroting. 

 

Jaarlijks wordt in aanvulling op het jaarplan een activiteitenplan gemaakt. Hierbij is het streven om 

zoveel als mogelijk is input te vergaren van de leden. 

 
Naast het organiseren van deze activiteiten, zijn er uiteraard nog andere werkzaamheden in het 

kader van het functioneren van de BKA van belang. Ook hierbij is het nodig deze op een 

professionele manier te adresseren om de kwaliteit te kunnen borgen. 

Structuur, bestuur 

Er wordt bestuurd vanuit een bestuursreglement en ieder bestuurslid krijgt een specifiek 

aandachtsgebied of thema waarvoor hij integraal verantwoordelijk is. De voorstellen en plannen 

worden besproken in het totale bestuur welke na goedkeuring bestuur een plaatsje krijgen in het 

jaarplan en activiteitenplan. Vervolgens worden deze door het verantwoordelijk bestuurslid verder 

afgewikkeld. (Evt. In samenwerking met een werkgroep) 
 



 

 
 

Doelen voor 2017 

Verenigingszaken 

Algemene Ledenvergadering 

Werving 

Bezoeken nieuwe leden 

Ledencommunicatie 

 

Secr 

Allen 

Allen 

Best.lid  

 

Bestuurlijk 

Bestuursvergaderingen 

Bestuursreglement 

KvK 

 

Vz/ 

Secr 

Secr 

 

Plv.Vz 

Vz 

Vz 

Belangenbehartiging 

Representatie 

 

Politiek-Economie 

 

Vz 

Vz 

 

Secr 

Secr 

ICT JK  

Financieel 

Verslaglegging 

Contributie-inning 

Betalingen 

 

Penningmst 

Penningmst 

Penningmst 

 

Secr 

Secr 

Secr 

Activiteiten 

 

Organiseren van de activiteiten  

Communicatie leden voor bijeenkomsten 

Aanmeldingen verwerken en badges 

 

 

Best/ lid (AH/MK) 

 

Best/ lid (AH/MK) 

MK 

 

 

MK 

 

MK 

 

  



 

 
 

Inleiding 

Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd die ten doel hebben de leden in de gelegenheid te 

stellen elkaar te ontmoeten (netwerken) en om van te leren in de breedste zin. Voorts zijn er 

bijeenkomsten met een meer formeel karakter, waarbij we als vereniging voldoen aan onze 

statutaire verplichtingen. Daarnaast is er een aantal puur bestuurlijke activiteiten, voor een deel  ter 

borging van de continuïteit, maar ook om de vereniging naar de toekomst toe te laten groeien. 

Naast het netwerkgedeelte willen we ook weer meer politieke ondersteuning van de BKA. 

Activiteitenplan 
Inleiding 

Onderstaand zijn de te ondernemen activiteiten voor zover mogelijk uitgewerkt opgenomen.  

Deze pagina's vormen een werkdocument door het jaar heen en geven op die manier ook een beeld 

van de lopende projecten. Voor zover aan de orde worden de activiteiten op basis van wat hier is 

weergegeven geëvalueerd. 

Activiteitenagenda 2017 

19 januari  Nieuwjaarsreceptie Arsenaal Woudrichem 

16 maart ALV Koppelpaarden Dussen 

18 mei BKA-Uitje 

06 juli Ontbijtsessie/Bedrijfsbezoek Kaasboerderij De Lange Hoeve 

21 september Golfclinic en buffet Golfpark Almkreek 

16 November Bedrijfsbezoek 
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